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A Tatsumi Hijikata,  

que por meio da virtude dos impactos, articulou as fraturas expostas 

deste(s) corpX(s). 
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Não faço força para ser entendido. 
 

E que fique muito mal explicado. 
 

Quem faz sentido é soldado. 
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RESUMO 

 

Inspirado no caderno de criação (butô-fu), este livro-instrumento 
coreo-dramatúrgico tem como escopo examinar o corpo-dança deste autor 
acerca de fibras Anti-Sistêmicas, partindo da ideia dos “corpos 
possíveis” (kanôtai), identificados no trabalho de Tatsumi Hijikata. 
Para tanto, realizaremos incisões-interlocutórias-poéticas, enquanto 
dança corpo-palavras, entre as memórias do escrevente-dançarino e as 
construções imagem-cênico-performáticas de Tatsumi Hijikata. Assim, o 
diálogo se dará através de um exame pericial de suas vidas, conectando 
experiências que os ajudaram a elaborar suas concepções artísticas, 
tornando possível a dissecação dos principais elementos que configuram 
suas poéticas. Esse método cirúrgico se estabelece mediante a proposta 
do fundador da dança Butô de “dissolução” dos corpos culturalmente 
constituídos (shintai), sugerindo que a própria morfologia seria uma 
consequência de sistemas conceituais hegemônicos, os quais podem 
considerar que as fronteiras e as superfícies dos corpos são 
politicamente construídas. Por meio de sua/uma performatose, a pesquisa 
poética coleta a descaracterização e o rompimento da rigidez de 
categorias que normatizam a linguagem, a espécie, o corpo, o sexo, o 
gênero e a sexualidade, proporcionando amostras de uma transcultura da 
estruturação do sujeito. Em suma, essa dança-travessia resulta de uma 
necessidade particular em desaprender os sistemas preestabelecidos 
semióticos-morais-corpóreos que invisibilizam a presença de 
corporalidades dissidentes e outras especificidades para além da 
anatomia, um corpo imagético gerado por estados singulares de percepção 
do próprio corpo num devir-poético.  
 

Palavras-chaves: Corpo Anti-Sistêmico; Tatsumi Hijikata; Butô; 
Performatose; Devir-poético. 
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ABSTRACT 
 

The time has come to make space in our bodies for other languages. The 
time has come to make space in our bodies for other languages. The time 
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languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages. The time has come to make space in our bodies for other 
languages.  
 
KEYWORDS: The time has come to make space in our bodies for other 
languages. 
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Ap 5: Estado de Diálogo 

Ap 1: Autor da 
Experiência 

Ap 4: Narrador Examinante 

Ap 2: Médico-Legista 

Ap 3: Corpo Examinado Anatomia Geral do Corpo; Visão 
Externa/Interna. 
 
As descrições anatômicas referem-se à ideia de 
anti-pele (Ap) enquanto um tênue rascunho que 
esboça os contornos e o extravasamento de um 
ser. Ap 1: o Autor da Experiência – parte caudal, 
responsável pelas funções vitais das demais 
peles; Ap 2: Médico-Legista – área responsável 
por periciar o corpo; Ap 3: Corpo Examinado – 
artéria vítima comunicante; Ap 4: Narrador 
Examinante – substância narradora  de caráter 
“onisciente”; e a Ap 5: Estado de Diálogo – 
grande trato de feixes responsável por uma 
espécie de pensamento nascido com seu prazo de 
validade vencido. Tais aparências desse corpo 
são identificadas pelos seus atributos 
descritivos.  
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REPÚBLICA-MÁQUINA-CULTURAL DE DESUSO DOMÉSTICO 
REGISTRO DE COISAS INVENTIVAS 

 

 

 

 

Ankoku Butô nasceu da realização de uma grave 
crise. Ele é uma forma de regressão às sombras, 
uma recusa às luzes. E mais importante que isso, 
Ankoku Butô sempre diz “não”: ele prefere formas 
negativas, e que seus dançarinos confrontem seus 
corpos sem o medo de testemunhar a desintegração 
do corpo.2 
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CERTIDÃO DE ÓBITO 
 

NOME 
**CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR** 

 
MATRÍCULA 

**2019.10047** 
 

 
CERTIFICO que esta trans-espécie de intervenção fabulatória de 

óbito(s), através de gatilhos poéticos criativos resulta em um arquivo 

anárquico que infra-ciona qualquer subserviência dos modos de 

existência artística-criativa e de vida. Este caderno-instrumento 

coreo-dramatúrgico é uma anti-obra autônoma, performance-livro-

movimento ao mesmo tempo, de modo que a permanência se torna 

transitória, o que era único pode ser repetido em uma miríade 

infindavelmente efêmera. Um poético estado de latência que pré-existe 

ao contato com o espectador-leitor. A sequência de peles-coreografias-

páginas reside no prolongar da duração performática, como se ela 

continuasse ou como se começasse cada vez que este corpo é aberto.  

 

Não há aqui um pensamento-mitótico que reproduza a bipartição 

celular entre forma e conteúdo. Este corpo empírico-dialético possui 

como sexo a anti-natureza da forma-conteúdo, como um fragmento-total 

de um autorretrato enfrentando a morte ou um atlas de memórias 

anatômicas. Logo os estados isolados de forma e conteúdo são 

esterilizados: o respeito à organização, ordem e significados abrem-se 

para a inadequação de células incongruentes, permitindo territórios 

maleáveis e não dogmáticos. Tal mediação não se instaura na relação de 

uma possível mensagem ou sentido da obra, tendo como seu anti-

funcionamento a ampliação dos horizontes interpretativos, enquanto uma 

multi-unidade-orgânica, componente fundamental para a sua existência.  
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Assim, seu vocábulo trata-se do abandono da escrita no limiar da 

profundidade do “corpo existente enquanto metáfora das palavras e as 

palavras existentes enquanto metáfora do corpo”3, compreendendo 

inúmeros estados de vida pela potência palavra-imagem/imagem-

palavra como recurso técnico do treinamento e criação em dança. 

 

Foi declarante como Tatsumi Hijikata, sendo o atestado de óbito 

firmado por ilustrações de acontecimentos biográficos e documentações 

imagéticas, transformadas em uma performance visual alimentada por 

movimentos e desejos; que deu como causa da morte “mergulho a queima-

roupa”. O sepultamento será feito por outras imagens-gestos e cenas 

para celebrar o corpo imolado. 

 

Observações: As linhas de sutura que compõem este corpo são 

indicadas por Tatsumi Hijikata ao estabelecer a dupla natureza do corpo: 

sua natureza como objeto de domesticação exercida pela cultura (shintai) 

e sua natureza crua de organismo humano (nikutai). Seccionados esses 

princípios, alertamos para a dificuldade do estabelecimento de uma 

rígida separação entre esses domínios, de tal forma amalgamados que 

suas formas instrumentais raramente se manifestam isoladamente em 

aspectos expressivos ou simbólicos. É justamente nesse corpo em 

constante transformação (naru shintai) que se encontram os fluídos 

primordiais da obra de Tatsumi Hijikata. Provocando a exploração de 

identidades polimórficas, em sua concretude de “corpos possíveis” 

(kanôtai), compreendidos através do alcance de seus estados de objeto, - 

em sua realidade concreta e não simbólica -, e ainda, experimentando a 

instabilidade de suas instâncias de carne, examinando assim a 

“verdade” [hontô no koto].4 Nesse lugar, a partir do uso despropositado 

16 



 

 

17 
 

do corpo, Hijikata expõe a própria dança, a um espaço contra o sistema 

corporal moral simplesmente de ordem produtiva. 

 

O objetivo desta escrita não é explicar, mas sim, “desexplicar”. 

Por isso, este corpo é uma poesia que se apega à infância, instante da 

vida em que todos os sentidos ainda estão por se construir. A criança 

detém a liberdade para cultivar uma visão torta das coisas. Seu olhar 

é sinuoso e não reto. A “razão” ainda é uma quimera. Nesse desatar de 

nós, retorno à infância, trabalhando com inversões, deslocamentos, 

deformações — brincadeiras similares às dos primeiros anos de vida. É 

toda uma realidade que se inverte, libertando-se das amarras do dito 

bom senso. Não só dele, mas do valor convencional e definitivo que os 

adultos atribuem às palavras.5 
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Assim como a criança Hijikata em seus sobrevoos à sua terra natal em busca 

de versos inspirativos, decidi brincar de me esconder de mim mesmo. Passei 

a gastar a palavra esconderijo até encontrar os meus retornos, e assim, alçar 

a palavra ao ponto de osso, algo como interromper o exercício dos órgãos, na 

curiosidade que os cantos possam ser ouvidos em forma de asas, como um 

suspiro de um devir-derivAR... 

 

DESAPARECIDO 

foi visto pela última vez 

CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR 

 

 

Através das brincadeiras das palavras que foram escondidas a este corpo 

enquanto vivo. 

 

INFORME: 
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INSTITUIÇÃO DE ANÁLOGAS POLÍTICAS DO CORPO  
CLÍNICA CIRÚRGICA DA MORAL CIVILIZADA 

AMBULATÓRIO CÊNICO-PERFORMÁTICO 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 
 

ANAMNESE 
 
 
Identificação 
 
Tatsumi Hijikata pseudônimo de Kunio Yoneyama foi escritor, diretor, 

bailarino, coreógrafo, performer e criador da dança-teatro Butô. Nasceu 

no dia 9 de março de 1928 em Akita, Região Nordeste da ilha de Honshu, 

mais conhecida como Tôhoku. 

 
Histórico Semiológico Artístico que ele pensa estoura em choro 

 

Em 1945, ano em que a Segunda Guerra Mundial teve seu fim, Tatsumi 

Hijikata iniciava suas experimentações cênicas, influenciado pelo seu 

pouco conhecimento sobre as danças experimentais europeias e norte-

americanas. Frequentou lições de dança na capital de Akita, fascinado 

pelo trabalho da dançarina Katsuko Masumura, discípula de Baku Ishii6, 

e influenciada pela potência expressiva da dança alemã (Neue Tanz).7  

 

A partir de 1947, transitou entre sua cidade natal e Tóquio. Porém, foi 

em 1949, na capital japonesa que teve a oportunidade de assistir a uma 

performance que o tocou profundamente, durante um recital de dança 

moderna, no Kana Kyôritsu Kôdô, organizado pela companhia de Mitsuko 

Andô e protagonizado pelo dançarino Kazuo Ohno. 
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 No ano de 1950, com a colaboração da companhia de Masumura, Hijikata fez 

sua primeira performance pública em Akita, conhecida como “Tsuki no 

hamabe” (Lua Sobre a Praia).  

 

Em 1952, além de marcar o final da ocupação política dos Estados Unidos 

da América sobre o Japão, Tatsumi Hijikata transferiu-se 

definitivamente para Tóquio onde iniciou seus estudos em diferentes 

formas de dança, incluindo balé, jazz e flamenco. Sob as dificuldades 

geradas por sua pobreza e, para conseguir o sustento cotidiano, realizou 

pequenos trabalhos em magazines, lavanderias e estoques, porém não 

obtendo muito sucesso financeiro, foi forçado a realizar pequenos 

furtos, sendo preso algumas vezes.8   

 

As dificuldades cotidianas na cidade grande foram gradativamente 

empurrando Hijikata às margens de um Japão urbano, introduzindo-o a 

dura realidade compartilhada com ladrões, travestis, prostitutas e 

bêbados: personagens com as quais conviveu nos albergues por onde 

passou. Esse contexto somou-se ao processo de refundação dos valores 

morais de um Japão em plena efervescência cultural, revelando a 

Hijikata um universo promíscuo, sexualmente aberto, o que lhe permitiu 

vivenciar inúmeras experiências hétero e homossexuais. Toda essa 

constelação de elementos, provavelmente, marcou as memórias profundas 

de seu corpo e, progressivamente, foram tomando forma através da poética 

de sua prática artística.9 

 

Em 1954, ano da morte de sua mãe, atuou junto com Kazuo Ohno na peça 

“Karasu” (O Corvo), quando empregou pela primeira vez o sobrenome 

Hijikata, Kunio Hijikata. A partir desse ano, continuou colaborando em 

diversos recitais organizados pelo grupo Horiuchi Kan (Unique Ballet) 
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de Andô, até o ano de 1958, quando começou a sua nova fase de 

experimentos cênicos. 

 

Em 1958, Kunio modificou definitivamente seu nome artístico para 

Tatsumi Hijikata. No mesmo ano, Tatsumi Hijikata coreografa e atua na 

peça “Haniwa no mai” (Dança da Estátua Sepulcral), fazendo parte de um 

festival organizado pela Association for Contemporary Performing 

Arts, que marcou o fim de sua contribuição para a dança moderna.10  

 

Em abril de 1959, colaborou com Kazuo Ohno, dirigindo seu trabalho 

experimental “The Old Man and the Sea” (O Velho e o Mar), inspirado no 

clássico homônimo de Ernest Hemingway.11 

 

No entanto, o ano de 1959 perdura como o marco na história pela encenação 

da revolucionária peça concebida por Tatsumi Hijikata apresentada no 

palco Dai-Ichi Seimai Hall, em Tóquio, a qual se apresentou como um 

determinante ponto de ruptura estética na concepção da dança moderna 

japonesa. Inspirada no romance de Yukio Mishima, “Kinjiki” (Cores 

Proibidas) colocou em cena os fundamentos de seu Ankoku Butô, ou “dança 

das trevas”, propondo uma substancial fusão entre a dança e a 

“escuridão” da existência humana, em sua multiplicidade semântica.12  

 

Hijikata concebeu uma dança da necessidade de romper a concha formada 

por hábitos sociais, que mantêm o corpo atrasado por trás das revoluções 

já realizadas no pensamento contemporâneo. Para ele, o corpo não é um 

fim, mas um meio, não para transmitir ideias, e sim, questionar, repensar, 

recriar. Um “meio intensivo”, pois quando se é meio, está no espaço do 

“intermezzo”, um meio que pode vir a ser qualquer coisa, um meio aberto 

ao infinito. A dança não é uma simples composição linear, muito menos 
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um arranjo sintático de movimentos corporais, mas sim, a exploração da 

profundidade do próprio corpo, enquanto uma verdadeira experiência. 

 

Em certo sentido, os novos fundamentos estabelecidos pelo Ankoku Butô 

de Tatsumi Hijikata incorporaram alguns dos princípios do movimento 

artístico conhecido no Japão como a “vanguarda suja”, “explorando os 

extremos do corpo humano, do poder social e dos atos sexuais, assim 

como, revelando aqueles materiais que normalmente são considerados 

abjetos censuráveis: detritos anatômicos, doenças, transexualidade e 

imagens de homossexualidade masculina”.13 

 

No interior das experimentações performáticas, que ocorreram de 1960 a 

1966, constituiu-se o grupo Ankoku Butô-ha. O grupo formado por jovens 

dançarinos que atuavam junto de Tatsumi Hijikata em happenings e na 

encenação de alguns importantes espetáculos, como: “Hanin-hanyosha no 

Hirusagari no Higi” (Cerimônia Secreta de uma Hermafrodita no Início 

da Tarde), de 1961; “Anma – Aiyoku o Sasaeru Gekijo no Hanashi” (O 

Massagista Cego – Uma História Teatral em Apoio ao Amor e à Luxúria), 

de 1963; a performance “Bara Iro Dansu -  A la Maison de M. Civeçawa” 

(Uma Dança Colorida de Rosa – Na Casa do Sr. Shibusawa), de 1965; e o 

último trabalho oficial do Ankoku Butô-ha, encenado no Kinokuniya  

Hall, em 1966 e intitulado “Tomato - Seiai Onchôngaku Shinanzue” 

(Tomate - Lições Introdutórias aos Beatos Ensinamentos do Amor 

Erótico).14 

 

O espetáculo “Anma” (O Massagista Cego), de 1963, compõe como mais um 

ponto de reelaboração da careira de Hijikata por marcar o fim do 

primeiro período de seu Ankoku Butô. Com esse espetáculo, parece abdicar 

a primazia das referências literárias - como Yukio Mishima, Conde de 
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Lautréamont, Marquês de Sade e Jean Genet -, os quais até então 

inspiravam seus trabalhos, sondando-lhe um mundo de erotismo e 

violência dentro de um projeto de purificação “por vias do mal”. Inicia 

assim, um novo período substancializando suas primeiras paisagens da 

memória, em que o foco central passou a transitar por temáticas mais 

especificamente japonesas. Em “Anma”, Hijikata executa uma “renúncia 

ao corpo e à sua destruição através de uma dança violenta e erótica, 

coroando assim todo um período de desconstruções, que teve como 

consequência a enunciação de um novo nascimento”.15 

 

O ano de 1968 assistiu ao ápice de seu projeto político-artístico 

concretizado em sua célebre performance solo “Hijikata Tatsumi to 

Nihonjin – Nikutai no hanran” (Tatsumi Hijikata e os Japoneses – A 

Rebelião do Corpo de Carne). “Nesse sentido, a ‘Rebelião da carne’ coroou 

o Ankoku Butô de Hijikata, simbolizando a superação de uma práxis que 

buscava a mera destruição da dança acadêmica europeia (ballet e danse 

d’école) e da dança moderna (modern dance e expressionista). A ênfase 

dessa nova fase de trabalho procurava privilegiar a construção da 

identidade do corpo japonês, dispondo uma dimensão nativista ao seu 

próprio projeto de mutação anatômica.”16 Tais imagens começaram a ganhar 

forma e novos conteúdos no projeto corêutico de Hijikata, 

materializando-se, porém, somente alguns anos mais tarde com o projeto 

Tôhoku Kabuki. 

 

Durante a década de 1960, Hijikata transitou também por outras 

linguagens artísticas e colaborou com alguns diretores experimentais 

de cinema, atuando em alguns filmes de vanguarda e comerciais: “Navel 

and A-Bomb” (Umbigo e Bomba Atômica) (1960) - colaboração com Eikô Hosoe; 

e, “Sacrifice” (Sacrifício) (ainda em 1959) e “War Games” (Jogos de Guerra) 
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(1962) - com o norte-americano Donald Richie. Ainda em 1960, Hijikata 

iniciou o seu trabalho como coreógrafo, dedicando-se também à formação.  

Em 1970, Hijikata criou o grupo Hangi daitô kan (Espelho da Grande Dança 

do Sacrifício), o qual conduziu uma série de espetáculos nos anos 

seguintes. Dentre os espetáculos: “Shiki no tame no nijushichiban” 

(Vinte e Sete Noites para Quatro Estações); e anos mais tarde, 

protagonizados por Hijikata: “Hôsôtan” (História da Varíola), “Susame 

dama” (Uma Cortesã Transformada em Espírito Malígno), “Gaishi-kô” 

(Estudo de um Isolante), “Nadare-ame” (A Doce Avalanche) e “Gibasan” 

(Coberta de Argila).17 

 

Em 1973, colocou em cena “Natsu no Arashi” (Temporal de Verão), no Seibu 

Kôdô Hall da Universidade de Kyoto, uma das últimas aparições de 

Hijikata nos palcos, participando de dois atos titulados “A Girl” (A 

Menina) e “Leprosy” (Lepra), inspirados na obra “Dolls” do artista 

plástico alemão Hans Bellmer.18 

 

Em junho de 1974, criou uma série de trabalhos de Butô que deram origem 

ao grupo Hakutôbô, composto unicamente por mulheres.19 

 

Em novembro de 1977, auxiliou Kazuo Ohno em seu retorno aos palcos com 

o espetáculo “Ra Aruhenchina-shô” (Homenagem para La Argentina). Além 

de dirigir Kazuo em outros espetáculos: “Watashi no okaasan” (Minha 

Mãe), em 1981; “Shinkai” (Mar Morto), em 1985.20 

 

“No final de sua vida, Tatsumi Hijikata parecia dedicar as suas 

pesquisas em busca do suijakutai, o ‘corpo definhado’ ou ‘enfraquecido’, 

ambicionando assim tentar apagar o corpo e mais além dele, além de 

qualquer coisa com uma forma material. E foi justamente essa 
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possibilidade do ‘desaparecer’ que Hijikata estava pesquisando pouco 

antes de falecer de câncer e cirrose hepática, no dia 21 de janeiro de 

1986, aos 57 anos de idade, tudo indica que ele encontrou as respostas 

que procurava.”21 
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57 anos de idade, tudo indica que ele encontrou as respostas que 

procurava. 
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SECREÇÃO DE INSTABILIDADE PÚBLICA 
INTENDÊNCIA DE UMA ANTI-TÉCNICA POÉTICA  

ORGANISMO ANTI-SISTÊMICO DE CORPOS 
 
 

EXAME NECROSCÓPICO 
 

 

I. PREÂMBULO: RASTROS DE PRESENÇA EM DESEJO DE AUSÊNCIA 

 

Por intermédio desta inspeção, este exercício de recriação da vida 

pensada se configura como um complexo processo corêutico de 

instabilidade discursiva existencial, ou ainda enquanto um achado de 

“respostas” ao descer às profundezas da glote para reencontrar os 

cantos do corpo, as quais levaram este autor a óbito. O perito informa 

que o corpo apresenta citações inseridas no universo da contaminação, 

desarticulação de frases, imagens pensativas, memórias grávidas de 

acontecimentos, territorialidades em putrefação e decomposição. O 

avanço desse estado é proporcional à leitura realizada por você, caro (a) 

leitor (a), ou seja, a cada afeto-ação de palavra em sua leitura, há 

consequentemente, um movimento inexorável de putrefação do corpo.  

 

Nesse contexto, a abdicação da forma-linguagem significa a condenação 

à morte por esquartejamento da lógica-linguística, num desabrochamento 

do conhecimento material das imagens que se harmonizam com a imanência 

da oposição a representação. É válido ressaltar que essa incisão ao corpo 

textual é decorrente de uma contra-forma, como agente à imposição 

estruturante normativa como possibilidade “única”, válida e existente, 

assim, reivindicamos o livre exercício da vida, que permita outras 

escritas e seus desvelamentos.  
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Logo, o presente exame apresenta moveres entre aproximações e 

distanciamentos, que desvendam fragmentos de Tatsumi Hijikata neste 

corpo, memórias que atravessam e, por vezes, se confundem em uma espécie 

de ritornelo de sonoridades-palavras-pensamentos-imagens que vão e 

voltam, desterritorializando-se sucessivamente; trazendo para o campo 

da (minha/nossa) realidade um diálogo (im)possível, entre a morte e o 

cadáver na iminência de compreender a vida e nomear o impensável.  

 

Assim como um possível espaço heterotópico22, pontuamos o nosso 

interesse em sugerir um processo hermenêutico23 de abertura deste corpo, 

ou do corpo abrindo encruzilhadas entre mundos, por meio de seu 

sacrifício, regado por sangue, carne, trevas e poesia para além de um 

diálogo interno autoral. 

 

Nesse exato horário e data estabelecidos pela sua leitura, caro (a) 

leitor (a), se apresenta a REQUISIÇÃO DE EXAME POÉTICO PERICIAL DO 

CORPO DE DELITO referente ao corpo de matrícula 2019.10047, solicitada 

pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC), da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Por essa ordem procedemos 

com o exame necroscópico médico-legal no corpo que nos foi apresentado 

como sendo o de: 

 

 

CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR 
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O presente exame de corpo de delito visa pensar o seguinte quesito: 

 

- Como libertar a(s) existência(s) em todos os lugares em que ela(s) é(são) 

prisioneira(s)? 
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II. QUALIFICAÇÃO GRAMATICAL DE FUNDOS FALSOS 

 

Foi examinado nesta data sem carecer de uma identidade fixa: a ficção 

de um heterônimo ocultista de “pessoa”, comparecido como ele mesmo 

quando jovem, mas disfarçado, para sempre oculto. Parece escrever como 

se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente, a sua própria 

vida.24 As nomeações familiares se misturam com o paradoxo das 

despalavras, nascidas pelas escavações de sulcos no interior da língua; 

efeitos de alteridades semânticas e sintaxes inapreensíveis de: Clarice 

Lispector, Manoel de Barros, Antonin Artaud, entre outros vislumbres 

de con-fiamentos e des-fazimentos. O desejo restante desejava coisas 

que nem se deve e é tão humano em reconhecer como rastro o que desaparece 

no fundo. “E não esperem que eu nomeie esse tudo, diga em quantas partes 

se divide, qual é seu peso, que eu entre nessa, que me ponha a discutir 

esse todo, e que discutindo me perca e assim comece, sem saber, a 

PENSAR.”25 

 

(...) 

 

Nas mais profunDANÇAS do ser. 

 

“Sozinho, um belo rapaz aparece no canto iluminado. Ele olha para mão. Em seguida, ele 
apenas olha uma mão violada pela homossexualidade, cujo gesto é visível, mas Tatsumi 
Hijikata, que atua com ele, não sai em nenhum momento do escuro. Ele apenas observa 
intensamente o gesto do rapaz da penumbra.”26 O belo rapaz ainda em estado desordenado, 
ausculta o nascer de uma voz das penumbras. 

 

“Eu fui criado com um jeito de assombrar o corpo, 
participando de uma observação que me teria sido 
ensinada.”27 

 

A voz continua a desabrochar... 
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“Não se preocupe. Não sou eu que estou morto.”28 

 

O jovem em estado hermético em um processo de entender continua na companhia de seu 
silêncio. 

 

“O que aconteceria se descêssemos no corpo, colocando 
uma escada até a sua profundeza?” 

29 

 

Fiel aos passos que o corpo fraqueja, o jovem rapaz segue firme em direção às entranhas 
da terra, até derramar o excesso de silêncio... 
 
 

(...) 
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III. HISTÓRICO DAS PERDAS DE SI  

 

Segundo as informações, tudo gira em volta do corpo encontrado, que ora 

se torna um dos personagens, ora já não é mais ele e não se sabe mais o 

que é. O corpo veio acompanhado da terra, regado à seiva das vulgaridades 

que vertem sob a pele das palavras, com olhar de pena no esforço inútil 

de libertação, cor mais corpórea na presença além da superfície do papel; 

como se desafiasse, em um exercício de recriação da vida interpretada. 

 

(...) 

 

Antes de questioná-lo, Hijikata como um réquiem íntimo pergunta: 

 

“Para onde vai um ser humano depois da morte?"30 

 

“Não sei o nome disso e quando tentei perguntar, 
tudo havia se desmanchado na minha frente. O corpo 
some quando o verso é frágil.”31 Parece que a poesia 
não pontua a ação... 

 

“De uma sala fechada para o ar livre, do ar livre para 
a prisão - isso vai inevitavelmente ser o meu caminho. 
Meu corpo nu será carregado sem nenhum pretexto de 
inconveniência. Terei permissão para passar sem 
qualquer inspeção de meus pertences pessoais, e vou dar 
uma olhada na dança que pode ser narrada por mãos e 
caminhando. A frase ‘caminhar incansavelmente’ sempre 
aponta para a essência da dança.”32 

 

O jovem rapaz mistura os pés numa homenagem à imobilidade. Hijikata narra 
congruentemente, o que parece ser os acontecimentos que ocorrem a esse corpo examinado. 
Que agora “vive sabe, mesmo sem saber que sabe”.33 

 

“Diferentes figuras humanas de maneira franca 
descascavam meu corpo.”34 

 

Hijikata indaga o jovem rapaz com seus olhos escuros, de uma ligeira profundeza e um 
contínuo brilho de zombaria e encanto.  
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“Eu absorvia claramente através dos meus poros o 
vento que parecia soprar sobre a pele de um morto. Ele 
me encorajava dizendo ‘mais um pouco e você vai 
chegar’. Eu era atravessado pelo vento transparente e 
alvejado pela consolação. É que, talvez apenas um 
morto possa permanecer adormecido tranquilamente, 
mesmo que um raio caia sob a pálpebra.”35 

 

O jovem rapaz parece encontrar a personificação dos seus devaneios e embriaguezes de 
seus pensamentos.  

 

“Por causa das mordidas que vêm da terra úmida, meu 
corpo mentiroso não podia mais mentir. O que rodeava 
o corpo era visto como morto e só restavam os veios 
obscuros que sou eu. Mesmo após minha morte, ainda 
permaneceria a postura do eu que cruza os braços. Ouvi 
boatos.”36 

 

O jovem rapaz pensa primariamente com as palavras: “Esse homem estranho parece saber 
o que acontece comigo. É como se o ‘verdadeiro’ pensamento se pensa a si mesmo, em uma 
espécie de pensamento que atinge seu objetivo, enquanto o próprio ato de pensar. E 
assim, ele adivinha da carne a verdade que ninguém quer enxergar dos movimentos de 
sentir e saber.”37 Tudo, o que o jovem rapaz parece saber, o homem chamado Hijikata 
reconhece enquanto o lugar do propriamente saber que não possui um sinônimo no mundo 
da fala do homem. Tal homem, em seu êxito, parece prefigurar a própria escuridão, na 
contenção do segredo de ser, além de usar a verdade “sem se destruir”. Então, como um 
chamado daqueles que se interessam apenas em dar flagrantes em subalternos rebeldes, 
Hijikata recita: 
 

“Como é um trabalho que encara todas as sensações do 
butô para inscrevê-las como signos, não é suficiente 
ensinar unilateralmente.”38 

 

Neste exato momento, há um grande silêncio de um último respiro: esse respiro 
desenrola lonjuras de espaços circum-navegantes, até o fim de um tempo disponível. 
Mediante a todas as súbitas imagens provocadas por esse homem da escuridão, o jovem 
rapaz começa a criar pequenos diálogos “tônico-emocionais”.  

 

Não tive, aliás, tempo para pensar do porque o 
convite... 

 

(...) 
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IV. MAPAS DE ORGÃOS PEREGRINOS: PLANOS DE FLUXOS E FLUIÇÕES 
 

 
1 – EXAME EXTERNO DE PAISAGENS COTIDIANAS PARA DESCOREOGRAFAR 

DIAS CINZENTOS  

 

A) VESTES DE UM CORAÇÃO QUE PAROU DE DANÇAR: O corpo foi colocado 

novamente na mesa de autópsia para refazermos sua anatomia. Há traços 

de devir-trans-quimero-gráfico e pensamentos arborescentes em um 

corpo embriagado com um copo d’água, que faz da folha em branco carne e 

dos ossos guardados dentro de suas narrativas sua natureza. Nesse 

itinerário envolto num amálgama de pequenas percepções de paisagens, o 

proscênio anuncia um coração congestionado e ruidoso de uma pseudo-

vida, vestida com suas contradições e sua veracidade: sentimentos 

enraizados na profunda inutilidade de não importância da ação-

existencial. Do esbarro entre poesia e pensamento, a matéria–prima está 

não como pele a ser vestida, mas como configuração de uma extensão do 

corpo de quem veste/lê, enquanto um órgão novo, um órgão-satélite capaz 

de captar para o corpo – e em conjunto com esse - algo que ele sozinho 

não captaria. Através do desnudamento das metáforas, observamos 

trilhos anatômicos em aspecto de nervura e intimidade na altura do 

peito. 

 

(...) 

 

As palavras começam a se libertar do corpo do jovem rapaz, como se agora houvesse mais 
espaço no mundo. 
 

Eu desaprendi a dançar... 

 

“Numa idade ingrata, escolhi ser dançarino com a 
vontade de possuir algo muito rígido e acreditei que a 
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dança alemã era a mais rígida, o que me trouxe até aqui 
hoje. Era como se o corpo inteiro se transformasse numa 
arma perigosa, como se os nervos fossem rompidos por 
um certo movimento e sua música começasse a acompanhar 
a dança, o sexo não mais enferrujasse, como um ácido 
inoxidável inscrito num teatro que não mais 
lamentasse a submissão. As articulações como varas, os 
passos como moldes, pelos que não crescem mais, apenas 
tremem ao vento de vez em quando, coagulados pelo 
verniz até o ponto em que é possível contá-los um a um, 
um tubo no ânus, a maquiagem aperfeiçoada por uma gota 
de veneno quando a carne deve ser aplainada...”39 

 

Com uma sofreguidão maldita, o recém-chegado rapaz começa a descrever em detalhes o 
tortuoso acidente de que fora vítima. 
 

Antes de guardar, brinquei de esquecer este 
instante. Talvez eu tenha me perdido por tarDANÇAS 
dúvidas mesquinhas e certezas peremptórias, como 
quem escolhe, ser caça ou caçador. Creio que a maior 
parte das minhas narrativas são fragmentos de 
infância e desidratadas lembranças, que de modo 
algum escaparam do calendário de caça a veados. Em 
uma dessas tantas datas colegiais, antes de uma 
apresentação de dança, um milhão de anjos em cólera 
gritavam nas arquibancadas: “VIADINHO”, numa 
coleção que prezava por se repetir contra mim. Parece 
que, entre os exames e testes requeridos a uma 
criança que ingressa na escola, há o assim chamado 
teste de violência seminal do grito. Naquele 
instante o horizonte perdeu a altura. Sentia-me 
como um passarinho que se desespera quando entra em 
um mundaréu de casa e não sabe onde termina ou 
começa o ponto das rotas. Debate-se no concreto até 
acionar a bomba que ameaça explodir em seu peito. 
Havia um ninho de ciscos em meus olhos, aqueles do 
poeta que são feitos de “gravetos, areia, cabelos, 
pregos, trapos, ramos secos, asas de mosca, grampos, 
cuspe de aves, etc”.40 Corri sem a sílaba gir do verbo 
corrigir os gestos, e tranquei-me nas poesias do 
banheiro de serviço, como uma mosca dependurada na 
beira do ralo, deflui o indisfarçável choro 
engolindo as mãos. Das intermitências do coração, eu 
nunca esqueci a luz da geometria daqueles atos.  
 

“Quando se considera o corpo em relação à dança, é então 
que se percebe verdadeiramente o que é o sofrimento: faz 
parte de nossas vidas. Por mais que o procuremos de 
fora, não há como encontrá-lo sem nos aprofundarmos 
em nós mesmos."41 
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Durante o meu criançamento, colecionava incontáveis 
remédios, todos prescritos para quando “menino acha 
que é menina”, uma colher cheia de gosto de sovas, 
peias e pisas. Acho que os meus pais me queriam 
virado pelo avesso a toda sorte. Sinceramente, não 
duvido que eles acreditavam que eu devia ter os 
necessários códigos de ser menino nos meus avessos. 
E tudo isso, por quê? Por uma dança. Eram os meus 
gestos que se declaravam dançantes por autonomia, 
meus punhos quebravam, minha coluna 
escoliografava, meu quadril desviava e minhas 
pernas cruzavam por puro compasso de infância. Logo 
tive que aprender o português de menino. DANÇAR É 
BRINQUEDO DE MENINA. Típico pensamento 
perecível...  
 

Agarrando-se desesperadamente as memórias a serem arrancadas e jogadas fora, o jovem 
rapaz continua seus disparos locutórios.  
 

Num momento em que somos catequizados como seres 
insuflados de torpezas ficcionais entre “feminino” 
e “masculino”, um ordinário ver luzir forma o tão 
convincente monstruoso corpo de delito. Tenho 
certeza de que no berço da minha primeira vontade 
não foi a de pertencer a nenhuma lei. Assim, 
engarrafava os sermões e às escondidas brincava de 
dançar pelas ruas desertas com os bolsos que 
criavam músicas cheios de moedas para gastar em pão 
ou álcool, no pequeno mercado do bairro. Porém 
sempre quando eu era pego, o gesto se envergonhava, 
de suas saliências e a respiração ficava órfã de si. 
Bem mais velho, procurei a dança clássica. Imaginava 
que enfim, libertaria o meu corpo e o seu desejo de 
ser dançante. Foi durante esse processo, que a 
imoralidade das linhas tortas do meu corpo se 
puseram a ouvir que não possuíam a anatomia 
substancial para ser um bailarino. Por isso, minha 
dança estaria, desde muito, destinada à 
incompreensão e ao esquecimento... 

 

“Hoje em dia tentamos em vão dançar dando ordens ao 
próprio corpo.”42 

 

Desconfio das palavras, porque todos os dias 
recolho as cinzas degredadas de seus sentidos. 
Talvez um dia, essa minha mania de insignificâncias 
despenque da altura que nunca sei ao certo.43 
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“A fragilidade é uma fada da precisão. Numa dança que 
joga com a quintessência da fragilidade, a estimulação 
que consiste em esquecer a humanidade introduz o 
estado no qual nos apaixonamos pelos seres abaixo dos 
homens. A possessão de uma forma inumana, uma força 
infra-humana, vai até a paixão agressiva que pode 
extrair a psiquê do inorgânico. O que importa é que o 
proprietário dessa força seja o próprio corpo humano. 
O estado de que falo vai se desenvolver até uma força 
de feitiço, na qual, no centro desse movimento, o 
possuidor da força, estando possuído e, sem renunciar 
a ligação, entre a fadiga e a distância, esconde o jogo 
que apaga o distanciamento com as coisas. O dançarino 
pega emprestada a força dos animais (garça, texugo, 
leão, coruja, abutre, outros animais domésticos), cujo 
desejo está diretamente conectado ao gesto e perfura 
todos os prodígios solitários ainda não revelados da 
criança.”44 

 

Fora o medo que finge ser menino pequeno... Não sei 
se tenho vontades de corpo para isso...  

 

“Há um documento relatando que, na França, no ano de 
1623, o Duque de Mamo compôs o ‘Balé da artrite’ ao 
transformar o seu mal de reumatismo em coreografia.”45 

 

Nesse momento o jovem rapaz presenteia-o com um sorriso disperso.  
 

“Eu sou uma oficina; minha profissão é a atividade da 
reabilitação humana, o que atualmente vem sendo 
chamado de dançarino.”46 

 

Pode-se aprender a dançar? 

 

“Aprender a dançar não é um problema de onde 
posicionar um braço ou uma perna. Já que não acredito 
em nenhum método de ensinamento de dança, nem em 
movimentos controlados, não ensino desta maneira. Eu 
nunca acreditei nesses sistemas; sempre desconfiei 
deles desde o dia em que nasci.”47 

 

Era como se aquela juventude transviada tivesse “receio de teorias que não dançam.”48 
Naquele instante, aqueles dois corpos parecem ouvir o silêncio. E como um dente de 
leão que quando se sopra, se solta do tule e cai em deriva, as palavras do jovem rapaz 
serpenteiam no ar: 
 

Acalanta então, esse medo que só duvida?! 

41 



 

 

42 
 

 

(...) 
 

B) TANATOGÊNESE DA VEIA DE UM CACHORRO: A realidade da morte é 

evidenciada pelos sinais tanatológicos abióticos imediatos e 

consecutivos numa metamorfose metadescritiva, tais como: ausência dos 

movimentos cárdio-circulatório-respiratórios de rótulos, imobilidade 

como disfarce de voo, midríase paralítica bilateral masturbatória entre 

o intérprete e o criador, enxertos de queixas homográficas 

inconscientes, vísceras congestas de subjetividade, rigidez na dejeção 

de afetos e secretos livores hipostáticos dorsais de rabiscos-líricos. 

Alguns dos escritos em verbal de ave foram verificados enquanto sopros 

que circulam a memória espessa, correspondentes às expedições físicas 

e imaginárias a partir dos próprios vestígios de vida. Tenho a 

impressão de uma vegetalidade que trans-borda em uma enorme abertura 

pré-escrita. “Uma espécie de figueira que, por vezes, parece 

estranguladora, acompanhada da sensação de uma vitalidade 

estranhamente intensa. É como se o tronco e as raízes se confundissem, 

entrelaçando-se e gritando silenciosamente.”49 Tal eco alfabeta-se em 

uma poliglossia do passado carnificado e não de recordações em busca 

daquilo que se foi.  

 

Observamos ainda, a presença de um conjunto de ensinamentos ou de 

normas estéticas, assim como uma atitude, uma postura de rebelião 

radical, de inconformismo e de recusa a compactuar com as canções que 

retratam o controle do corpo e os estigmas postos a formas não 

convencionais de utilização da carne. Um pensamento anti-fronteiriço, 

que divide suas intimidades no correr das linhas e parágrafos, para 

além das demarcações dominantes do conhecimento eurocêntrico, 
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destruindo a “razão subalterna” ante os discursos hegemônicos. Diante 

dessa condição, anatomizamos a possibilidade de saberes marginados, 

desnudando e (re)convocando as alteridades que foram negadas, os mundos 

que estiveram apagados e os corpos periféricos que andaram colonizados 

em novos lugares epistêmicos. Assim, descentralizamos a área 

geopolítica do conhecimento em nosso(s) corpo(s), con-frontando as 

fronteiras do “conhecimento absoluto” e (re)conhecendo os territórios-

enunciados desse(s) corpo(s) que foram ignorados e silenciados, em um 

movimento migratório de emancipação social e epistêmica. 

 

(...) 
 

“Você tem vivido com movimentos domesticados, 
infligidos por extrema violência, então seu conceito de 
corpo deve estar errado.”50 

 

Ainda em um apego extremo às coisas vivas... 
 

Não houve nada além de nascer em circunstâncias 
hostis em uma casa que restava sombra de algo 
intolerável. Desde o assinalar seu filho por lei, 
com o mesmo nome e sobrenome. Não sei explicar essa 
necessidade de dividir um pouco da intimidade e da 
assinatura por meio de uma herança, um suporte 
rústico para o encoleiramento. Uma vez, eu tinha 
lido: “Uma política cadela é uma política de 
sobrevivência. Política para reduzir o sofrimento e 
os maus-tratos, a descriminalização, os insultos 
que nunca vão a julgamentos.”51 Meu pai me tinha como 
um desses cachorros de rua, preferiu celebrar esse 
vínculo a renegá-lo. Adorava me jogar as sobras 
enquanto comia e adorava me ver lançar como um raio 
para pegar, lamber o seu chão e os seus pratos, estar 
sempre ao seu lado, alertando-o para ver se algo 
caía, absolutamente dependente dele, de cada gesto, 
de cada palavra sua. “Ele sabe que eu sei que, cada 
vez que ‘roubo comida do prato’, em vez de suplicar 
me degradando como ele gosta e acha apropriado para 
um bom cachorro, vai me dar umas pauladas, gritar, 
me confinar e castigar.”52 E ele sabia que, por eu ser 
um animal vadio, continuaria fazendo isso, até os 
limites da normalidade. ”Pois nada mais ‘normal’ que 
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o obsceno, que não passa de um expediente que tenta 
domesticar o indomesticável.”53 Do risco da mordida, 
fui persuadido a estar amarrado e com focinheira. 
Ele gostava da minha submissão, da minha entrega, 
das minhas bajulações, das minhas chantagens 
afetivas, do meu desamparo de dar pena, da minha 
dependência onímoda, gostava de me ver babar, e de 
como sou bom e como me comporto bem. Ser livre não é 
a mesma coisa do que ser liberto. 
 

“Dentro deste corpo, existem várias coisas míticas que 
ainda estão dormindo intactas (...)54 O trabalho é como 
escavá-las no local real (...)55 Eu gostaria de ver algo 
onde essas coisas flutuassem como espíritos que 
partiram.”56 

 

Ao que parece, o jovem rapaz não percebe a minúcia preguiçosa e vulgar do homem que, 
possivelmente, possui como hábito caminhadas noturnas e passeios não simpatizantes 
por entre “teorias”. 

 

(...) 
 

C) IDENTIDADE DE BRINQUEDOS DESMONTADOS: Observamos os seguintes 

caracteres somático-performativos – Sujeito rizomático, múltiplo de 

lugares-órgãos em seus instantes fragmentos de precários momentos. 

Uma singularidade orgástica rebelde-política. Cor mais corpórea que 

coagulada na presença, além da superfície do papel. Há de se duvidar da 

simetria do rosto pelos saltos das citações, das notas de rodapés e das 

referências bibliográficas. Homem-bomba de útero errante, habitante 

autóctone de imaginação-vadia, brinquedos do chão que ensinam lições 

de enraizamento, labirintos desse caracol-criança que nos levam para 

dentro de nós mesmos, através: das narrativas do medo de mostrar o osso, 

da profundidade fantasmagórica da escuridão e do desconhecido 

interstício da realidade. O corpo da pele não reage mais ao passeio das 

moscas, idade de despencar dos galhos inaugurando uma autofagia 

criadora, o peso do sangue marca quase a totalidade da obra. Cada vírgula 

pontuda talvez fira, cada ponto-gatilho acione alturas onde se 
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retalham os gritos, todo verso-sensório-especulativo não possui 

unificação apresentando emancipação de um sentido simplificado, estado 

nutricional de dores insolúveis, íris de cor palavra-lapso, lágrimas 

ilegíveis espermáticas, lastros da língua áspera pela ferida-faminta, 

cabelos empapados de suor, uma espécie de enorme dente fálico, sinal 

particular de queimaduras morais no cotovelo direito.  

 

DESENRAIZAMENTO DO VERBO-ESPAÇO SER: Catálogo de deglutinações 

libidinais detalhadas denunciando a sociedade e os suspiros ancorados 

na inter-pele. Ainda sobre a perinecroscopia, há achados de entranhas 

de papel que se retroalimentam da fiabilidade da gramática das sombras, 

apresentando êmese de vivências paroxísticas na emergência das 

potências imaginárias e irracionais, assim como, na confrontação com os 

modos de permanência geo-anatômicas de personagens, de enredos 

previsíveis e de ritos sumários. 

 

 (...) 
 

Hijikata observa que nesta “vitalidade passiva” há uma flama “original”, e assim diz: 

 

“Surge um homem detestado por sua vizinhança, seus 
olhos eram atravessados por um estranho arco-íris, 
como um pássaro grávido no inverno. Era um tipo 
lamentável daqueles para o qual se costuma apontar o 
dedo na rua.”57 

 

Então, imagino o que as pessoas diziam às crianças... 
 

“Se você se aproximar dele, será um Zé ninguém como 
ele.”58 

 

Parece alguém “próximo” de mim. 

 

“De fato, você se parece com ele da cabeça aos pés.”59 
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Me parece, que já fui um menino arco-íris daqueles 
que é excretado da possibilidade de brincar. Havia 
mães que receitavam palavras aos filhos, os quais 
carregavam consigo o recado disentérico de extração 
daquele “tipo de menino” de suas vidas. Para muitos 
eu fazia o papel de erva daninha, a palavra mal dita 
que ninguém quer por terra. Recebia aquela 
notificação “que não poderia frequentar mais a sua 
casa” ou “que não poderia mais brincar com aquela 
criança”, com extrema quietude como se uma flor 
tivesse nascido em mim. Depois não me lembrava mais 
o que acontecia. E acho que não acontecia mais nada. 
E por não ter com quem brincar, “inventava objetos 
pequenos para coisas grandes, como o esticador de 
horizontes e o abridor de amanhecer.”60 Curiosamente, 
desmontava brinquedos para criar esconderijos das 
costumeiras ameaças do meu pai. Até chegar ao ponto 
dele me arrastar como plateia e com um martelo 
destruir todos aqueles brinquedos. Hoje eu posso 
observar que “a medida da desordem num sistema é 
devir da vontade de transformar as sobras do 
cotidiano, perdurar, soprar, voar.”61 Quem sabe eu 
ainda possa ser esse menino anarco-íris? 
 

(...) 
 

D) LESÕES EXTERNAS EM VERSOS DO CORPO (referências à persistência da 

memória, poeminflamados e elementos desarticulatórios)  

 

1 - Este corpoema será político na medida em que for radicalmente 

artístico. 

2 – Este corpoema será radicalmente artístico na medida em que 

for revolucionário. 

3 – Este corpoema será revolucionário na medida em que for 

estruturalmente novo. 

4 – Este corpoema será estruturalmente novo na medida em que for 

político. 

5 – Este corpoema será político na medida em que for radicalmente 

artístico.  
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6 – Este corpoema será radicalmente artístico na medida em que 

for um projeto revolucionário. 

7 - Este corpoema será um projeto revolucionário na medida em que 

for um processo novo. 

8 – Este corpoema será um processo novo na medida em que for 

radicalmente semiológico. 

9 – Este corpoema será radicalmente semiológico na medida em que 

for político. 

10 – Este corpoema será político na medida em que for 

semiologicamente produtivo. 

11 – Este corpoema será semiologicamente produtivo na medida em 

que for aberto ao real e ao social.  

12 – Este corpoema será aberto ao real e ao social na medida em 

que for radicalmente artístico. 

13 – Este corpoema será radicalmente artístico na medida em que 

for politicamente político.62 

 

(...) 
 

“Há muito, muito tempo, havia um sacerdote chamado 
Kyõgai, que escreveu o “Nihon reii ki”. Este padre teve 
um sonho consigo mesmo, na noite de 17 de março do ano 
788. Nesse sonho ele morreu e empilhou lenha para 
queimar seu próprio cadáver. Sua alma estava perto de 
seu corpo observando-o queimar, mas o corpo 
simplesmente não queimava da maneira que ele queria. 
Então Kyõgai quebrou alguns galhos e espetou seu 
corpo em chamas com eles, depois os virou várias vezes 
para queimá-lo. Então ele disse a outras almas que 
também estavam queimando seus corpos que fizessem o 
que ele havia feito. E suas pernas, joelhos, juntas, 
braços, cabeça e todo o seu corpo queimaram e caíram em 
pedaços. A alma de Kyõgai falou em voz alta, depois 
ergueu a voz e gritou. Mas nenhuma das pessoas 
próximas parecia capaz de ouvir. Então, a alma de 
Kyõgai colocou sua boca contra o ouvido de uma pessoa 
em uma tentativa de passar essa última injunção, mas 

47 



 

 

48 
 

a pessoa não respondeu, provavelmente porque não 
conseguia ouvir. E Kyõgai escreveu o seguinte: ‘Como 
as almas dos mortos não têm voz, é improvável que 
ouçam meus gritos. Mas há algo estranho aqui. Kyõgai 
não escreveu isso durante seu sonho, mas depois que 
ele acordou dele. Do contrário, como ele poderia ter 
escrito essa história tão rapidamente?”63 

 

A partir de agora, certifico meu óbito. Não vou 
atestar nomes: para isso há os obituários. 
 

“A dança pode ser definida como um cadáver (shitai) em 
pé diante ao risco de sua vida.”64 

 

Me ensina sobre o secreto de cada um de nós? 
 

“No butô, há um processo que não pode ser ensinado - 
de registrar os cantos dentro de seus próprios 
sentidos. Eu só posso te ensinar o que pode ser 
ensinado.”65 

 

(...) 
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Nesta demonstração de dança que se desenrolará num estado para 
ser observado pela carne, a densidade dada pelo exterior como 
movimento será totalmente excluída da superfície da dança. 
Esta demonstração estará reduzida à carne bruta que aparece 
quando esquecemos o endereço e o nome aos quais um indivíduo 
está ligado. O importante não é aquilo que fazemos, mas aquilo 
que nos motivamos a fazer, ou seja, a carne na qual se lança o 
mundo. Essa peça não comanda a carne, mas tenta fabricar a carne. 
É por isso que eu queria trabalhar com estudantes. Nesta 
demonstração de dança que se desenrolará num estado para ser 
observado pela carne, a densidade dada pelo exterior como 
movimento será totalmente excluída da superfície da dança. 
Esta demonstração estará reduzida à carne bruta que aparece 
quando esquecemos o endereço e o nome aos quais um indivíduo 
está ligado. O importante não é aquilo que fazemos, mas aquilo 
que nos motivamos a fazer, ou seja, a carne na qual se lança o 
mundo. Essa peça não comanda a carne, mas tenta fabricar a carne. 
É por isso que eu queria trabalhar com estudantes. Nesta 
demonstração de dança que se desenrolará num estado para ser 
observado pela carne, a densidade dada pelo exterior como 
movimento será totalmente excluída da superfície da dança. 
Esta demonstração estará reduzida à carne bruta que aparece 
quando esquecemos o endereço e o nome aos quais um indivíduo 
está ligado. O importante não é aquilo que fazemos, mas aquilo 
que nos motivamos a fazer, ou seja, a carne na qual se lança o 
mundo. Essa peça não comanda a carne, mas tenta fabricar a carne. 
É por isso que eu queria trabalhar com estudantes. Nesta 
demonstração de dança que se desenrolará num estado para ser 
observado pela carne, a densidade dada pelo exterior como 
movimento será totalmente excluída da superfície da dança. 
Esta demonstração estará reduzida à carne bruta que aparece 
quando esquecemos o endereço e o nome aos quais um indivíduo 
está ligado. O importante não é aquilo que fazemos, mas aquilo 
que nos motivamos a fazer, ou seja, a carne na qual se lança o 
mundo. Essa peça não comanda a carne, mas tenta fabricar a carne. 
É por isso que eu queria trabalhar com estudantes. Nesta 
demonstração de dança que se desenrolará num estado para ser 
observado pela carne, a densidade dada pelo exterior como 
movimento será totalmente excluída da superfície da dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
“Nesta demonstração de dança que se 
desenrolará num estado para ser observado pela 
carne, a densidade dada pelo exterior como 
movimento será totalmente excluída da 
superfície da dança. Esta demonstração estará 
reduzida à carne bruta que aparece quando 
esquecemos o endereço e o nome aos quais um 
indivíduo está ligado. O importante não é 
aquilo que fazemos, mas aquilo que nos 
motivamos a fazer, ou seja, a carne na qual se 
lança o mundo. Essa peça não comanda a carne, 
mas tenta fabricar a carne. É por isso que eu 
queria trabalhar com estudantes.”66

 

 
 

 
LÂMINAS HISTOLÓGICAS DE ENSAIOS       
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2 – EXAME INTERNO DA MECÂNICA DOS FLUÍDOS OU DOS INVENTÁRIOS DE 

RESTOS EM EXISTÊNCIAS E SOMBRAS (referências à vestígios de regimes 

difusos, “anormalidades” subcutâneas e elementos anatomopatológicos 

de posturas) 

 

Esta página sangra em sua multiplicidade de tons vermelhos que irrigam 

o léxico ressignificativo da matéria. Nos caminhos por onde o sangue se 

arrasta, a mancha coreo-gráfica escorre história cortada à lâmina. O fio 

cego foi escolhido da dor e da sombra que percorre a memória contada. As 

nódoas que as palavras-fônicas jorram não estancam os nódulos de 

silêncio, porém, o escrito não morre. Emancipado do organismo, o lugar 

útero liberta-se definitivamente de sua função biológica. É, antes de 

tudo, um órgão-sujeito, um órgão-poema, um órgão-palavra, isto é um 

órgão-arma. Desse modo, este lugar-corpo se divide entre narração e 

fisiologia, genética e biografia. Não se trata mais do “corpo sem órgãos” 

de Antonin Artaud, mais algo como um órgão sem corpo. Um órgão que se 

estabelece enquanto ser autônomo-nômade. Ao sair para além das moradas 

bem demarcadas do cérebro, liberado pelo corpo – isto é, do corpo 

construído pela sociedade -, o “útero errante” rebela-se ao seu destino 

fisiológico e começa a construir sua própria história. O que é dado como 

“inescrevível” é exatamente o que flutua, em outras palavras, a vida 

imediata, impensada, espontânea. O corpo é uma clausura mas, 

paradoxalmente, há espaços abertos às dúvidas, como a própria 

interrogação de fuga – “para onde”?67 

 

E nesse lugar de quem partiu ou morreu, a carne cintila uma latente 

ferida que tarda a sarar, tinge algumas áreas da página mais alva, 

preenchendo-se em chagas criadas por cada inelutável frase 

biopolítica, aplicada nos alaridos de sílabas disciplinares, e assim, 
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antepondo aos fugazes parágrafos necropolíticos. Os cortes 

dispensáveis de ideias foram suprimidos pelo o que seria 

indispensável; as frases antes interrompidas foram restabelecidas e as 

construções incorretas, não-retificadas. As reticências assinalam que 

o corpo é audível (...) assim como, o mundo posto entre-parentêses que 

intercala o campo mítico, (re)criando o mundo que está dentro e, ao mesmo 

tempo, fora do par de sinais. Quando a frase é obscura, figura uma 

integração isomórfica entre o léxico e a semiótica, ou seja, oscila entre 

diferentes polos semânticos, enquanto corpo-estado-linguístico. As 

aspas indicam os últimos movimentos significativos das notas de 

Tatsumi Hijikata em relação ao que foi lido. As citações foram 

verificadas e analisadas de perto: todos os fatos de contágio que as 

memórias nos apresentam, confirmam a transmissão por contato do que 

não salta os olhos e nem é consumível de imediato pelos sentidos. Sua 

tessitura encadeia-se em uma literatura que adere a vida no plano dos 

palimpsestos revelando uma fusão de antinomias (im)profanáveis e 

trans-literações de significados (ir)remediáveis. O aparato crítico não 

se limita a elucidar os pontos obscuros, a explicitar certas alusões, a 

facilitar sua compreensão e evitar os contra-sensos do sentido corpo-

textual.  

 

(...) 

 

Enquanto aquele corpo se aquece em exercícios sem malícia na profunda escuridão, onde 
“os limites borrados transformam homem e paisagem em uma só entidade”68, Hijikata 
parece lê-lo:  

 

“Letras de vergões ao tocar em um trem elevado 
percorrem a pele do jovem que recebe o ataque de 
músculos rígidos. Eles significam morte. Ao mesmo 
tempo, o jovem sente à distância um mundo se movendo 
em suas vísceras. O jovem considera vagamente que a 
morte se desmancha em lágrimas no estupro. Mas não 
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posso permitir isso. O menino deve viver. 
Repetidamente como um milagre.”69 

 

(...) 
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A)   SEGMENTO DAS AUSÊNCIAS PREENCHIDAS POR LUGARES ONDE A TERRA 

DESCANSA OU ABSTRAÇÕES DE UMA MEMÓRIA PUERIL 

 

Lâmina Musculotendinosa do Entreviver – através da incisão 

bimastóidea do sentido das palavras e de certas maneiras de ser, seguida 

do rebatimento de feixes da razão contra as nuvens, expusemos todas as 

sutilezas de um pensamento sensível e penetrante, os quais observamos: 

esquimose de valores opressores focal, subjacente à linguagem cutânea 

hegemônica, assim como, anômalos contra-movimentos culturais 

endógenos. Há congestão imoderada de colagens, reforçando a utilização 

de uma linguagem gerativa ao invés de uma linguagem normativa - 

principalmente associada à gramática anti-discursiva, à fala encadeada 

e hierarquizada, tanto a nível verbal quanto a nível imagético.70 

 

Cavidade de Fuga dos Juízos – feita a abertura das categorias 

fundacionais da identidade pela Técnica de Insurreição Física, 

observamos: congestão moderada e difusa de subprodutos do sistema 

heteronormativo, edema subjacente às convenções morais do desejo. 

Hemorragia diluída da ficção linguística do “sexo”, inclusive na fossa 

totalitária de ideias binárias. Lavada a superfície do centro 

disciplinar com água corrente, notamos hematomas ilegíveis, em áreas 

focais dos lobos parietais de práticas reguladoras que geram 

identidades coerentes por via de uma matriz normativa de gêneros 

inequívocos. Os cortes da sexualidade metamórfica ilegal e as manobras 

no forame estético-guerrilha não evidenciaram anormalidades. Os ossos 

da prática parodística e da base performativa de atos de gênero que 

rompem as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade se apresentam, 

enquanto íntegros. No perímetro interno, há presença de material 

compatível com restos alimentares de um corpo errático, retrato de 
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conteúdo fugidio enquanto elemento de risco, em processo digestório 

(work in process) que se estabelece entre o trânsito criador-criatura-

obra. 

 

1. Hematomas que forjam o reviver e o redescobrir de uma carne 

aberta como poema. Fratura exposta na burocratização da 

linguagem. A tipologia da fratura enfatiza exatamente o corpo 

como espaço de construção biopolítica, como lugar de opressão, 

mas também como território de resistência. Nesse sentido, a 

verborragia decorrente da lesão é também um espaço 

contratextual em que não passa despercebido o fato de que a 

tradução é uma operação política de leitura. Um espaço que se 

reafirma enquanto direito à reescritura, à ressignificação e à 

"deformação" das grandes referências. Ou ainda, que todo texto, 

todo discurso, toda teoria é contrabando de órgãos. Não há textos 

originais, tampouco línguas nacionais puras às quais esses 

possam ser remetidos. Toda e qualquer leitura já é um processo 

de tradução. O texto é um corpo e o corpo é “um texto socialmente 

construído, um arquivo orgânico da história da humanidade, 

enquanto memória da produção-reprodução sexual, na qual certos 

códigos se naturalizam, outros ficam elípticos e alguns são 

sistematicamente apagados ou riscados”71. E essa relação de 

inconformidade a um texto ou a uma série de escritos que 

observamos paráfrases consequentes de uma razão inadequada 

governamental. Os experimentextos-hierogrâmicos encontrados 

apresentam maneiras de ler e de interpretar os limites que são 

impostos às suas possibilidades de ação, enquanto provocadores 

para si, em sua maneira de fazer e de governar os sentidos, para 

além de uma interpretação de consumo uniformizadora e 
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normalizadora, instigando signos irregulares e outros 

espetáculos. Uma posição anti-literária. Não se tratando de uma 

postura contra a literatura, mas sim, de embate às exigências 

secundárias que o ato de escrever academicamente demanda; 

2. Contato com as pulsões domesticadas que dormem em todos os 

moldes e não podem sair de uma contemplação das formas em si 

mesmas. Observamos a presença de hemorragia subcutânea 

difusa, devido à eclosão de “células indeterminantes”, as 

quais exibem conteúdo de EnCantos anti-fórmicos. De um modo 

ou de outro, esses EnCantos escapam da via planejada. 

Extraviam-se. Põem-se à deriva. Ainda há resquícios 

referentes à via mestra, mesmo apresentando criticidade 

contundente ou subversiva, um pequeno nada entre os limites. 

Nesse relicário cartográfico de um labirinto desdobrável, as 

direções recusam a fixidez e a definição de fronteiras, 

apresentando inconstâncias, transições e posições “entre” as 

(in)coordenadas cartesianas do desejo. No dado segmento da 

“cavidade imaginada“, aquebrantada entre a invenção e a 

recepção da obra, a imagem torna-se índice de uma realidade 

invisível e incorpórea, a qual extraiu prazer da mobilidade e 

da "passagem" do que propriamente da "chegada” a outro lugar 

ou ao lugar do "outro/a". Há rastros da existência de inúmeras 

vontades do/no movimento. A transição, o processo e o percurso 

se apresentam enquanto sua experiência mais vital ou mais 

"autêntica”. O aspecto energético e afetivo, que perpassa por 

cada narrativa-dança-orgão, demarca um “novo” corpo: um corpo 

múltiplo, de estrutura policéfala, se não infinita, pelo menos 

necessariamente numerável (dimensionando-se a noção de 

"população”). O alargamento das circunvoluções e o apagamento 
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dos sulcos apresentam “mutação epistemológica” das liberdades 

formalmente concedidas, para além da produção, multiplicação 

e garantia da autonomia. Além disso, verificamos a redefinição 

do corpo como empreendedor de si mesmo, assegurando a 

subsistência de novos modos de vida. Congestão vascular 

evidenciada em todos os hemisférios cerebrais do corpo-obra, 

apresentando coloração e distribuição de variáveis na escala 

dos seres, devido ao exsudato purulento no espaço agramatical. 

Ao fazer o corte na área, é possível detectar a união de 

múltiplos sexos e vestígios de frutos, como os de uma árvore, 

os quais foram semeados em terras incultiváveis da matriz dos 

seres invisíveis. Depois de promover a diferenciação de suas 

partes, alimentá-las até que cresçam, trazemos à luz, 

arrematando-as como geração de criatura viva;  

3. Exposição de detritos anatômicos em sua natureza erótica, 

marginal e resistente. Observamos infiltrações hemorrágicas, 

pela transgressão e atravessamento das fronteiras poéticas (em 

toda ordem), explorando a polivalência, a ambiguidade e a 

fluidez sêmica da pulsação híbrida. Não há sinais de alteração 

da instabilidade das instâncias da carne, principalmente, na 

região da sexualidade perversa-polimorfa ligada à 

curiosidade e ao conhecimento, assim como, a tradução do 

erotismo no prazer e na energia dirigida as múltiplas 

dimensões da existência. Desvelamento da “origem” obscura e 

remota; 

4. Gestos sintomáticos da forma de poder que Foucault identifica 

como "biopolítica'', enquanto produção de corpo vivo como "bem" 

e "mercadoria".72 Rastros escoriativos de uma regulação da 

sexualidade como forma fundamental da produção 
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heterossexual da vida. Sinais da tecnologia de produção dos 

corpos heterossexuais, nos quais a mão masturbadora foi uma 

ameaça, e consequentemente, tivera de ser disciplinada por um 

conjunto igualmente importante de tecnologias de repressão; 

5. Presença de contravenções a leis históricas originárias, 

destituindo a demarcação entre o que se deve fazer e o que 

convém não fazer. Rompimento dos direitos de natureza 

prescritos por Deus que foram estabelecidos por um direito 

imprescritível e ilegítimo, subjugando certas existências, 

apresentando verborragia enquanto transgressão à obediência. 

Indicadores de “delitos”, enquanto expressões extremamente 

subjetivas e tendenciosas que buscam fluídos pictóricos como: 

influxos de memórias infantis, traços de sexualidades 

“promíscuas” e más-formações de ideias;  

6. Presença de fragmentos em formas de dominação das 

intensidades humanas. Os fragmentos coletados tratam-se do 

estabelecimento de mecanismos reguladores que fixam um 

equilíbrio, ou seja, a manutenção em uma espécie de homeostase, 

assegurando compensações de presenças. Ao examinarmos os 

fragmentos, observamos indícios da instalação de mecanismos 

inerentes à área, enquanto maximizadores de outros estados de 

vida(s). Há presença do termo "poder" designando um campo de 

relações que, enquanto governamentalidade, apresenta a maneira 

como se guia o comportamento dos “homens”, como por exemplo, a 

validação da maneira como se conduz a conduta dos loucos, dos 

doentes, dos delinquentes, das crianças, dos idosos, como gestão 

de todo um corpo social;73 

7. O indivíduo enquanto átomo fictício se apresenta íntegro. Essa 

“identidade” permanece em sua sexualidade “incoerente” e 
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“descontínua”, em sua desconformidade às normas de 

inteligibilidade, instituída e mantida socialmente; 

8. Observamos que a membrana “identidade sexual” não é a 

expressão instintiva da verdade pré-discursiva da carne, e 

sim, um efeito de reinscrição das práticas de gênero no corpo. 

“A identidade homossexual, neste caso, é um acidente 

sistemático produzido pela maquinária heterossexual, e 

estigmatizada como antinatural, anormal e abjeta em benefício 

da estabilidade das práticas de produção do natural”;74 

9. Distencionamento de toda uma série de binômios oposicionistas, 

enquanto fim da natureza como ordem que legítima a sujeição de 

certos corpos a outros. Tal lesão reflete-se na desconstrução 

sistemática da naturalização das práticas dadas como 

polarizantes, proclamando a equivalência (e não a igualdade) de 

todos os corpos-sujeitos existentes que se comprometem e 

dedicam-se à busca do prazer-saber;  

10. Ruptura do modelo de corpo individual como sistema 

autorregulado, enquanto um circuito fechado e finito de 

energia posta em perigo pela perda excessiva de certos fluídos 

corporais, como a água, o sangue e o sêmen. Das áreas atingidas, 

observamos fractalidades de uma retórica do abuso de si 

definido por um risco de contaminação e de doença interna ao 

próprio circuito corporal do indivíduo. Há indícios que, mesmo 

antes que se produzisse algum tipo de relação sexual, o 

indivíduo já se via ameaçado por uma forma de contaminação da 

qual seu próprio corpo seria a única fonte. Ou seja, tal reino 

da sexualidade tem sua própria política de iniquidades e modos 

de opressão internos. Uma dialética de renúncia a seus 

próprios direitos.  
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(...) 
 

Depois da chegada do instante de aceitar a misteriosa vida dos que um dia vão morrer... 
 

“Para onde se virar para abrir o corpo?”75 
 

Perco-me numa busca quixotesca tentando capturar o 
momento fugaz. Parece que a dança existe por não 
mais que um breve instante e então desaparece no 
vácuo do tempo. É como se a minha vontade combatesse 
a múltipla realidade, procurando interromper seu 
fluxo em direção à morte.  
 

“É uma questão para a qual é necessário ocupar-se 
prudentemente, examinando bem a juventude mecânica 
da qual aproveitamos para uma ação destrutiva.”76 

 

Hijikata vê no rosto daquele jovem uma pequena convulsão de um conflito. O jovem 
rapaz se estremece em uma respiração arfante por ter que acompanhá-lo.  
 

“(...) um homem tão logo sai do ventre de sua mãe perde 
os meios de medir seu próprio tamanho e seu próprio 
peso. Ele se encontra cercado de coisas impossíveis de 
medir. Ele quer se aproximar daquilo que é mensurável. 
É por isso que, por exemplo, fazemos amor.”77 

 

Com alguma raiva de si, o belo jovem responde friamente:  
 

O que eu sinto não serve para se dizer... 
 

Como se esbarrasse em seu espírito acidentado e aflitivo, Hijikata senta e diz: 
 

“(...) gostaria de falar um pouco sobre o frio de Akita, 
onde cresci e onde sopra um vento forte e violento. Em 
Akita, ou devo dizer em todo o distrito de Tôhoku, 
existe algo chamado ‘vento daruma’.”78 

 

Aquele jovem rapaz que parecia escorrer em gotas caladas, começara a parar de trans-
bordar. Até a palavra suplício foi secando, mostrando como a linguagem falada mentia. 
 

“Às vezes, quando sopra para o norte, a neve gira e o 
vento é incrível. Então, uma pessoa de Tôhoku pode ser 
envolvida pelo vento que sopra da trilha entre os 
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arrozais até a minha porta e, vestida pelo vento, se 
torna um vento daruma parado na entrada. O vento 
daruma entra na sala, e isso já é butô.”79 

 

Em um súbito grito estertorado de uma gaivota, o jovem rapaz em interesse responde: 
 

Me conte mais sobre essa ideia do vento daruma. 
 

“Meu vento daruma é rodopiado pelo vento e vem 
tropeçando pela trilha entre os arrozais pensando o 
tempo todo em seus próprios ossos queimando (...) o vento 
daruma está realizando um enterro aéreo de seu próprio 
corpo, de sua própria alma. Enterro aéreo e a cremação 
se misturam e, embora o vento daruma tente gritar, sua 
voz se mistura com o uivo do vento. Quer o vento daruma 
esteja gritando ou o vento uivando, ele incha cada vez 
mais e finalmente chega à minha porta. Como você se 
sentiu quando chegou?”80 

 

Não era carne e sangue, nem muito menos 
representava um papel na contagem de uma história 
ou no relato de alguma peça de ficção. Era uma pessoa 
que acabou habitando uma instância viva, um corpo 
que renasceu nesse lugar. 
 

“Mesmo quando o vento daruma entra na sala, ele não diz 
muito. Ele cai perto da lareira aberta. Então, por um 
longo tempo, um membro da família coloca carvão no 
fogo, sem perguntar nada também. Sempre que via algo 
assim quando era criança, sempre me maravilhava de que, 
embora parecesse vagamente estranho, ainda era de 
alguma forma familiar. Isso me fez imaginar o que 
realmente aconteceu. É algo que acontece muito, como 
quando chega uma bagagem despachada e depois vem uma 
carta. É assim que um vento daruma fala sobre o que 
aconteceu com seu próprio corpo.”81 

 

Acho que o nome disso é saudade. Clarice Lispector 
falava que “saudade é um pouco como fome. Só passa 
quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é 
tão profunda que a presença é pouco: quer-se 
absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de ser o 
outro para uma unificação inteira é um dos 
sentimentos mais urgentes que se tem na vida.”82 
 

“Existem, no entanto, diferentes tipos de vento daruma 
(...) Mesmo no verão as pessoas em Tôhoku, quando entram 
em casa, batem a neve que fica presa entre os dentes de 
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suas sandálias de madeira [geta] durante o inverno. No 
verão, fazem barulho com o geta, mas mesmo no verão não 
conseguem se livrar do hábito de inverno. Mas aí o 
verão é fresco; é um verão que pode te fazer arrepiar. 
Também há um momento em que apenas o vento entra; é um 
daruma que nada mais é que vento. Minha família tinha 
um restaurante de soba e nossa casa tinha muitos 
cômodos vazios, devido ao fato de meus irmãos mais 
velhos estarem no exército. Muitas vezes eu estava lá 
sozinho, o que era muito assustador. Sempre que estava 
sozinho e ouvia o barulho de geta na entrada ou havia 
algum sinal de que um vento daruma havia entrado, 
corria pela casa para que ele não soubesse onde eu 
estava.”83 

 

O diálogo se endereça aos grandes acontecimentos que estão guardados na infância, e 
o que se prossegue são fatos, apenas fatos menos surpreendentes, de uma vida que foi 
definida.  
 

Eu tinha medo era dos olhos do escuro. Não os “olhos 
no escuro”. Mas os olhos do escuro. O escuro me 
espiava com seus olhos grandes, separados. E assim 
como você, eu corria pela casa, até encontrar um 
esconderijo no tempo, onde ele não me encontrasse. 
Penso agora, porque será que criança tem medo do 
escuro? Será porque ele é o lugar por onde nascem as 
coisas? Enfim, naquela época, eu nem imaginava o que 
era ter um baú cheio de punhetas. 
 

“Mas o Tôhoku também existe na Inglaterra. A escuridão 
esta por toda parte no mundo.”84 

 

Como se não bastasse esse dentro da escuridão onde 
nos encontramos você me diz que somos escuros. Me 
conte algo mais primaveril... 

 

“No início da primavera, o vento é especial, soprando 
sobre a lama úmida e desleixada. Às vezes, no início da 
primavera, eu caía na lama e o meu corpo de criança, 
lamentável em sua essência, flutuava suavemente ali. 
Tento falar, mas é como se algo já tivesse sido falado. 
Tenho a sensação de que há um nó de madeira, em algum 
lugar do meu abdômen preso ali na lama, que está 
gritando alguma coisa. Enquanto na lama, me ocorre que 
eu poderia muito bem acabar sendo uma presa. Ao mesmo 
tempo em que essa sensação insuportável vem à tona em 
meu corpo, algo estranho se forma na lama. É como se 
meu corpo tivesse, desde o seu âmago, voltado ao ponto 
de partida. Caído na lama e mal conseguindo me mover, 
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me vejo com o olhar estreito de um bebê cujos olhos 
parecem estar acordados, mas na verdade estão 
dormindo. E então, a cabeça de um bebê começa a rolar na 
lama.”85 

 

Isso não é estranho? 
 

“Eu penso que sim. Quero dizer, por que haveria a cabeça 
de um bebê rolando por aí? Enfim, fico brincando na 
lama com aquela coisa parecida com a cabeça de um bebê. 
Não sinto que estou jogando; é mais como se eu acabasse 
fazendo isso. Embora eu possa não ser capaz de explicar 
por que isso aconteceu, realmente aconteceu e é por isso 
que posso falar sobre isso agora. Seja o desbotamento 
de uma flor de abóbora ou o rosto de um cavalo 
emagrecido, tudo se resume a uma história do corpo. 
Enquanto estou afundado na lama, uma boca sai da sola 
do meu pé e suga a lama da minha sola. Línguas de lama 
aparecem entre meus dedos dos pés e minha cabeça e meus 
pés ficam de pernas para o ar. Essas imagens do início 
da primavera, da minha infância lamentável, vêm à 
mente, imagens de como me transformando em um choupo 
japonês a ser soprado pelo vento.”86 

 

Mas, quando começou o seu butô? 
 

“(...) posso (...) declarar que meu butô começou ali com o 
que aprendi com a lama no início da primavera, não com 
qualquer coisa relacionada às artes performáticas de 
santuários ou templos. Estou perfeitamente ciente de 
que nasci da lama e que meus movimentos agora foram 
todos construídos sobre isso.”87 

 

E foi assim que nasceu sua voz dançante? 
 

“Em 1938, nas regiões de monocultura do nordeste 
(Tôhoku), existia uma espécie de oclusão anal. O grito 
(das crianças) estava silenciado na cultura preservada. 
Esse grito é um acompanhamento importante de minha 
dança hoje. Foi um grito primitivo do qual eu posso rir, 
hoje (...). Eu saboreio esse grito e o fundo de gestos 
ritualizados através de minhas observações da vida 
cotidiana. Eu invento os passos moldados de nossos 
dias a partir da terra negra onde dançar não é voar. 
Meu mestre de dança é a terra negra do Japão que, na 
minha infância, me ensinou a desaparecer.”88 

 

“Se o nada desaparecer a poesia acaba...”89 
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“Além disso, você não pode contar alguma coisa que 
fizesse compreender quem é você?”90 

 

Bem, eu nasci, se eu não me engano em 1988, na região 
Amazônica brasileira, na cidade de Porto Velho, 
porém, ainda pequeno passei grande parte da minha 
infância no interior do Estado de Minas Gerais, mais 
especificamente, na cidade de São Geraldo. Uma 
cidade engolida pelas “marés de morros”. Nessa 
época meu pai era um pequeno comerciante, e minha 
mãe uma dona de casa atarefada e empenhada em 
servir a família. Eu era daqueles pirralhos, em que 
a porta da rua acordava cedo, como de costume. E com 
muito atrevimento, ofício de meninice, passava de 
casa em casa das outras crianças com ferocidade de 
quem queria brincar. Os pais me atendiam com 
desagrado, sob o pretexto de que era cedo demais para 
brincar. Eu sempre desconfiei do motivo real. Como 
se para brincar tivesse horário! Mesmo porque desde 
pequeno sabia brincar de tudo. A escola onde 
estudava era no alto de um morro, e lá eu tinha os 
barrancos como o meu brinquedo preferido.  Entrava 
nas folhas secas de coqueiro e pensava nos rios 
infantis que ainda procuravam declives para 
escorrer barraco afora. Era como grânulos de uma 
garoa escorrendo pela vidraça, amortecendo os 
reflexos. É tão engraçado... Foi assim que descobri 
que a natureza não é suja. Diferente da opinião de 
minha mãe que temia sujeira. Preferia ser rodeada 
pela dor, mas não pela sujeira. Talvez nunca 
quisesse entender as “imundices” de criança. Acho 
porque quem entende, desorganiza as coisas. Nunca 
era possível chegar em casa com o uniforme do 
colégio limpo. Assim, não foi difícil me acostumar 
com as surras, até minha mãe arrancar todas as 
sujidades.  
 

“Eu não queria ir para a escola, mas nem minha mãe nem 
meu pai me mandaram ir. Era o oposto completo das 
famílias de hoje. Enfim, eu não queria ir. Eu vacilei 
entre ir e não ir. Foi meu corpo que vacilou. Então, 
puxando as articulações dos joelhos para fora do 
lugar, sentei-me na estrada. Em seguida, o plano de 
minhas articulações, deslocado dos limites do 
pensamento com minha cabeça, se alargou cada vez mais. 
Oh, eu não tenho que ir. Dizendo eu vou fazer isso ou 
aquilo, vacilei; eu só preciso deslocar minhas 
articulações; essas são as coisas que eu estava 
fazendo.”91  
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“Devemos nos beneficiar também dos mal-entendidos, 
pois é preciso sempre saber aproveitar as chances 
que a vida nos oferece.”92 
 

“É uma peculiaridade minha, mas não posso comer 
biscoitos de arroz crocantes. Não suporto aquele som 
crocante que fazem quando você os morde. Em vez disso, 
gosto de comer biscoitos encharcados, depois de 
cozinhá-los no vapor sobre uma chaleira para amolecê-
los. Passei a confiar em um corpo em estado de 
encharcado e macio, como a melancólica canção popular 
‘Sado okesa’. Eu também tinha o estranho hábito de 
descansar meu corpo em um lugar onde não havia chance 
de resgate. ‘Pirralho fraco’ é como as pessoas em Tôhoku 
o chamam. Bem, posso estar fraco, mas isso é porque nada 
ao meu redor tem contornos claros e é por isso que 
gravito em torno da lama, dos choupos japoneses e dos 
biscoitos de arroz encharcados.”93 

 

Ao contrário de você, eu nunca confiei em um corpo 
em estado encharcado. Aos finais de tarde, meu pai 
fazia uma cesta cheia de bodós, daqueles que ensopam 
e queimam a boca de óleo. Era uma época em que eu 
assistia de pé à experiência da felicidade. Acho que 
um corpo desse encharcado seria uma bela isca para 
o candiru. Deixa-me explicar. No norte brasileiro, 
existe um pequenino peixe, também conhecido como 
peixe-vampiro que pode adentrar o nosso corpo pela 
uretra, comendo-o de dentro para fora. Dizem que sua 
reputação fora inventada. “Imagino a dura luta dos 
órgãos que apesar de corroídos se mantém de pé, e 
nas cores mais densas, começa a fluir uma lividez 
daquilo que mesmo torto se enraíza ao chão.”94 Na 
passagem de corpo a sentido, a sensação talvez seja 
como sentir na ponta do fio o mínimo estremecimento 
de resposta. Um mal em se mover, com medo de perder 
a própria atenção. Tenho a “impressão” de outras 
linhas vagas da infância, anotadas apenas pelo 
gosto e pela necessidade de aprofundar o que se 
sente. A outra coisa que me lembro são os pacotes de 
biscoito de polvilho. Acredito que se você o 
experimentasse, iria sentir o sabor do som que 
passei a chamar de “estalo dos ossos”. Um biscoito 
que tem dentro de si lugar para ser oco, que traz o 
vento como um de seus ingredientes. Ser infância era 
se alimentar daquele vento que agora arrasta poeira 
no meu corpo.  
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“Meu pai costumava recitar antigas baladas [gidayu], 
que ele fazia mal, e batia na minha mãe. Aos meus olhos 
infantis, ele parecia estar medindo a duração de cada 
passo que dava antes de atingi-la. Isso realmente era 
terror. E, na verdade, eu fiz o papel de um ator mirim, 
com a vizinhança assistindo de longe. Quando minha mãe 
corria para fora, os vizinhos comentavam sobre o padrão 
de seu quimono. Desempenhei um papel sério em coisas 
como esta por 10 anos.”95 

 

Tatsumi Hijikata parecia querer se aproximar do mundo da infância ao expor 
abertamente o que se passava no corpo do jovem rapaz.  
 

“A época de que estou falando foi, acho, 1933. 
Aparentemente, no ano em que nasci (...) Foi um período 
em que o céu asiático estava gradualmente, tornando-se 
assustadoramente nublado. Em um canto da sala de chão 
de terra, fui obrigado a comer um pedaço de carvão meio 
queimado, que supostamente curaria crianças da 
rabugice. (...) Tornei-me um pirralho inquieto. 
Entediado, chacoalhando pelos cômodos vazios daquele 
sombrio restaurante de soba, fui possuído pelo 
pensamento de que, se não destruísse este mundo de 
alguma forma, algo terrível aconteceria. Esse é o tipo 
de coisa de que me lembro agora.”96 

  

Eu acho que um dia eu já tive esse pensamento. Mas 
os meus pais me fizeram engoli-lo algumas vezes, e 
hoje eu não sei onde posso encontrá-lo. Talvez seja 
por isso que eu, em criança cresci depressa demais 
só para escapar dos abusos de minha infância. 
 

“Nas minhas fotos de infância, eu fazia sempre caretas, 
mas não deveria fazê-las. Agora, considero tais 
caretas preciosas. A partir de hoje, gostaria de 
exteriorizá-las abertamente e me aproximar do mundo 
das crianças. As caretas são estranhamente íntimas. 
Alguma coisa muito nostálgica, que cresce de maneira 
insignificante e entra na humanidade. É preciso antes 
escutar e capturar esses gritos e nada nos resta a não 
ser elaborá-los um pouco. Não temos tempo de nos 
queixarmos. Aquilo que é enorme e o que é 
insignificante se misturam. Esta é a realidade.”97 

 

Pelo jeito temos uma sucessão de caras estranhas 
como na repetição monótona de um rosto só. Parece-
me que só sou sensível e inquieto na recordação.  
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Em um momento confuso e histérico de um animal preso, o jovem rapaz até tinha como 
intenção libertar-se, por meio das palavras, porém “ele estava desaparelhado para 
entender de que espécie de estranha vida inaugural se segue em uma simplicidade 
inimitável, essa vida depois da morte”.98 As memórias estavam em descontrole. Era 
como se as palavras viessem de lugares tão distantes dentro desse rapaz que parecem 
ter sido pensadas por desconhecidos, e não por si mesmo. Tatsumi Hijikata percebia 
que ali havia uma espécie de lembrança aviária que sobrevoava e nunca pousara, mais 
que ameaçava um vindouro rasante.  
 

“Quando eu tinha apenas três anos, contraí difteria. À 
noite, tive uma tosse estranha. Então, sem dizer uma 
palavra, minha mãe me amarrou nas costas e correu todo 
o caminho até o médico, seus pés batendo no caminho 
noturno. Enquanto cavalgava nas costas dela, houve um 
momento em que pensei: ‘É isso’ - é isso que significa 
ser mãe e filho. Mas era apenas a criança que estava 
pensando ‘é isso’ e parecia que a mãe não sentia nada. 
Ela apenas ofegou quando chegou ao hospital. Meu pai 
era um homem assustador. Ele jogava coisas nas 
crianças, mas a primeira pessoa atingida foi minha mãe. 
Ela tentava fugir, mas ele a perseguia (...) Minha mãe 
ficava sentada em silêncio sendo agredida. Um dia, como 
sempre, meus pais tiveram uma grande briga. Ela saiu 
atordoada. (...) Ela colocou um xale, colocou quatro de 
nós nele e começou a andar. Ela percorreu todo o caminho 
até o vizinho Templo Tentoku, a mais de oito 
quilômetros de distância. No meio do caminho, eu me 
cansei, mas aguentei para salvar minha vida. Se ela 
fosse uma mãe normal, você poderia subestimá-la, mas 
eu temia que ela pudesse fazer cada um de nós em 
pedaços ou nos deixar na beira da estrada. No final, 
meu pai veio e fomos levados para casa.”99 

 

O jovem rapaz surpreende-se ao perceber uma coincidência estimulante, as quais 
parecem fazer parte de um enxame de memórias reprisadas. 
 

Desde muito pequeno, meus pais também brigavam 
muito. Eu tinha uns seis anos, quando no final da 
tarde, abri o portão de casa e segui um rastro de 
sangue que me direcionou à cozinha. Havia uma tábua 
de corte de carne ao lado da pia, algumas espigas de 
milho, uma panela com água ainda fervente e uma 
faca. O silêncio era ensurdecedor que até aquela pia 
que gotejava por natureza se calou por um instante. 
Nessa época a minha avó materna morava conosco para 
ajudar na nossa criação. Por ela, eu soube que meus 
pais haviam discutido. Na discussão, minha mãe que 
estava cortando algumas espigas de milho, acabou 
cortando o seu dedo, e no excesso de pânico, 
desembestou de casa com mão ensanguentada. Eu tenho 
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na minha cabeça que ela se escondeu no antigo 
abatedouro de gado na região. Achava que minha mãe, 
por seu fascínio pela limpeza, tinha se escondido 
lá para descobrir a maneira de como um corpo para de 
sangrar e qual era o segredo daquelas paredes de 
azulejos brancas, estarem tão alvas depois de um 
abate. De alguma forma eu ouvia o seu choro. Com 
certeza, eram os ecos do local que traziam o choro de 
dela até a mim. No final dessa história estávamos 
em casa. 
 

“Os próprios tempos se aproximaram da carne.”100 

 

Tatsumi Hijikata “é um miniaturista, a cavar sempre no mesmo lugar, a cavucar as 
mesmas feridas, não se importando se elas doem ou não, e por isso tantas vezes se 
aproxima do grotesco”101. 
 

“(...) o início da primavera é a estação mais agitada para 
os agricultores, e todos saem para trabalhar nos 
arrozais. Nas casas vizinhas não há ninguém em casa. 
Na maioria das famílias, as crianças de dois ou três 
anos eram amarradas a postes em suas casas. Eu iria 
dar uma olhada nessas crianças, que são fascinantes. 
Eles se movem de maneiras estranhas, como aqueles que 
fazem suas mãos comerem alguma coisa. Com essa idade, 
eles obviamente não consideram as coisas estranhas que 
estão fazendo ou mesmo que eles próprios são humanos. 
Enquanto estou concentrado em olhar para uma daquelas 
crianças, a mãe volta para casa e diz: "Então você gosta 
de crianças, não é? Bem, a partir de amanhã, não venha 
mais por aqui." Ela me achou esquisito por andar tanto 
por aí para olhar aquelas crianças, que tratavam suas 
mãos como se não fossem suas próprias mãos. Seus corpos 
eram seus, mas suas mãos, eles tratavam como coisas. É 
por isso que provavelmente se sentiam "outros". Eles 
fizeram todo tipo de coisa, como às vezes torcer as 
orelhas para arrancá-las. Embora essa história pareça 
totalmente ridícula, esses movimentos tiveram mais 
tarde um efeito de longo alcance no meu butô. O que 
aprendi com essas crianças influenciou muito meu 
corpo.”102 

 

Minha outra infância foi o meu retorno ao norte. 
Talvez, maduro como uma gota de água tivesse sido 
esse momento. Em uma viagem de dias, as montanhas 
do Sudeste deram lugar à visão de uma floresta 
rodeada de alturas. Já em Porto Velho, eu descobri 
que há somente duas estações: metade do ano sob sol 
e poeira, e a outra metade sob chuva e lama. A 
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princípio, eu era osso seco de puro espanto daquele 
sol impiedoso de fazer o nariz sangrar. No meio da 
devastação do calor, a pele do rosto se esturrica, as 
mãos ficam ásperas e os sentimentos transpiram. O 
verdadeiro retrato de um corpo gotejante. É preciso 
entender a violenta ausência de gosto da água. Em 
pouco tempo, o conforto vinha com os poros que se 
inundavam e com o invisível do choro que sempre 
escapa e vira rio. Não por acaso, a cidade é banhada 
por um rio, o Rio Madeira. Um rio de cor barrenta que 
recebeu esse nome devido as toras de madeira 
derrubadas pela ação de suas águas. O canto do Rio 
Madeira é caudaloso, lentamente me hipnotizava em 
serpente pelo balé saltitante dos botos. Havia 
também os incríveis bordados que se costuravam rio 
abaixo com as pororocas (as ondas do rio), que quando 
muito chegavam às margens, tinham como resposta o 
desabamento das terras em água. Nunca o julguei por 
aniquilar o horizonte dos peixes, porém me 
perguntava: são os barrancos que choram, ou é 
simplesmente, a fome de rio? Foi assim que aprendi 
a brincar de aguaceiro que tudo leva. 
 

Eram como se as saudades do sol arrebentassem os limites da história do jovem rapaz 
e tocasse o corpo de Tatsumi Hijikata.  
 

“Um calor estranho queria levar o corpo e desmontava a 
estrutura do céu, eu fazia gestos para dobrar as 
articulações do vento com os ossos.”103 

 

O jovem rapaz se diverte com a própria ironia, mas algum tipo de tristeza nem assim o 
abandona. O calor daquela memória fazia ambos transpirarem lembranças. 
 

“Eu peguei furtivamente um grande espelho de casa e o 
coloquei na água, em um jarro no jardim, para apaziguá-
lo e para o espelho mergulhar e subir lentamente. O 
rosto derretido ou esmagado aparece sem explicação no 
reflexo do espelho. Eu o observo sem problema, tentando 
captar os sentidos do corpo flutuante, e o rio do rosto 
e do céu, que aparecem no espelho com uma voz rouca.”104 

 

Já minha avó fazia barquinhos de papel para mim e o 
meu irmão. Ela sabia criar fantasias rápidas e 
desproporcionais que me modificaram. Quando 
soltávamos em meio a uma bacia com água, meu irmão 
mais novo possuía um sorriso triste, mas vibrante, 
que acompanhava o seu navegar, criando os sons das 
ondas até o seu naufrágio. Eu apenas o observava 
acocado, com as mãos sobre os joelhos, o incrível 
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momento em que o barquinho se desfazia flutuante e 
o papel se desmembrava pela água. Afinal, o corpo é 
como um barquinho de papel, sem uma indispensável 
impermeabilidade, nas correntes do existir; 
encharca-se nos modelos de identificação subjetiva 
e desmancha-se nas possibilidades de subjetivações 
dissidentes. Sem a devida reapropriação 
consciencial, o ser deriva a gosto dos 
acontecimentos, absorvendo inutilidades 
condicionantes que desagregam e desestabilizam, 
produzindo náufragos sociais. 
 

De repente o jovem rapaz começa a desconfiar que Hijikata espiasse seus pequenos 
pensamentos. Tudo isso era rodeado pela sua infância, e ela estava bem dentro dessa 
pequena terra na qual caminhar de mãos dadas era inexplorado pela sua família. 
 

“Uma vez às escondidas, coloquei a concha da cozinha no 
meio de um campo. Fiz isso porque senti pena da concha, 
presa na cozinha sem sol, e queria mostrar-lhe o mundo 
lá fora.”105 

 

Imagino o sentimento infantil que sentia... 
 

“A sensação em algum lugar dentro de seu corpo de que 
seu braço esconde um segredo importante. As raízes do 
butô estão escondidas lá. Então penso comigo mesmo que 
sou uma caixa vazia. E de algum lugar próximo alguns 
caras aparecem, dizendo ‘Eu sou uma caixa vazia’ e 
rindo. Alguns deles dizem: ‘Somos como urnas 
funerárias’ e de alguma forma a comunicação acontece. 
Uma vez me tornei um tronco de vime, que se tornou um 
fole que empurrava cada um dos meus órgãos para fora 
e depois tocava. Ao mesmo tempo, quando vi um cavalo 
parado, tive vontade de serrar, ou de cortar o rio. 
Afinal, você pode fazer isso quando estiver congelado; 
então vá cortar o rio e vá buscá-lo e seu corpo se 
estenderá rapidamente. É o mesmo com o céu. Pense nisso 
como um único prato e você pode quebrá-lo. Essa única 
placa é uma placa humana. Esmague-a e provavelmente 
haverá algum tipo de alvoroço. Essas extensões do 
corpo, não necessariamente delírios, aumentarão 
descontroladamente.”106 

 

Parece quando a gente acha um sapo morto e brinca de 
descobrir o anônimo de uma barriga aberta para uma 
operação de intestinos. 
 
A troca de intimidade daquelas pessoas insólitas de hemisférios opostos, se converte 
em um mesmo “segredo”, que só podem conduzir ao que lhe é estranho, e logo ao fracasso. 
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“Também no início da primavera, a neve derretida flui 
para os rios rapidamente e gira ao redor. Eu pulo direto 
naquele redemoinho. E eu agarro as raízes de um 
salgueiro. ‘O que aconteceu? Ele morreu?’ Gritando, os 
adultos vêm me procurar e sou resgatado do 
redemoinho.”107 

 

Eu sabia que se morria em criança sem ninguém 
perceber. 
 

“Isso é como uma memória sintética.”108 
 

Me pego pensando se na verdade nós nascemos podres 
de corpo e alma, e assim, fomos congenitamente 
inadaptados. 

 

“Deixe-me falar sobre minha mãe. Bem, isso não é 
exatamente sobre minha mãe. A neve cai e é assim que os 
bebês escorriam da minha mãe. Onze deles. E eu fui o 
último. Um dia depois de ter um bebê, minha mãe já 
estava de volta à cozinha, lavando louça. Com 11 filhos, 
há muitos irmãos e irmãs mais velhos para mim. Todos 
os meus irmãos mais velhos foram para o exército. Meu 
pai os fez beber um pouco de saquê em uma xícara de chá 
e talvez ele tenha dito algo como ‘Faça o seu melhor’, 
mas eu realmente não lembro. Então, todos ficaram 
vermelhos por terem bebido saquê. Eles seguiram este 
caminho pois todos os irmãos eram mais velhos. E 
quando voltaram, eram em cinzas urnas funerárias. Eles 
foram vermelhos e voltaram cinzas. Ah, esta coisa na 
qual a forma emerge quando desaparece; a forma torna-
se vívida ao desaparecer. Não que eu estivesse pensando 
nisso na hora. Não pensei neles até atingir a 
maioridade. Eu me pergunto se minha mãe pensava a 
mesma coisa.”109 

 

Nesse momento o jovem rapaz de dentes cerrados, olhando tudo com rancor ou ardor, como 
se procurasse no vento, na poeira e na própria extrema pobreza de alma, mais uma 
provocação para a cólera.110 Parecia ter evitado as rotinas da morte, e muito “provável 
que tenha levado consigo a sensação de que morreu sem morrer”111. 

 

Eu ainda menino não sabia sobre desconfiança, como 
os bichos. Em que o instinto avisa: que um dia serão 
caçados. Às vezes a dita palavra mãe é a grande 
ameaça. Embora, eu menino tentasse tomar cuidado, 
sabia com apreensão o que era ser sombreado por 
imensas asas abertas e cominadoras. Porém, para 

73 



 

 

74 
 

caçar-me, minha mãe se utilizava de uma enorme 
cautela, muito faro e lábia, e um carinho ainda mais 
cauteloso – um carinho que não me “ofendesse” – 
para finalmente, encurralar-me entre o movimento 
ameaçador e a imobilidade dos móveis de casa. O 
intervalo do ataque era marcado pela insistência 
das palavras de crianças, como quem tentava 
alcançar o pote de biscoitos no armário do tamanho 
de uma colina, mas o que conseguia era abrir a gaveta 
de balbucios.  Minha mãe tinha se habituado a uma 
endurecida carcaça, que desacreditava em mim por não 
conseguir explicar as coisas. O que eu pensava 
estourava em choro até ouvir a irrespirável frase 
de costume “sem nenhum piu”. E assim, aprendi a ter 
repugnância das próprias palavras e me tornei um 
trapaceiro, pois precisava me esconder atrás das 
palavras dos outros.  
 

Cada vez mais, o tempo se torna viscoso, com suas bolhas de acontecimentos: diálogos 
que se interrompem, divagações que não chegam a um destino e recordações em farelos.112 

 

“No passado, todos tinham uma jarra d'água cheia de 
água. Eu costumava cortar a água da jarra com uma foice. 
‘Pare aí, fatia!’ Eu iria pedir. Como tento de alguma 
forma sufocar o tempo. É uma relação de sangue com o 
meu butô, outra relação de sangue, não é, que eu estava 
registrando lá. Isso não pode ser alcançado por meio de 
treinamento. Meu corpo se treina naturalmente. É por 
isso que, eu costumava dizer, meu butô não é 
absolutamente um dançarino de butô com experiência, 
muito menos um domínio de butô. Quando você entra em 
contato com essas coisas, algo é naturalmente forçado 
para fora do seu corpo. Costumava dizer que 
simplesmente não há tempo suficiente para expressar 
qualquer coisa.”113 

 

Parece que aquilo tudo queria muito ser comido 
quanto você queria comê-los. 
 

“Porque esse foi o tipo de infância que tive e porque 
não havia mais nada com que brincar, como um ladrão, 
estudei os gestos e as maneiras das tias da vizinhança, 
minha mãe e meu pai e, claro, todos os outros membros 
da minha família. Então coloquei todos dentro do meu 
corpo. Veja o cachorro do vizinho, por exemplo. 
Fragmentado dentro do meu corpo, seus movimentos e 
ações tornaram-se balsas flutuantes. Mas às vezes 
essas jangadas se juntam e falam alguma coisa, lá 
dentro do meu corpo. Então, eles comem a escuridão, o 
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alimento mais precioso que meu corpo tem dentro dela. 
Uma vez, os gestos e movimentos que reuni dentro do meu 
corpo se conectaram às minhas mãos e saíram. Quando 
tentei agarrar algo, a mão seguinte segurou a mão que 
agarrava. Uma mão perseguindo outra acaba sendo uma 
mão senil incapaz de alcançar qualquer coisa. Não vai 
diretamente para a coisa. É assim que o corpo é 
constituído. Não é que eu tivesse descoberto a forma 
pela qual as coisas são finalmente alcançadas de 
maneira indireta. É um pouco diferente da dança que 
aprendi depois de vir para Tóquio; (...) Essa luta com a 
matéria invisível surgiu como um tema dentro do meu 
corpo. No meio de agarrar algo, uma mão se torna senil. 
Acontece muito com os velhos. E uma mão acaba indo para 
alguma coisa e nunca mais volta. No caminho, ele apaga. 
Uma mão se apoia em algo; uma mão desaparece. Se você 
ouvir com atenção, compreenderá que não estou 
necessariamente falando bobagem ou por desespero.”114 

 

Estou tentando confiar na minha incompreensão que 
parece que tem me dado vida liberta do 
entendimento...  
 

“Eu vejo.”115 
 

Me pego desconhecendo o que seja essas coisas, tento 
ignorar todo estado humano, porém, nada no mundo se 
volta para mim, é como se brincasse comigo dando 
voltas em mim. Às vezes, tolero terrivelmente mal a 
vida, como uma lenta cólica de um caracol. É como se 
não existisse estado que eu possa atingir. 
Certamente já morri faz tempo. 
 

“Eu gostaria de fazer os gestos dos mortos dentro do 
meu corpo morrerem mais uma vez e fazer os próprios 
mortos, morrerem novamente. Eu gostaria que uma pessoa 
que já morreu morresse repetidamente dentro do meu 
corpo. Posso não conhecer a morte, mas ela me conhece. 
Costumo dizer que tenho uma irmã vivendo dentro do meu 
corpo. Quando estou absorto na criação de um trabalho 
de butô, ela arranca a escuridão do meu corpo e come 
mais do que o necessário. Quando ela se levanta dentro 
do meu corpo, eu me sento sem pensar. Para mim, cair é 
para ela cair. Mas há ainda mais em nosso 
relacionamento do que isso. Ela me diz: ‘Você está 
totalmente imerso na dança e na expressão, mas o que 
você é capaz de expressar emerge de alguma forma por 
não expressar, você não acha?’ Então ela desaparece 
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silenciosamente. Ela é minha professora; uma pessoa 
morta é meu professor butô.”116 

 

Pareciam viver uma espécie de marginalidade filosófica, pois os tempos eram 
contrastados demais para aceitar espíritos paradoxais.117  
 

Você me faz lembrar, das ancoradas dúvidas da 
possibilidade de ser dançado algumas vezes o desejo 
da minha mãe, de ter tido uma menina durante o meu 
nascimento.  
 

“Esse tipo de eu me lembra de quem sentiu 
saudades...”118 

 

É como se o meu corpo fosse morada para este desejo 
que se carnifica enquanto dança, quando não a impeço. 
Um fantasma da possibilidade de ter sido, que ainda 
sim sou, ou, restou em mim. Eu, às vezes, era menina 
sem saber, não pela diferença sexual anatômica, mas 
pelo simples fato de ser. Ocasionalmente meu corpo 
detinha alguns movimentos automáticos 
involuntários, sempre pensei que fosse sua vontade 
criando espaços no meu corpo para dançar. E assim, 
eu me ocupei com medo em esperar, sem falar que 
estava permanentemente ocupado em querer e não 
querer ser o que eu era. Nunca me decidi por qual de 
mim... Todo, eu achava que não podia. Por muito tempo, 
eu achei que ter nascido era cheio de erros a 
corrigir, começando pelo desejo de um nascimento 
morto.  
 

“Você tem que cuidar dos mortos. Porque nós também, 
mais cedo ou mais tarde, algum dia longe ou perto, 
seremos convocados, devemos fazer preparativos 
extraordinários em vida para não entrarmos em pânico 
quando essa hora chegar. Você deve trazer os mortos 
para perto de você e viver com eles.”119 

  

Você é sem dúvida, ao mesmo tempo generoso e 
perverso para regozijar dessas situações. O que me 
consola é saber que “falar é o modo mais simples de 
nos tornarmos desconhecidos”120. Essa frase me 
sobrevoou a memória e nem sequer sei de onde ela 
veio.  
 

“Sempre me aproximei de crianças chorando que ficaram 
sujas e esbranquiçadas.”121 
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Eu te confesso. Eu tenho um ermo enorme dentro da 
garganta. Um nó de asfixia central. Por motivo do 
ermo não fui um menino peralta. Ele nasceu quando 
me encontrei com uma enorme e solitária parede 
branca nos fundos de casa e que nem mofo a queria 
como companhia. A parede queria saborear cores, 
experimentar companhias e ser pedaços de outras 
coisas. Com aquele pedido, peguei uma caixa de giz 
de cera e rabisquei - árvores, horizontes e 
borboletas - colorindo as outras possibilidades de 
uma parede branca ser. Como castigo, minha mãe me 
fez provar o gosto daquela parede, lambendo e 
deglutindo cada rabisco, chamada por ela como 
sujeira. Eu mastigava os rastros em traços de giz, e 
em prantos com engasgos não pelo gosto, me despedia 
da morte das cores na pálida parede. As águas dos 
lábios nunca ajudaram a deslocar a pedra feita de 
tinta e parede imprensada na minha garganta. Desde 
esse dia, tudo o que é cinzento misteriosamente vibra 
em mim, como se fosse gosto de todas as cores 
amansadas...  
 

O jovem rapaz seguia perdido naqueles pensamentos frouxos que germinam quando 
estamos sozinhos e andamos sem destino fixo.122 

 

Agora tenho saudade do que não fui. Quando era 
criança eu deveria pular muro do vizinho para catar 
manga. Mas não existiam vizinhos. Em vez de 
arteiragem eu fazia solidão.123 Eu costumava brincar 
de fingir que pedra era borboleta. Que palito de 
fósforo era boneca. Que jabuticabeira era castelo de 
um grande reino distante algures. Assim, cresci 
brincando no chão, por entre formigas.  
 

De repente o jovem rapaz que tinha encarnado as palavras nas coisas, interrompe o 
passeio sobre os destroços que passou a habitar. 
 

E dessa maneira, trago as “minhas raízes 
crianceiras, através da visão comungante e oblíqua 
das coisas”124.  
 

Hijikata já “compreendera as fronteiras extremas que ligam as coisas díspares; nunca 
se recusara a aceitar a imaginação como parte ativa do real”125. E essa distância, do 
imenso intervalo entre o abismo da imaginação e a fraqueza do humano, é o que o 
interessa.126 Em uma pequena introspecção, Hijikata respira um pensamento: “Aquele 
pirralho tem tudo à sua maneira, come a escuridão avidamente e espalha os restos 
mortais por toda parte.”127 Em retorno ao diálogo, diz: 
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“É por isso que a escuridão escapa da noite. Não há 
escuridão para as noites mais. A escuridão do passado 
era translúcida. Eu contaria essa história se houvesse 
tempo para isso, mas não, não haverá tempo para isso.”128 

 

Talvez tudo isso não passa de um sonho tão forte que 
acreditarei nele por minutos como uma realidade. 
Não entendo de sonhos, mas esse me parece uma 
intensa ânsia de mudança de vida. “E é tão difícil 
mudar, às vezes escorre sangue.”129 

 

Eles riem muito, mesmo o rapaz de rosto melancólico. Nesse momento é como se o belo 
rapaz conseguisse suprimir um impulso natural e oculto, de uma tendência ilusória 
de buscar um meio para fugir das dores do entendimento. E aquele tal de Hijikata, 
continua a contar suas histórias perversas. 
 

“Vamos mover o vento para um arrozal. E isso traz algo 
chamado izume, uma espécie de recipiente térmico. É uma 
cesta feita de palha de arroz para mantê-lo aquecido. 
As pessoas colocavam seus bebês nessas cestas e os 
levavam para trabalhar nos arrozais. Eles os 
colocaram, quatro ou cinco, nos campos. Claro, as 
crianças sentadas ali defecam e urinam e o bumbum fica 
com coceira. Mas as crianças estão amarradas nos cestos, 
que estão cheios de todo tipo de coisa, de modo que não 
conseguem se mexer, e berram. Eles berram neste campo 
e naquilo, mas não importa o quanto eles continuem, 
seus pais trabalhadores nunca lhes dão uma olhada. 
Esses pais têm uma vida difícil. Eles trabalham 
misteriosamente em um trabalho que está além do 
excesso de trabalho. Eles trabalham curvados e é por 
isso que não conseguem olhar para trás. Mas as crianças 
choram sem parar. No céu úmido a céu aberto, um vento 
glutão engole os gritos daquelas crianças. Por mais que 
gritem, o som nunca chega aos adultos que trabalham. A 
garganta das crianças incha. Tudo diante de seus olhos 
escurece e eles desmaiam. É como se eles estivessem 
dormindo, acordando, dormindo e acordando novamente. 
Depois de um tempo, eles percebem que chorar não 
adianta. Então, um olho ressecado flutua com um plop 
em um pires de lágrimas. Seus rostos estão pegajosos 
de lágrimas e muco. Eles pegam e comem. Eles estão 
arrancando a escuridão e comendo-a. (...) Gosto de 
imaginar, por mais improvável que seja, que eles possam 
estar pensando em como o céu era um grande idiota ou se 
perguntando se estavam em um cemitério. Mesmo que o 
céu seja um grande tolo, as crianças foram colocadas 
desde o início em um dispositivo onde suas vozes não 
seriam ouvidas. Lá eles aprendem a brincar com o 
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próprio corpo como brinquedos, aprendem a arrancar a 
escuridão e comê-la.”130 

 

Então, tudo isso é dança?  
 

“Não acho que seja apenas uma conversa sobre dança.”131 
 

Será que a morte dará sentido à nossa vida de seres 
falantes ou esvazia para sempre os sentidos de 
nossas palavras? 
 

“(...) Você deve experimentar viver com uma pessoa morta. 
Isso adicionará um sabor imperceptível à sua vida e à 
sua alimentação.”132 

 

O jovem rapaz aspirava nitidamente através de seus poros o vento que lembrava soprar 
sobre a pele de um morto. Parecia que aquele homem nascido da escuridão tentava 
encorajá-lo dizendo ‘mais um pouco e você vai chegar’. O jovem rapaz era atravessado 
pelo vento translúcido e alvejado do consolo. Ele precisava dela como a fome para não 
esquecer que eram feitos da mesma carne.  Mesmo sem ele perceber, a palavra que unia os 
dois era a escuridão. Parece que esse instante nasceu no dado momento em que Hijikata 
disse que engolia a escuridão. O belo rapaz que aparecera no canto iluminado ficou tão 
identificado com outra pessoa que engolia a escuridão, que resolveu ser seu amigo. 
Talvez por achar muito grandioso alguém que engolia a escuridão e dizia essa palavra. 
Porém, todo bicho de grandes profundidades úmidas tem suas desconfianças. 
 

(...) 
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B) SEGMENTO ARQUEOLÓGICO DE CRIMES E DELÍRIOS DA CARNE OU VIAGEM 

AO AVESSO DO MUNDO  

 

Através da incisão na sentença das palavras e a retirada de substâncias 

que constituem de alguma maneira o elemento punível, expusemos as 

estruturas e os órgãos da sociedade disciplinar e normalizadora, assim 

como, as cavidades de soberania, resistência e liberdade, as quais 

observamos:  

 

1. Hematoma laminar de delitos no desuso da força útil, afetando 

o sistema de sujeição e, simultaneamente, do corpo produtivo e 

do corpo submisso. Hematoma focal discreto muscular de 

validade, na região dos grandes funcionamentos do próprio 

corpo com a sua materialidade e suas potências. Desvio da 

produção cuidadosamente fabricada do indivíduo quer como 

objeto, quer como sujeito (funcionando como processo de 

objetivação e de sujeição).133 Fratura completa no ramo arqueo-

genealógico do sujeito de desejo e na reinvenção ético-estética 

da subjetividade, como heterotopia susceptível de dar réplica 

às aporias modernas da sujeição e da liberdade; 

2. Conteúdo em nível dos “princípios” atinentes da teoria geral 

do “contrato social” sem particularidades. Este corpo apresenta 

contusões e moderada quantidade de sangue fluido, em 

consequência aos efeitos contratuais das leis da sociedade, 

exclusivamente diante as ameaças e punições. Há formações de 

aderências verificadas da desqualificação cidadã do corpo, 

decorrentes à infração do pacto social e, devido a esse processo, 

observamos abscessos “selvagens de natureza” indicados por 

caracteres como: o celerado, o monstro, o louco, o doente e, o 

81 



 

 

82 
 

anormal.134 Contusão no juízo de “normalidade” relativo ao 

indivíduo, resultando em dano a estrutura de inadequação pelos 

reflexos repressivos dos corpos amaldiçoados. Presença de 

velhas anatomias punitivas abandonadas. Sinais de um esquema 

de submissão individual e de seu ajustamento a um aparelho de 

produção. Rotura das limitações de fato, geral, responsável 

pela função de práticas governamentais, restabelecendo sua 

demarcação entre o que se deve fazer e o que se convém não fazer. 

Extravasamento das práticas impostas pelos que governam, 

enquanto "regulação interna" como uma trans-ação, uma "ação 

entre", por toda uma série de conflitos, acordos, discussões, 

concessões recíprocas que tiveram por efeito o estabelecimento 

da prática de demarcação entre o que é para fazer e o que é para 

não fazer;135 

3. Hematoma muscular profundo no regime de poder disciplinar 

envolvendo a produção de normas e suas penalidades nos setores 

hierarquizantes, homogeneizantes e excludentes. Realizada a 

dissecação das estruturas, nota-se sufusão hemorrágica na 

tradição do pensamento herdeiro hegemônico - comprometendo o 

domínio da irracionalidade e da aberração histórica, 

contribuindo assim, na irrupção dos fenômenos totalitários. 

Substâncias transgressoras disciplinares íntegras. Irrigações 

penetrantes e contagiosas de substâncias que constituem de 

alguma maneira o elemento punível. Indícios de um 

adestramento, mediante a utilização do olhar hierárquico e 

sanção normalizadora, como meio de obter corpos vigorosos 

(imperativo de saúde), corpos competentes (imperativo de 

qualificação), corpos obedientes (imperativo político) e prevenir 

a devassidão e a homossexualidade (imperativo de moralidade).136 
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Sinais de punições, que qualificam e reprimem uma série de 

processos sutis, que vão desde as privações pormenores, 

percorrendo as pequenas humilhações até o castigo físico. Tais 

sinais revelam comprometimento às frações tênues do 

comportamento indiferente ao aparelho disciplinar, ou seja, 

tudo o que foi inadequado à regra, tudo o que dela se afastou, 

tudo o que foi domínio indefinido do não-conforme foram 

desvios que devidamente antecederam a penalização.137 Aos 

sinais referidos nota-se a existência de crimes manifestados 

por uma “impossibilidade de repressão da natureza humana”. Na 

mesma região há presença de uma energia que se revigora, o que 

podemos chamar de “um vivo protesto da individualidade 

humana”. Distensões da musculatura contrassexual proveniente 

da resistência à produção disciplinar da sexualidade, 

expressando produção de formas de prazer-saber alternativas à 

sexualidade;  

4. Hematoma discreto no compreender das coisas, evidenciando 

proibições na existência de formas não-indentificadas, através 

de seus mecanismos interiorizados. Estados nunca nomeados e 

situações eminentes da alma íntegros. Há restos de normas que 

provocaram esses discursos, essas revoltas, essas recordações 

e essas inventividades. Podemos observar reivindicações cegas 

ou estratégias estranhas. Mas trata-se efetivamente de uma 

rebelião, ao nível do corpo, contra o próprio corpo como prisão; 

5. Escoriações na região forma-prisão, em sua instância prisão-

castigo, apresentando maceração e liquenificação no elaborador 

do corpo social. Sequelas observadas nos processos de 

repartimento, de isolamento, de classificação, de treinamento e 

de codificação do comportamento, como tentativa restituinte de 
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hábitos sociais, tornando esse sujeito dócil e útil, para um 

trabalho rigoroso sobre o seu corpo, devido o perigo que esse 

representa.138 Amputação traumática no compartimento dos 

comportamentos refugiados e oprimidos. Há rastros de 

murmúrios e hematomas indicando possíveis tentativas de fuga; 

6. Edema traumático profundo na visão panóptica (olhar 

disciplinado(r) - vigilância orientada tanto para o interior 

quanto para o exterior; olho atuante como arma).139 Distensão dos 

meios de coerção interna, comprometendo toda a arquitetura 

operadora na transformação do indivíduo detentor de doenças 

morais. As demais vísceras em topografia habitual mostram 

lesões profundas nas áreas: de coerções violentas por 

vigilância; de ajustes comportamentais à “humanização” dos 

códigos corporais, e; de restauro a origem dos “vícios”, 

tornando-se um princípio regenerador das virtudes; 

7. Penalidades incorporais com discreta congestão decorrente da 

assimilação de reprimir, impedir, excluir e suprimir delitos, 

dedicados à perseguição da correlação da série patológica: 

corpo, gesto e comportamento.140 Lembranças espessas de castigos 

a partir das ideias morais, que atuam profundamente sobre o 

coração, o pensamento, à vontade e as disposições. A diversidade, 

tão solenemente descoberta, apresenta momentos de pena 

uniforme e cinzenta; 

8. Presença de alteração anatômica de origem criminal baseado num 

ilegalismo sexual, ligado a condições de existência. Há 

cicatrizes as quais podem ser entendidas como acometimentos de 

uma tentativa de controlar e recodificar essa prática ilícita. 

Sequelas de velhas punições ”humanas” como tratamento ao 

referente “fora da natureza”, ao criminoso, ao traidor, ao 
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monstro. As sequelas indicam a sujeição de castigos 

provenientes, enquanto ato resultante de seus comportamentos 

sexuais, entendidos como uma série de desordens. Assim, esses 

castigos de transformação do comportamento desse “malfeitor” 

foram acompanhados – como condição e consequência – na 

formação de um saber, enquanto elementos indispensáveis nos 

cuidados necessários para destruir os seus hábitos antigos, 

restaurando a virtude e extirpando uma parte do vício que 

existe no mundo, e consequentemente, assegurando o processo de 

requalificação do indivíduo como sujeito de direito;141 

9. Rastros de um suplício produzido por certa quantidade de 

sofrimento, enquanto função de “purgar” o crime. Fragilidade 

dos instintos sem particularidades; 

10. Congestão moderada de palavra por palavra na escrita-corpo, 

submetida para construir as suas provas, mediante a produção 

de uma confissão. No interior dos crimes encontrados e 

reconstituídos por órgãos-textuais, o “criminoso” confesso 

desempenha o papel de “verdade viva”. Os vestígios 

inquisitórios manifestam a sujeição como objeto e a objetivação 

do que fora submetido. Em toda essa literatura de crimes, 

verificamos a indisciplina da linguagem: o delírio do verbo, a 

incorreção da gramática e o tom das réplicas indicam uma cisão 

violenta entre o acusado e a sociedade. A região ventral 

apresenta a reconstituição de todos os ínfimos pormenores da 

vida na forma do saber, modificando os seus efeitos e/ou 

preenchendo suas lacunas. Presença de conhecimento da 

biografia e técnica da vida corrigida. Esta investigação 

biográfica delinquente revela fatos do autor e seus atos, 

narrados enquanto delitos por toda uma trama de fios complexos. 
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Ir diretamente à origem do mal, descobrindo o vigor que anima a 

representação do crime e a força do interesse que o faz nascer.  

 

(...) 

 

Pareciam estar em algum tipo de zona sombria onde travavam suas batalhas, pelas 
pequenas torturas impostas pelo inconsciente colonial-capitalístico. Um embate 
contínuo contra o orgulho, o desespero e a solidão, destino que faz aqueles corpos 
vagarem, seres suscetíveis e irrequietos, que carregam sonhos além de suas forças.142  
 

Até que ponto as luzes que descobrem as liberdades 
inventam também as disciplinas? 
 

“Deve haver, no entanto, erros mais frutíferos na 
natureza sangrenta.”143 

 

Eu sinto, que o castigo, se assim posso dizer, atinge 
mais a alma que o corpo. É o que sei sem propriamente 
saber, imagino que seja próximo às palavras de 
Artaud: “A própria natureza é antissocial na sua 
essência - só por uma usurpação de poderes que o 
corpo da sociedade consegue reagir contra a 
tendência natural da humanidade.”144 

 

“A carne não conhece a paisagem nem a história. Tudo 
começa com nada além de ser carne. A superfície do corpo 
que envolve a carne é como um papel de embrulho; e o que 
é importante é o padrão impresso nele. Os padrões da 
sociedade estão inevitavelmente impressos na 
superfície do corpo que rola na Terra.”145 

 

O jovem rapaz observa Hijikata com atenção superficial para não se perder. Dessa vez, 
ele parece tomar o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo a verdade, impossível 
entendê-lo, sabendo que se o entender será porque estará errando. Talvez, entender 
seja a prova do erro. E nesse encontro de incertezas, assim escapava uma instintiva 
volúpia daquilo que estava escondida em sua natureza pensante das palavras: 
“Entendê-lo não é o modo de vê-lo, assim, não posso pensar no butô como um modo de 
tê-lo visto”. Era como se o rapaz estivesse atrás do que fica por atrás do pensamento: 
“O que eu não sei do butô é o que realmente importa. O que eu não sei do butô me dá o 
butô propriamente dito”. Mas o que havia nisso tudo que fazia com que o rapaz erguesse 
suas orelhas em uma escuta angustiada, numa surdez de quem jamais ouvirá uma 
explicação? 

 

“Cresci sempre farejando criminosos, ou seja, empresas 
como a deles. Todos carregam o fardo de ser uma criança 
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humana, ansiando por companheiros com quem fugir de 
casa.”146 

 

Eu acho que o crime é mais notável que o castigo. Meu 
achismo vem do gosto pelo crime, ordinariamente me 
vivifico todo, no meu instinto feliz de 
destruição.147 “A força imprevisível... que faz 
fervilhar os pensamentos como crimes e os crimes 
como piolhos nas nossas cabeças; a força que 
sustenta a vida e a que faz abortar a vida.”148  
 

Contrariando as atmosferas opacas e desumanas, o jovem rapaz não consegue camuflar 
o medo que sente de se perder, todavia, entrega a Hijikata mais um de seus crimes. 
 

Sempre tentei usurpar a vida indevida que nos fora 
negada. Esse desejo consciente nascera quando li, que 
os raros são perseguidos pelo povo que não tolera a 
insultante ofensa dos que se diferenciam.149 E assim 
comecei a me perguntar: “Como posso amar a grandeza 
do mundo se não posso amar o tamanho de minha 
natureza?”150 
 

 
“Uma gangue de amigos contém a dimensão do olfato. A 
palavra ‘mundo’ nada mais era do que delirar para mim, 
que passara minha juventude como um vira-lata. A 
natureza sangrenta sempre transborda as parcelas da 
história e da sociologia, e meu olhar nunca se desviou 
dela. Os amigos que fiz em Tóquio eram, por assim dizer, 
habitantes do ‘mundo’ transparente e mecânico, sem 
laços com a natureza sangrenta e até sem cheiro. Não 
pude deixar de vê-los como cadáveres.”151 

 

Cada vez mais, parecia que o jovem rapaz trabalhava “com fantasmas e não com fatos, 
que são apenas um pedaço, nem sempre o mais importante”.152 Porém, ainda se apegava a 
querer que ouvissem suas histórias, acreditando que assim, elas pudessem existir.153 
 

Minha avó sempre me dizia: “esse não é flor que se 
cheire” comentando a falta estranha de menino em 
mim. Um dia desconheci uma flor, ela não se 
apresentou a mim, talvez fosse por vergonha, hoje 
sei que a chamam de cadáver. Um apelido em 
referência ao seu odor característico de carne 
putrefata, emitida para atrair insetos a fim de 
garantir a polinização, e assim, a sua reprodução. 
Desabrochava em coragem pelo seu cheiro 
desagradável, embora na vida diária continuava 
tímida. Hoje compreendo, pois só agora brotou-se-me 
o sentido daquela amizade. Nós éramos do tipo 
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culpado nato, aqueles que nasceram com o pecado 
mortal. Às vezes me pegava pensando: que culpa é 
essa que nos aflige? “Há pessoas que são sempre 
levadas a se arrepender, é como se fosse um traço de 
certas naturezas ‘culpadas’”.154 

 

“Existem alguns pontos comuns na taciturnidade dos 
criminosos e erros esmagadores que se estendem 
diretamente. Sempre sou arrastado pelas pernas dos 
jovens criminosos (...) que passam por mim. São pernas 
que nunca levaram a política como cúmplice da 
brincadeira. Jovens que perseguem além de qualquer 
suspeita o remédio interno e o bisturi, que a 
civilização (...) lhes dispensa. Aposto a realidade em 
uma vitalidade absurda que expurgou o eco da lógica de 
meu corpo e sonho com o dia em que serei enviado para a 
prisão com eles. Na prisão, aprenderei a jogar futebol. 
Eles são as pernas de criminosos que não precisam 
aprender a se manter em um lugar assim. Estou 
estudando esse tipo de ‘dança criminosa’.”155 

 

Talvez você possa começar seus estudos pelo próprio 
futebol. Em Porto Velho, no primeiro dia do ano de 
2004, ocorreu um motim no que seria a maior e mais 
sangrenta rebelião registrada na Casa de Detenção 
Urso Branco. Os presos de alguns pavilhões 
começaram a assassinar outros internos do chamado 
“seguro”, onde ficavam os que eram ameaçados de 
morte. Os presos foram mortos a golpes de chuços 
(armas artesanais) tendo suas cabeças e outras 
partes do corpo decepadas. E repentinamente a 
história se partia. Nem tiveram ao menos um fim 
suave. Terminaram com a brusquidão e a falta de 
lógica na saudade de um corpo estampado em seu 
semblante. Era possível ver o desconsolo do corpo 
que rolava no chão enquanto servia de esporte.  
 

O jovem rapaz, às vezes falava sem parar, derramando seu verbo como sangue, talvez se 
sentisse sufocado, asfixiado “por um mundo que se organizava cada vez mais no sentido 
contrário de seus sonhos, e que o deixava para trás, tão para trás que teve que 
morrer...”156 
 

Nas palavras de Clarice Lispector: “Punir é (...) 
apenas um resquício do passado, quando a vingança 
era o objetivo da sentença. E a permanência desse 
termo no vocabulário jurídico é um ligeiro indício 
de que a pena hoje ministrada ainda não é uma pena 
científica, impessoal, mas que nela entra muito dos 
sentimentos individuais dos aplicadores do direito 
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(como sejam sadismo e ideia de força que confere o 
poder de punir).”157 
 

“Um criminoso no corredor da morte obrigado a caminhar 
até a guilhotina já é um morto, embora se agarre, até o 
fim, à vida. O feroz antagonismo entre a vida e a morte 
é levado ao extremo e coesivamente expresso neste ser 
miserável solitário que, em nome da lei, é forçado a uma 
condição injusta. Uma pessoa que não anda, mas é 
obrigada a andar; uma pessoa que não vive, mas feita 
para viver; uma pessoa não morta, mas feita para morrer, 
deve, apesar de tal passividade total, paradoxalmente 
expor a vitalidade radical da natureza humana. Sartre 
escreveu: ‘Um criminoso de mãos amarradas agora no 
cadafalso ainda não está morto. Falta um momento para 
a morte, aquele momento de vida que deseja intensamente 
a morte’. Essa mesma condição é a forma original de 
dança e é minha tarefa criar essa condição no palco.”158 

 

Minha mãe continuou em plena luta, da minha 
infância a adolescência, gritando “passa!”, enquanto 
alçava as mãos cheias de calo ou empunhava aquele 
cinto de doida fivela. Foi antes de estar aqui, que 
descobri que aquela exclamação pronunciada pela 
minha mãe - antes das palmadas e cintadas - era a 
sua maneira de expulsar a criminosidade do meu 
corpo. Eu exaustivamente apanhava até perder o 
choro no meio dos berros, sempre amparado por um rol 
de lições, desde me lembrar de ser “menino” a me 
coibir de não continuar furtando a imoralidade das 
coisas. Eu só queria ter “a coragem de ser o outro 
que se é, o de nascer do próprio parto, e de se largar 
no chão o corpo antigo”.159 Ou quem sabe eu ainda 
chegue a um tal nada que “indiferentemente se ame 
ou não se ame o criminoso que nos mata”.160 

 

“Se você der doces para um ladrão durante o dia, ele 
começará a chorar.”161 
 

Todo aquele desespero e as buscas de outros caminhos se carnificam em uma 
insatisfação. Aquele jovem só queria se atar a qualquer coisa, em um ato desmedido 
cortou o ventre das palavras para se vincular. 
 

Sinto “uma espécie de lembrança ainda vindoura de 
algum dia qualquer. E dizer que nunca, nunca dei 
isso que estou sentindo a ninguém e a nada. Dei a 
mim mesmo. Só dei na medida em que a pungência do 
que aprendi cabia dentro de nervos tão frágeis, de 
mortes tão suaves. Eu muitas vezes quis morrer. Eu 
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pensava que morrer teria a mesma pungência 
indivisível do bom.“162 “Fora as vezes em que quase 
morri para sempre, quantas vezes num silêncio 
humano (...) minha alma agonizando esperava por uma 
morte que não vinha. E como escárnio, por ser o 
contrário do martírio em que minha alma sangrava, 
era quando o corpo mais florescia. Como se meu corpo 
precisasse dar ao mundo uma prova contrária de 
minha morte interna para essa ser mais secreta 
ainda. Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em 
segredo.”163 Só te direi, uma coisa: “A culpa em mim é 
algo tão vasto e tão enraizado que o melhor ainda é 
aprender a viver com ela.”164 Por isso eu te digo, a 
culpa é minha de não ter acesso a mim mesmo.  
 

“Não importa de que estado de espírito você olhe para 
isso...”165 
 

Eu penso nas inúmeras espécies de encarceramentos 
que criamos para nós mesmos, e da qual tenho dúvidas 
se podemos fugir. “Rótulos aderem com facilidade a 
superfícies frágeis, mas se tornam resistentes 
quando desejamos nos livrar deles.”166 
 

O jovem rapaz, desde os quatro anos de idade aprendeu na simetria religiosa da 
catequização como andar nas linhas do velho almanaque de firmamentos. Ele ainda se 
agarrava, dentro de uma infância muito infeliz, a essa ilha encantada que por muito 
tempo era a sua viagem diária. Tatsumi Hijikata, com um ímpeto de abraçar aquele jovem 
rapaz, começa a dizer: 
 

“Hoje não sou mais um cachorro. Embora desajeitado, 
extremamente desajeitado, estou definitivamente me 
recuperando. O que, entretanto, minha recuperação 
significa? O que diabos a recuperação significa para 
mim? Eu já não me recuperei? Não continuo a me 
recuperar para ficar doente? De qualquer forma, minha 
situação atual é a de andar por uma sala com as janelas 
bem abertas segurando um mosquete com fechadura de 
fósforo.”167 

 

Você quer respostas insuficientes?  
 

Novamente o jovem rapaz se sente desnorteado como se seu coração tivesse sido tirado, 
e em lugar dele estivesse agora a súbita ausência, uma ausência quase palpável do 
que era antes um órgão banhado da escuridão da dor. Era como se o jovem rapaz não 
sentisse nada, mas o contrário de um torpor. Um modo mais leve e mais silencioso de 
existir. Naquele instante, o homem de falo dourado recompõe o diálogo.  
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“Tento desesperadamente escapar do porão da liberdade 
de ser amarrado e da relação entre as cordas usadas 
para amarrar. Fiquei frustrado na infância por causa 
de uma conversa sobre um infeliz arrozal. Uma coisa é 
certa, porém, não serei mais enganado por um cheque sem 
fundo chamado democracia. Nenhuma correspondência 
futura chegará a mim de pombos ligeiramente sujos 
libertados pelas mãos da sociedade e estou impondo 
silêncio também na minha juventude, quando eu nem era 
um cachorro lambendo as feridas do capitalismo. De 
qualquer forma, tenho uma fechadura de fósforo na 
janela. Mas, por algum motivo, meu dedo não alcança o 
gatilho.”168 

 

Acho que sei do que você fala... E sinceramente, não 
sei se há fuga. Só estou apenas contando o que vi e 
não o que vejo. 
 

A ordem das coisas parecia prestes a desvanecer, pois a vida, tal qual nós a víamos, 
era só simulação e mentira. Nessa visão de mundo havia, sim, muita escuridão, mas era 
dela que Tatsumi Hijikata tirava seu apego à vida, e isso o jovem rapaz, que apenas se 
afogava, não conseguia compreender.169 
 

“Existe miséria maior do que confiar um sonho a uma 
realidade da qual algum dia teremos que acordar? Devo 
fechar a janela imediatamente e continuar a conversa 
entre esta, minha única vida, e o universo. O que não 
consegui encontrar nem na infância... Acabei de me 
transformar de um cão em uma criatura viva chamada ser 
humano.”170 

 

Hijikata trazia o quadro da metamorfose em seu estado de ser palavras, porém, o medo 
do jovem rapaz era tão monstruoso que o impedia de ultrapassar o simplesmente estar. 
Nesse quadro, o êxito era o grande problema para o jovem rapaz, já que sua concepção 
de sucesso o obrigava a se repetir em ímpetos desertores que o impedia de falhar. Mal 
sabia ele, que a dança butô se constrói sempre à beira do abismo, sendo o fracasso sua 
condição primeira de existência. 
 

Não negarei,  tenho medo de mostrar os ossos e perder 
a minha carne... 

  

“No meu corpo, havia coisas que caiam infinitamente, 
então eu deixei meu corpo e comecei a correr para 
submergir meu medo.”171 

 

Meu corpo se esgota quando percebe que suas 
palavras agem como pinças o desvelando. Você acha 
que sou a pessoa que precisa ser lembrada de que 
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dentro de tudo há sangue? Tudo o que eu tenho é a 
nostalgia que vem de uma vida errada, de uma  
“insensível existência interior de pequenos brotos, 
invisíveis a olho nu”.172 

 

“Os fenômenos que emergem de tais gestos e de tais 
movimentos devem aparecer como um tipo de 
ressurgimento que se faz de dentro de uma realidade 
fundida com o eu interior, de sorte que o pensamento 
chega ao corpo como se tivesse sido rapidamente 
conquistado e o corpo ligado ao tempo para decifrá-lo 
de modo que, em seguida, possa ser rapidamente 
desatado.”173 

 

Ouve-se então, um silêncio extenso o qual lembrava uma pedra caindo em um abismo sem 
fundo. 
 

Antes mesmo de aprender a brincar de pular o muro, 
meus pais não toleravam se me vissem desbravando 
algum matagal com outro menino para inventar uma 
aventura. Eles eram descrentes da natureza inocente 
das brincadeiras, mas nem por isso, deixavam de 
acreditar nos seus incentivos e suas incitações à 
violência sexual. Meus pais já forjavam o conceito 
de hiperssexualização em meu pequeno corpo. Eu era 
menino-homem sem saber, inútil por não exercer o 
homem que era almejado e malcriado por não brincar 
de ser menino. Só almejava as brincadeiras de 
bonecas e a fazer crochê como a minha avó, para 
tramar casacos que me abrigassem. Assim aprendi a 
me compreender mal, e não me compreendendo, morri 
daquilo de que, no entanto, vivia.  
 

“No mundo exterior, os criminosos sempre foram 
forçados a permanecer em pé. Na realidade externa, eles 
experimentam plenamente que não há nada digno de fé. 
De vários pontos de vista, uma família para eles não 
pode ser uma unidade única onde eles possam se sentar. 
Material de hoje, eles adquiriram um instinto protetor 
de que pensar é perigoso.”174 

 

Seria este o conhecimento do criminoso? 
 

“Nós podemos sobreviver dez anos em uma prisão com um 
só dente cariado. E quando temos um eczema, uma 
diarreia, uma hérnia, uma luxação, é fácil construir um 
desumanismo. Se acontece se olharmos o corpo como carne 
apodrecida, não nos aborreceremos durante nossos 
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lazeres, podemos inocentemente nos divertir 
distorcendo um sonho, sugando pus, perfurando a 
carne.”175 

 

O jovem rapaz começa a perceber a geometria sem espaço, a ponto de sentir a configuração 
da língua, e assim, descobrir como se perdeu em espírito.  
 

“Eu sonho com uma dança tão criminosa. Não haverá mais 
qualquer hesitação em relação ao teatro com chamas.”176 

 

Eu sinto que posso te ler, e por isso eu sei que você 
me provoca, e me usurpa insinuando certas coisas.  
 

“Apesar de tudo, o olhar se vira para o que é 
questionável ou maldito.”177 

 

Sei que meu olhar deva ser o de uma pessoa primitiva 
que se entrega todo ao mundo.178 Mas não se engane, 
eu também era especialista em contar o número de 
pedras no trajeto para casa. Meu olhar catava todas 
as possíveis para escapar das ameaças do mundo. Por 
isso que em tempos, ele tem cheiro de poeira e outros 
de lama.  
 

Naquele flagrante entre olhares e olhados, entre o vivido e o imaginado... Era daquele 
jovem, cada olhar rendido pela brevidade da aparição e do desaparecimento que 
encontrava notas e arcadas esculpidas pela escuridão do ventre. 
 

“Na vida real, serei capaz de me tornar um assassino 
de segunda categoria. Gostaria de ter uma 
subjetividade própria, que vacila em misturar e 
confundir o processo imaginativo e o processo da vida 
real. Eu gostaria de estar sentado, sem nem mesmo um 
passaporte, bem no meio de um erro.”179 

 

Se é que já não estamos entre o real e o imaginário. 
E somos simples personagens de uma história mal 
escrita. E talvez você seja, e é o meu próprio 
assassino. Daqueles, tipo meninos que atiram de 
baladeira em passarinhos. Ou ainda, seja um 
assassinato do mais profundo: “aquele que é um modo 
de relação, que é um modo de um ser existir o outro 
ser, um modo de nos vermos e nos sermos e nos termos, 
assassinato onde não há vítima nem algoz, mas uma 
ligação de ferocidade mútua.”180 Talvez a imaginação 
anteceda a própria realidade... 
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O jovem rapaz possui inúmeras perguntas a fazer, mas por diversas vezes, parece que 
nenhuma delas aparenta caber naquele silêncio. Ele as mastigam, e se escuta a mastigar, 
como uma interferência naquela zona de delicadezas em que Tatsumi Hijikata existe.   
 

“De uma sala fechada para o ar livre, do ar livre para 
a prisão - esse será inevitavelmente o meu caminho. 
Meu corpo nu será carregado sem nenhum pretexto de 
inconveniência. Terei permissão para passar sem 
qualquer inspeção de meus pertences pessoais, e terei 
outra visão da dança que pode ser narrada com as mãos 
nuas e caminhando. A frase ‘caminhar incansavelmente’ 
sempre aponta para a essência da dança. Georges 
Bataille disse: ‘A nudez oferece um contraste com o 
autodomínio, em outras palavras, com a existência 
descontínua’. Ele também disse: ‘É um estado de 
comunicação que revela uma busca por uma possível 
continuidade do ser, além dos confins do eu. Os corpos 
se abrem para um estado de continuidade através de 
canais secretos que nos dão uma sensação de 
obscenidade. Despir-se é visto em civilizações onde o 
ato tem total significado, senão como um simulacro do 
ato de matar, pelo menos como um equivalente 
desprovido de gravidade.’ Essas palavras de Bataille 
parecem aproximar-se mais da solidariedade humana de 
um corpo nu, que é o primeiro alcançado, mesmo quando o 
corpo é solitário, pela continuidade do ser, ou seja, a 
morte. Eu vejo na prisão tal estágio de tragédia, um 
estágio de drama onde o corpo nu e a morte estão 
inseparavelmente ligados’.”181 

 

Engraçado que não sinto o apetite da morte, só sinto 
o apetite do não ser. 
 

Por alguns instantes, o jovem rapaz percebe estar de passagem em um território 
secreto, em que as coisas não devem ser tocadas nem examinadas, mas apenas evocadas.182 
 

“(...) estou atordoado com a beleza de um portão de prisão 
nada mais é do que uma postura de perplexidade comigo, 
que mesmo, feito para ficar a uma distância mínima de 
estar nu. É assustador estar nu, mas no mundo exterior 
já estamos completamente nus. Para hoje, a autoridade e 
o significado de um portão de prisão sendo fechado 
estão diminuindo. Em qualquer caso, é equivalente a ser 
lançado. Eu serei carregado alegremente. Fala proibida, 
som forjado para não alcançar meus ouvidos, em trajes 
de cores indescritíveis, continuarei a ter consciência 
de que ainda estou nu como estou. Nenhum teatro se 
compara a este, que está equipado com o mecanismo 
perfeito para meus atos destrutivos contra a produção 
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e a moralidade. Eu vejo minha própria dança em um 
estado de alegre grupo tomando banho na prisão, e vejo 
presos no corredor da morte na queda da civilização 
moderna e no brasão da família de seu bom senso. Eu 
vejo a forma original de minha dança em sua 
caminhada.”183 

 

Na adolescência, eu morava numa sugerida utilização 
nativa da noção de cativeiro, tanto para caracterizar 
a situação de sujeição aos senhores meus pais, como 
para indicar a subordinação ao domínio das leis de 
casa. Era um quarto abandonado aos fundos de casa, 
colado a um muro alto, impecável de cimento lustroso 
e vigiado por alguns cães. Em um certo período da 
noite, meu pai fazia a sua ronda ao redor do quarto, 
e por muitas vezes, eu me deparava com ele 
espreitando através das janelas gradeadas. Ainda 
assim, lá era meu refúgio das investidas 
inescrupulosas dele, que aproveitava todo e 
qualquer instante para fazer algum tipo de terror.  
“Preenchia a solidão falando sem parar, e aqui pode-
se entender a minha opção pelo teatro.”184 Um 
espetáculo que se repetia algumas noites, até porque 
a escuridão é o lar dos bandidos, e por já ter sido 
condenado e julgado eu já possuía a intimidade e a 
via como ponto fuga. Camuflado pelas sombras e de 
passos silenciosos para não alarmar os cães, me 
direcionava ao muro, escalava-o e em seu pico 
saltava-o feito ladrão. Às escondidas, encontrava o 
meu primeiro namoro com menino, por entre as ruas 
sem saídas e os becos mais escuros possíveis para 
não sermos localizados. Todavia, nos deparávamos 
com a mesma ocorrência, por muitas vezes a polícia 
nos encontravam por meio de seus faróis altos. A 
luz era tão forte que além de nos cegar, fazia com 
que toda aquela escuridão se dissipasse. Às cegas 
nos pegavam e jogavam como sacos de lixo para o 
encoste da viatura, de braços altos nos revistavam, 
e ainda de graça, ouvíamos piadas. Com o término do 
interrogatório policial, saí daquele lugar de cabeça 
baixa, sem nenhuma despedida, envergonhado e 
culpado por ter fugido. Quando retornava por salto 
para casa os cães se tornavam meus delatores, com os 
seus latidos denunciavam o tal escape da vez. No dia 
seguinte, o meu despertador era os socos na porta de 
madeira do meu quarto, e mesmo que assustado como 
tudo de costume, me preparava para o castigo das 
palavras deprimentes do meu pai. Essa coreografia 
era o que tinha me restado de dança. 
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“Por dez anos, não tive nenhuma experiência de dança 
em um estúdio de prática. Existem teatros ao ar livre 
por toda a cidade de Tóquio. Abandonei-me a conversar 
com camisas nos provadores e me maravilhei com os 
muitos odores de suor que emanavam das fibras 
arrancadas. Do verso das camisas, peguei uma dança das 
costas. As cordas também são criaturas estranhas. 
Minha amizade com os prostitutos de Ueno Kurumazaka 
é o que me inclinou fortemente para a arte de imitação. 
Cabelo desgrenhado, pés tamanho II, ruge, morte por frio 
em um banheiro público - com essas ferramentas à mão, 
qualquer coreógrafo, por mais preguiçoso que seja, deve 
ser capaz de criar uma dança. Pensei seriamente na arte 
da impotência quando uma imagem geral da vida me 
atingiu com uma velocidade insuportável. Cansado da 
rua, voltei para o meu quarto, mas não dá para comer as 
paredes de uma pensão, e até sonhei com uma dança sobre 
o cabelo que por sua vez examina uma barriga magra. (...) 
Eu estava completamente impotente. Todas as minhas 
sementes foram cortadas. Foi então que as molas das 
minhas pernas enfraqueceram na ‘dança da 
esterilização’. Pernas balançando são agora uma técnica 
da minha dança. A violência, claro, teve que me atingir 
de fora. Abra uma janela e o futuro infinitamente sem 
sentido estará lá. (...) Espero que você possa entender 
por que tive que preparar a ‘dança do terrorismo’.”185 

 

Mas qual o intuito de confrontar o horror com o terror? 

 

“O público paga dinheiro para desfrutar do mal. 
Devemos compensar por isso. Tanto a ‘dança rosada’ 
quanto a ‘dança das trevas’ devem jorrar sangue em nome 
da experiência do mal. Um corpo que manteve a tradição 
de crises misteriosas está preparado para isso. O 
sacrifício é a fonte de todo trabalho e todo dançarino 
é um filho ilegítimo liberado para experimentar essa 
mesma qualidade. Por terem essa obrigação, todos os 
dançarinos devem primeiro ser expostos ao ridículo. A 
dança para exibição deve ser totalmente abolida. Sendo 
olhado, acariciado, lambido, derrubado.”186 

 

Então seria a dança do castigo? Que anti-
fragilidade é essa? Parecem coisas que se 
beneficiam com o caos?  
 

“É inútil, no final, questionar o que faz com que minhas 
atividades sofram erosão constante. A remodelação 
humana só se realiza em conexão com jovens que 
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vivenciam incessantemente os movimentos naturais que 
chutam a matriz do bom senso de hoje.”187 

 

Esse próprio desejo não é inútil? 
 

“Eu posso dizer que minha dança compartilha seus 
fundamentos com o crime, a homossexualidade, a 
festividade, o ritual, para que ela seja o ato de exibir 
abertamente a sua inutilidade.”188 

 

Enleado na lama das palavras de Tatsumi Hijikata, surge uma força movediça no pensar 
do jovem rapaz, que quanto mais se debate, mais se afunda...  
 

Então, a dança que você propõe é a partir de corpos 
ingovernáveis, que emergem de práticas 
desnaturalizadoras de si e da construção de novos 
regimes sensíveis, os quais não se constituem fora 
do plano coletivo do viver, supondo a ampliação do 
grau de abertura às intensidades do mundo: corpos 
que abram seus olhos, poros e pulmões para serem 
encruzilhada de forças, pontos de captação, refração, 
composição, decomposição e transmutação de si e do 
mundo?!189 

 

“Essa é a essência do butô - e é assim que conduzo 
minha vida comunitária.”190 

 

Mas qual direção o butô se arquiteta? 
 

“O butô se volta em direção a uma arquitetura que 
compõe todas as tentativas do corpo estando em suas 
posições, isso com o fato de que nenhuma combinação 
inesperada, nenhuma matriz superior pode copiar a 
realidade do corpo. As tentativas derrubadas no corpo 
se movem sem lhe enganar puerilmente. Atrás delas, é 
o cosmos inteiro que improvisa.”191 

 

Seria a vida uma peregrinação sem destino de 
chegada, um estímulo? 
 

“Na dança (butô) [...] o estímulo usado para se esquecer 
o fato de que se é humano provoca a condição de se 
sentir afeto pelas coisas abaixo da humanidade. A 
posse de poder não humano e de poder subumano atinge 
a emoção cáustica, que extirpa a psicologia dos 
objetos inanimados.”192 
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Então os grandes acontecimentos se passam nas 
gretas do cotidiano, ali onde quase ninguém 
percebe...193 
 

“Como todos temos sangue correndo nas veias, a 
observação do nosso corpo acaba sempre por ser 
obscura... não somos transparentes. Criminoso, o corpo 
tem algo em comum com o criminoso. Este não é um ponto 
teórico; é a dimensão prática da vida do homem, seus 
instintos animais, sua natureza primitiva.”194 

 

Com o decorrer dos diálogos, Tatsumi Hijikata se encarrega de desatar algumas ideias 
em nós do rapaz, fazendo digressões surpreendentes, antecipando suas dúvidas e o 
provocando através de resoluções abertas antes mesmo que o jovem seja capaz de 
formulá-las.  
 

Eu não sei se fui iniciado no crime pela minha mãe, 
ou muito menos, pelo meu pai. Por parte de mãe, me 
lembro de ser seu cúmplice enquanto furtava as 
moedas despercebias da gaveta da mercearia do meu 
pai. Por parte de pai, não faltaram os encorajamentos 
por parte dos inúmeros xingamentos incentivadores 
desde vagabundo a ladrão. Em um pleno dia de almoço, 
ao som televisivo de um programa sensacionalista, 
desses de crimes, eu comecei a mastigar a segunda 
garfada, quando rispidamente meu pai me interrogou: 
“Você pode ser um ladrão, um assassino, até mesmo 
um estuprador, que ainda sim, eu te reconheço como 
filho, mas se você for veado... escute bem! Você não 
será mais meu filho.” Era daquelas interrogativas 
que existiam para além de uma interrogação.  

 

“O mundo deles é único que prova que você não precisa 
de um grande entretenimento para se divertir.”195 

  

Lembro-me dos meninos da rua, sempre questionarem 
uma tal de sexualidade, que em plenos 11 anos mal 
sabia o que era. Os comentários entre as crianças do 
quarteirão eram que, para provar a eles de que menino 
eu era, particularmente detinha que oferecer meus 
testículos e meu pênis para – no dialeto deles - 
“comer” a menina do bairro, a qual, todos já teriam 
desfrutado em gozo. Algo bastante semelhante com o 
qual meu pai incitava em promessa, aos meus 9 anos, 
me levar a um abatedouro de meninos chamado 
“puteiro” para provação de ser menino-homem. O 
ritual se fez, porém, a festividade era da rua em 
nunca aceitar que mesmo eu caindo nessa armadilha 
experiência, criada por eles, eu não era menino para 
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os meninos da rua. Ouvindo até os últimos dias as 
chacotas na rua quando eu passava.   
 

“Não existe algum trabalho que espalha putrefação 
absoluta e terror gráfico por todo o mundo?”196 

 

A única resposta que penso em preencher tal 
indagação seja o cárcere da vida.  

 

“Aquilo que é capaz de enfrentar a condição de hoje, que 
envolve as distorções de uma solidariedade 
despedaçada, nada mais é do que o estabelecimento de 
uma nova imagem humana individual e a aquisição dessa 
solidariedade. Coloco essa solidariedade no âmbito do 
meu trabalho. Tento pressionar os limites de mim mesmo 
e do meu material. Pela natureza do meu trabalho, os 
seres vivos são meu material. Eles são jovens seres 
vivos que seguram a língua. Jean Genet escreveu: 
‘Talento é cortesia com respeito à matéria; consiste em 
dar canto ao mudo. Meu talento será o amor que sinto 
por aquilo que constitui o mundo das prisões e das 
colônias penais’. Essas palavras, completamente e 
exatamente, conduzem à minha determinação. ‘É preciso’, 
nas palavras de Nietzsche, ‘despir o traje de percepção 
estéril projetado pela civilização contemporânea’ 
desses jovens que calam a boca antes e depois de 
qualquer ação. Nietzsche também disse: ‘Meu trabalho é 
reanimar com vitalidade um esqueleto feito a partir da 
consciência de ser uma vítima. Sou um homem de simples 
paixão sensual. O sentido do trágico aumenta e diminui 
com a sensualidade’. Porque sou, como nessas palavras 
de Nietzsche, um homem de paixão sensual, meu trabalho 
em todos os seus aspectos é o seguinte: Que devo 
continuar a aprender muito mais cortando cabeças com 
uma enxada. Que, com minha própria vontade, devo 
segurar uma arma letal em minhas mãos. Só preciso 
primeiro tentar recuperar essas mãos. Essas novas mãos 
para operar uma máquina devem ser apoiadas pelas mãos 
que seguraram uma enxada; não são mãos que choram por 
causa de um acidente de trabalho. Devo cortar esses 
dedos delgados que brincam com as sobras. ‘O trabalho é 
a priori poder e provocação na luta com a natureza; é a 
superação da resistência’, disse [...] Marcuse. Essa 
‘provocação’ é, em minhas próprias palavras, ‘dança’.”197 

 

Suas palavras me lembram dos corpos, que como o meu 
usam das tecnologias para tentarem se relacionarem 
com outros mesmos corpos, os quais por meio de 
fotografias, guilhotinam o corpo para não serem 
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identificados. Fico pensando, porque cheguei a esse 
ponto, de guilhotinar meu corpo inúmeras vezes? 
Perto de uma possível maturidade, as coisas nunca 
alçaram a direção de alguma mudança, ainda me 
sentia sujo e miserável como túmulo de um indigente 
em sua excelência indescritível. O que me perturbava 
intimamente é que as coisas do mundo chegaram para 
mim a um certo ponto em que eu tinha que saber como 
encará-las (...).198 O estranho era a luta que se é 
obrigado a travar para obter o que simplesmente 
seria o normal.199 

 

“Mas uma língua que lambe as feridas desta civilização 
mecânica em fuga já excede o alcance de nossa 
provocação. A política que esconde em seu peito uma 
função despojada de significado nada mais é do que uma 
estação para humanos incompetentes que começaram a ter 
dúvidas sobre si mesmos em sua origem. Devemos 
continuar a abrir a situação atual com as mãos que 
seguram uma borracha de giz que apaga os sinais de um 
futuro impotente, daquela cultura de gritos de luto que 
existe no esqueleto da consciência de vítima. Estou 
colocando no corpo da minha obra um altar semelhante 
ao ascetismo diante de um corpo humano purgado de 
impurezas. Meu trabalho é remover armas de brinquedo 
dos membros dos jovens de hoje, que se desenvolveram 
em circunstâncias áridas, e acabar com eles como 
soldados nus, como uma cultura nua.”200 

 

E o que você sabe acerca da estação para humanos 
incompetentes, que o poder das dúvidas paira sobre 
si mesmo em sua origem? Quando finalmente descobri 
que podia falar, cheguei a pensar se as respostas 
não eram ditadas por alguém. Como poderia saber do 
que nem ao menos sei? Assim, como se me lembrasse 
simplesmente. A única coisa que eu sei, e já não 
tenho mais certeza, é do esforço da memória nesse 
lugar e da sensação de como se eu nunca tivesse 
nascido. “Na verdade, nunca nasci, nunca vivi e 
nunca morri: mas eu me lembro, e a lembrança é em 
carne viva”.201 E por algum tipo de mecanismo 
mortífero ou necessidade de vida, separo o chamado 
joio do trigo, o qual meu estômago na abundância de 
apetite, mesmo na frialdade de cadáver e sem efeitos 
de indigestão, escolhe o melhor para o meu ser comer, 
e por muitas vezes acabava comendo o pior. 
Logicamente, a escolha difícil era comer o pior. 

 

“...pura fome, ou uma fome que nunca poderia ser 
satisfeita...”202 
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Como estão esses relatos enquanto existência em sua 
cabeça? 
 

“Hoje nada sei, em termos da formação da alienação e da 
continuidade da dureza que o trabalho impõe a um corpo, 
que coincide com a capina em pobres fazendas no verão. 
Na energia bruta combinada com o ritmo autônomo que 
sustenta esse parto, há algo que quase te faz cobrir os 
olhos. Jovens agricultores perdem seus anos dentro 
dessa energia. Bebês nascidos lá crescem brincando até 
agora com merda. A situação atual é que uma família 
inteira encontra recuperação em uma doença anal 
sofrida por uma criança de seis anos em uma área de 
uma cultura de solo pobre. As mãos dos pais estão 
conectadas às mãos que provocam os deuses. Esse 
fenômeno faz um desenho a partir de um humor 
risivelmente obscuro e que me parece uma dança 
misteriosa.”203 

 

O jovem rapaz força um silêncio indócil na penumbra. Tatsumi Hijikata percebe que 
aquele jovem se habituou a viver em um lugar abstrato onde os sentimentos se 
transformam em sombras miseráveis.  

 

“Por volta do décimo terceiro ano do período Shôwa, 
[1938], as áreas de uma safra de Tôhoku foram atingidas 
por bloqueios anais. Essas vozes chorosas devem ser 
gravadas novamente na cultura da preservação. Embora 
hoje estejam se tornando um importante acompanhamento 
para minha dança, eram ‘gritos primitivos’ que só agora 
(...) consegui lidar com eles de maneira inteligente. 
Estou mastigando os gritos e a profundidade dos gestos 
esotéricos ao olhar de perto e sem cessar para o 
mundano. Estou inventando uma caminhada moldada no 
presente do topo da terra escura onde dançar e pular 
não poderiam ser unidos. Na infância, a terra escura do 
Japão foi minha professora em várias formas de 
desmaios. Devo trazer para o teatro essa sensação de 
pisar. Sou um soldado voluntário nu que força essa 
pisada a enfrentar o manuseio de pernas domesticadas 
pelo chão.”204 

 

E eu até que pensei que te encontrei aqui, por causa 
de uma última leitura. Com essas suas palavras 
agora até compreendo esse encontro... reconquistar o 
que nunca deixou de ser meu205, e alimentar o meu 
teatro. 
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Para o jovem rapaz, Hijikata mascava goma na escuridão. Sem sofrimento e com os olhos 
abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixava de 
sorrir, sorria e deixava de sorrir — como se ele o tivesse insultado.206 O jovem olhava-
o e pensava: Quem o visse teria a impressão de um homem contador de histórias. E 
continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinado. 
 

“Os dançarinos se apresentam como um quadro da tortura 
pelo tempo que é valorizando por um descentramento.”207 

 

Tenho receios de quadros que emolduraram todo e 
qualquer tipo de vida. Porém, nunca imaginei o 
perigo de um quadro se tornar quadro porque a 
moldura o fez quadro. Em um dos últimos lugares em 
que estive, me lembro de uma coleção de quadros, 
sendo todos habitados por nada em especial e 
simplesmente por tudo. Só haviam molduras e nelas, 
o vazio de quem encontrou a liberdade. Acredito que 
tudo o que era de dentro, de alguma forma conseguiu 
escapar. Muito diferente de quando comecei a 
colecionar cadernos do tipo folhas em branco. Nunca 
tomei posse da vontade de libertar rabiscos. Fui 
emoldurado a ter medo de sujar as folhas, com 
inadaptadas ideias correntes e suas inúmeras 
existências, e assim, perdi a oportunidade de ser um 
escritor que escreve em sua língua particular e que 
dança autorretratos.  

 

“A primeira vez que dancei meu autorretrato, em um 
estúdio de dança em Nakano, comecei a soluçar alto. Eu 
gritei e eventualmente espumava na boca. Esse foi o 
primeiro acompanhamento da minha dança. Acabou sendo 
incrível. Os pais reclamarem disso. Mais e mais me 
desculpei com o frango que segurei enquanto dançava. A 
fome deve ter sido o tema do universo.”208 

 

Tenho inveja de você, depois desses momentos, volto 
a dizer, eu esqueci o que era dançar-me. Além do mais, 
os perdidos são somente perdidos por sua própria 
natureza. Todas as ideias de regeneração moral de 
nada servem. A propósito que leitura você tem de 
mim? 
 

“Um rosto totalmente vazio que suporta torturas. 
Jovens que adquiriram habilmente uma vitalidade 
absurda. O puro desespero que surge antes que a 
esperança seja esmagada. Minha tarefa é organizá-los 
em um grupo de dança e transformá-los em soldados 
nus.”209 
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Logo eu, que vivo a vida no seu elemento impuro. 
 

“A dança, que é um meio entre um espírito e um impulso 
para um ritual secreto em prol de se derramar na carne 
e no sangue dos jovens, acaba por terminá-los como 
armas letais que sonham.”210 

 

Não sei se ajuda, mas nesse lugar, o impulso que 
tenho é daquele, que fugindo dos conflitos de casa 
encontrei um homem, e adolescente pedi colo. Ele me 
pegou à força e introduziu seu projeto de homem em 
mim. Desse encontro, passei dias sangrando, 
escondendo a respiração de desespero de ter sido 
ferido por dentro. Eu não conseguia impedir o “medo 
não só do devassamento, mas também daquele 
sentimento sem nome, constante e irrefreável”211, que 
me fazia. Não sei se começou aqui meu pacto com a 
comodidade de alma.  
 

“Pode mesmo a expressão, quando atinge o lugar para o 
qual se propôs, realmente realizar alguma coisa?”212 

 

O silêncio antecedeu o que parecia um pensamento: Talvez uma criança malcuidada, 
quando recebe tudo, possa de repente reagir, reflorescer...  
 

“No exterior, há aquilo que se dirige o corpo; o fato de 
viver domina o corpo; e o corpo o projeta e se torna 
objeto. Por outro lado, o corpo (...) é dirigido pelo 
número de diretores e comporta ruídos. O que faz uma 
boa harmonia.”213 

 

Às vezes sinto raiva de você. Parece que você quer 
deixar que os perdidos se percam...  
 

Tatsumi Hijikata parecia tentar tirar tudo o que podia do jovem rapaz. Andava de um 
lado para outro, dentro dele, com as mãos abandonadas, pronto para inventar uma nova 
tragédia, pronta para criar um motivo que o acordasse. Era como se a sua natureza fosse 
envolvente, o enovelando todo como um ser sexualmente vivo. Às vezes parecia que as 
memórias estavam empoeiradas até pegarem jeito de corpo, e assim ficavam enlameadas. 
 

“Eu gostaria de criar tal dança feita de carne e osso, 
que realizaria com meu próprio corpo, não por 
compreensão mútua, mas sofrendo o medo de acreditar e 
o ato de continuar a experimentar. Acreditar nas 
pessoas é hoje um trabalho solitário. Acreditar e 
continuar a viver são mitos de atos impossíveis de 
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nomear. Arriscar. Com mãos que mediram o peso dos 
testículos, considero um semblante cego.”214 

 

“Ah! Como o cordão umbilical da moralidade está bem 
atado neles! Desde a saída do ventre materno - não 
é?”215 Não me entenda mal, eu sei que não se trata, de 
desistir das pessoas, mas sim de abrir mãos dos 
ritos que as envolvem e que hoje, num mundo dominado 
pelas regras do mercado, por fim as definem.216 Mas 
então, seu intuito é a favor de uma esperança 
humanitária, a qual, o público aja em resistência a 
partir de sua dança e que remaneje os instrumentos 
através da criação libertária, irredutível a 
qualquer sistematização, indiferente ao desejo de 
ordem? 

 

“Fico pasmo com os corpos de jovens criaturas que, 
desprovidos de qualquer eco ético, invadem as ruas. 
Estou fazendo do meu trabalho o tema das areias 
quentes, veículos rápidos, perseguições dramáticas e 
conversas nuas que removeram o castigo dado pela 
sociedade de sua realidade compartilhada de se 
comportar como jovens indesejáveis. Acredito - por meio 
de conversas incessantes com jovens criaturas que 
estão a uma distância mínima da experiência 
primordial e por meio do trabalho que brinca com seus 
corpos - que eles podem ser aperfeiçoados como meus 
soldados nus.”217 

 

Este homem que fala e que convida o jovem rapaz a se libertar é já, em si mesmo, o efeito 
de uma sujeição muito mais profunda que ele. Uma alma habita-o e leva-o à existência, 
que é em si mesma uma peça no domínio que o poder exerce sobre o corpo. “A alma, efeito 
e instrumento de uma anatomia política; a alma, prisão do corpo.”218 

 

Eu preciso ser maior que a culpa! 
 

O sentimento era novo para aquele jovem rapaz, e não ocorrera antes apenas porque não 
tinha podido ser. 
 

"Agora é o momento crucial em que o mundo se enche de 
todos os tipos de materiais. Mesmo quando existiam 
obstáculos e coisas resistentes no passado, não 
necessariamente percebíamos o que faltava dentro de 
você nitidamente."219 

 

Em uma pontuação tipicamente interrogativa, o jovem rapaz pegava no ar o sentimento 
de perdição no rosto. 
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Eu não sei. Só estou perdido por entre memórias 
reprimidas e recuperadas. 
 

"O que é memória senão a soma de todas aquelas coisas 
que foram comidas, apagadas, eliminadas - em uma 
palavra, tudo isso deixou de existir? E o mundo não 
foi feito para atender a essa soma? Minhas visões 
ampliaram meu pensamento dessa forma. Não tenho ideia 
em que padrão nossa memória se baseou primeiro. Mas se 
nós apenas aniquilaríamos essa ‘memória’, então um 
mundo infinito surgiria onde o butô poderia encontrar 
seu devido lugar. A menos que lidemos com tais 
problemas, vamos apenas acabar nos preocupando com 
este mundo estreito - e, portanto, fechando a porta para 
o universo.”220 

 

Talvez você só seja alguma invenção profunda de 
alguma memória dejeta. 
 

“Quando tento provar minha própria existência, é 
impossível não seguir o fio de minhas memórias até 
chegar ao ventre de minha mãe; pois foi lá que minha 
vida começou. Por isso procuro carregar em meu corpo 
todo o peso e mistério da vida; e eu acredito que a dança 
nasce dessa experiência.”221 

 

Você aproveita os lanços para a criação leal dessa 
passagem das memórias? Mas, e sobre ser desleal às 
memórias? 
 

“Existem partes da minha memória onde lacunas 
surgiram até certo ponto, mas ao trabalhar de maneira 
grosseira essas memórias doentias e confusas, posso 
criar várias coisas, como balas de tartaruga. Doces 
uivantes de cachorro, bala inconstante, bala caolho, 
bala de terceira classe, bala de madrugada, bala de 
ventríloquo, bala de bacia de metal, também de uma forma 
ou de outra bala limite, esse tipo de coisa.”222 

 

O riso de ambos cresce como a possibilidade de construir teorias que possuem ambição 
de darem conta do mundo, ainda que soubessem que elas sempre falhariam. 
 

Eu não consigo não pensar o que aconteceu com os 
nossos corpos. “Quando criança e mais tarde 
adolescente, brincava precocemente com muitas 
coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em 
apreender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por 
outro lado, longe de precoce, estava em incrível 
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atraso em relação a outras coisas importantes. 
Continuo, diga-se de passagem, atrasado em muitos 
terrenos, nada posso fazer: parece que há em mim um 
lado infantil que não cresce jamais.”223 “Todo 
momento de ‘falta de sentido’ é exatamente a 
assustadora certeza de que ali há o sentido, e que 
não somente eu não alcanço, como não quero porque não 
tenho garantias.”224 
 

"O que aconteceu com nossos corpos?"225 
 

Não sou eu que terei as respostas aqui...  
 

“O muito próximo tornou-se incerto, envolto pelo que 
parece ser o ar que faz flutuar uma borboleta. O ar em 
torno de mim, que observava em silêncio uma pequena 
cobra derretendo, avançava com a borboleta em direção 
ao lugar onde tudo estava fechado. Essa imagem de mim 
não tem nem infância nem passado. Não sabe o que 
fazer.”226 

 

Então é possivel mesmo, que a metamorfose não sendo 
limitada pelas leis lógicas da identidade possa 
alcançar um pensamento selvagem, desalienando 
espaços, recriando impermanências e dissolvendo 
limites?! 
 

“Por causa de coisas monotônicas e ansiosas que 
invadem o corpo, eu posso vagamente estar visando uma 
oportunidade de fabricar coisas falsas por dentro, 
usando uma névoa para o corpo.”227 

 

O jovem rapaz tinha observações, por assim dizer passivas, tão interiores a si mesmo 
que se escrevem ao mesmo tempo em que são sentidas as mudanças de estação: ele 
claramente mudava com elas. 
 

"Deve-se acreditar na energia nascida em si mesmo do 
sofrimento. (...) Acredite na sua própria energia e não 
se deixe afetar pelos outros.”228 

 

Naquele instante o jovem rapaz pensara: “Eu não entendo. Isso é tão vasto que 
ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não 
ter fronteiras.”229 Com grande esforço de recriação do pensamento o jovem rapaz diz: 
 

Vamos voltar a falar da morte? 
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C) SEGMENTO DE “SOPROS, DISRITMIAS E OUTRAS PULSAÇÕES QUE FAZEM O 

CORAÇÃO BATER FORA DO PEITO”230 OU PARA ALÉM DE TODAS AS COISAS QUE 

JÁ EXISTEM  

 

Dissecado este corpo-ensaio notamos a expressão máxima da soberania 

residente, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode 

viver e quem deve morrer.231 Tais regiões, matar ou deixar viver 

constituem os limites e atributos fundamentais da soberania. Há o 

comprometimento estrutural no órgão responsável pelo exercício do 

controle sobre a mortalidade, enquanto definição da vida como a 

implantação e manifestação de poder: domínios da vida sobre o qual o 

poder estabeleceu o controle. Os campos da morte em particular, 

apresentam a metáfora central para a violência soberana e destrutiva, 

em razão desse corpo ser desprovido de estatuto político e reduzido a 

corpo biológico. Examino essas trajetórias pelas quais o estado de 

exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito 

de matar, assim como, as memórias inscritas nas cavidades entre 

resistência, sacrifício e terror de onde observamos: 

 

1. A identidade homossexual apresenta-se em crise e revela suas 

fraturas e insuficiências. “O homossexual foi patologizado 

como um tipo perverso ou desviante, um caso de desenvolvimento 

interrompido, um caso passível de tratamento, em suma, uma 

aberração à norma heterossexual.”232 A irreverência e a 

disposição anti-normalizadora acometidas por esse corpo 

incitam ideias, sugestões, enunciados, testando-os no campo 

(usualmente normalizador) da educastradora academia. O sujeito 

de sexualidade desviante apresenta traços de pensamento e de 

ser que não aspiram ao centro nem o quer como referência; um 
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jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da 

sociedade. Essas articulações demonstram movimento 

subversivo, arriscando o impensável, fazendo balançar 

estabilidades e certezas.233 As regiões impostas e concernentes 

à loucura, à doença, à delinquência, à sexualidade apresentam 

intra-dispositivos de saber-poder que desmarcam efetivamente 

o real e o que não existe, apresentando insubordinação aos 

"regimes de veridição". Essas são regiões constituídas como 

sujeitos "abjetos" - aqueles que escapam da norma;  

2. Desocupação de formas de soberania cujo projeto central não era 

a luta pela autonomia, e sim, a destruição material das 

“humanidades subalternas”. Acentuação de edema em algumas 

configurações da soberania, como a recusa em aceitar os limites 

a que o medo da morte teria submetido o corpo. Presença dos 

estudos de gênero, nos quais os corpos homossexuais são a 

sombra sempre presente do pensamento e na prática das 

políticas soberanas, especialmente quando se trata de imaginar 

a desumanidade de “corpos estrangeiros” – ou a dominação a ser 

exercida sobre eles. Tal dominação refere-se tanto a essa 

presença atemporal como ao caráter espectral do mundo da 

sexualidade como um todo, sendo a própria raíz na experiência 

demolidora das subjetividades e alteridades, sugerindo que a 

política sexual está relacionada com a política da morte. Com 

efeito, a homofobia é acima de tudo uma tecnologia destinada a 

permitir o exercício do biopoder, “o direito soberano de 

matar”.234 Nessa economia do biopoder, a função da homofobia é 

regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções 

assassinas do Estado, ou seja, esta é “a condição para a 

aceitabilidade do fazer morrer”235. Nesse caso, há reflexos do 
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Estado, enquanto gestão, proteção e cultivo de vida 

coextensivos ao direito soberano de matar – “tudo como prática 

de governar uma demarcação de fato, uma demarcação geral, uma 

demarcação racional entre o que é para fazer e o que é para não 

fazer”; 

3. Rastros da percepção da existência do Outro como um atentado 

contra a vida hegemônica, enquanto uma ameaça mortal ou perigo 

absoluto, cuja eliminação biofísica reforçou o potencial de 

vida e segurança. O reconhecimento dessa percepção demonstra 

os reflexos do poder enquanto a essência do ser, seja pela 

reificação, entendida como o “devir-objeto” do ser humano, ou 

ainda, pela subordinação de tudo à lógica impessoal e ao reino 

da racionalidade instrumental. Tal rastro apresenta ideias de 

que, a racionalidade da vida passa pela morte do Outro, ou que, 

a soberania consiste na vontade e capacidade de matar, a fim de 

viver;236 

4. Presença de rastros de olhares, humilhações, agressões físicas 

e psicológicas como pontos culminantes de um longo processo de 

desumanização e de industrialização da morte. Esse processo 

foi, em parte, facilitado pelos estereótipos preconceituosos e 

pelo florescimento de uma homofobia que, ao traduzir os 

conflitos sexuais do mundo industrial em termos homofóbicos, 

acabou comparando as classes trabalhadoras heterossexuais do 

mundo industrial aos “doentes” do mundo abjeto. Essas 

configurações apresentam a violência como constituintes de uma 

forma original do direito, e consequentemente, a exceção 

proporciona a estrutura da soberania. Nesses pedaços de ossada 

impassíveis, parece haver certo vestígio de “ataraxia”: além de 

uma rejeição ilusória de uma morte que já ocorreu. Há indícios 
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de amputações físicas, enquanto corte dos membros, abrindo 

caminho para a implantação de técnicas de incisão, ablação e 

excisão que também têm os ossos como seu alvo. Os vestígios 

dessa cirurgia demiúrgica inscrevem-se sob a forma de 

configurações humanas vivas, cuja integridade física foi 

substituída por pedaços, fragmentos, dobras, até mesmo imensas 

feridas difíceis de cicatrizar (cuja função é manter diante dos 

olhos da vítima – e das pessoas a seu redor – o espetáculo 

mórbido do ocorrido).237 Nesse caso, o corpo sem vida foi 

rapidamente reduzido à condição de simples esqueleto. 

“Conferindo autonomia aos pedaços, para que cada qual, pudesse 

segundo suas palavras, ‘viver triunfalmente sua própria 

vida’.”238 Sua morfologia doravante inscreve-se no registro de 

generalidade indiferenciada: simples relíquias de uma dor 

inexaurível, corporeidades vazias, sem sentido, formas 

estranhas mergulhadas em estupor. Presença do terror 

convertido em marcas sob a “aberração” desse corpo político. Há 

indícios de uma política errática da razão, na criação de espaços 

em que o “erro” é minimizado, a “verdade” reforçada, e o inimigo 

eliminado. Essa região está claramente relacionada a várias 

narrativas sobre a dominação e a emancipação, apoiadas 

majoritariamente em concepções sobre a verdade e o erro, o “real” 

e o simbólico. O que não subsistia como real, agora existe para 

além de um regime de verdadeiro e falso (ambos os regimes são 

instâncias e experiências específicas da ausência de liberdade). 

Traços de vivências experimentadas por uma condição permanente 

de “viver na dor”: estruturas que trazem à tona memórias 

dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos;  
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5. As relações entre a vida e a morte, a política de crueldade e os 

símbolos do abuso encontram-se emaranhados no sistema 

necropolítico. Os pontos saltados dessa formação de terror são 

a concatenação entre o biopoder, o estado de exceção e o estado 

de sítio;239 

6. Infiltrações hemorrágicas da “ocupação heterossexual” nesse 

corpo, enquanto, apreensão, demarcação e afirmação do controle 

físico e sexual. Nessa região observamos algumas inscrições na 

“territorialização” de novas relações sociais equivalentes à: 

produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves; 

subversão dos regimes de propriedade existentes; classificação 

dos corpos de acordo com diferentes categorias; e a produção de 

uma ampla reserva de imaginários culturais. Aqui, encontramos 

o Estado colonial enquanto pretensão fundamental de soberania 

e legitimidade da autoridade de seu próprio relato da história 

e da identidade. Esse órgão-narrativo é reforçado pela ideia de 

que o Estado tem o direito divino de existir entrando em 

competição com outras narrativas pelo mesmo espaço sagrado. Por 

detrás da violência, da soberania e do terror sagrado, 

encontramos a exumação constante de ossadas desaparecidas; a 

permanente lembrança de um corpo rasgado em mil pedaços e 

irreconhecível; os limites, ou melhor, a impossibilidade de 

representação de um “crime absoluto”, uma morte indizível: o 

terror da política de extermínio dos corpos abjetos-dejetos. 

Observamos que nessas circunstâncias, a ocupação colonial não 

equivale apenas ao controle, à vigilância e à separação, mas 

também à reclusão. A morte presente é mediadora da redenção, um 

encontro com um limite ou barreira, ela é experimentada como 

“uma libertação do terror e da servidão”.240 Essa preferência 
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pela morte diante da servidão contínua são anotações 

repudiadas sobre a natureza da liberdade em si (ou sua falta); 

7. Nesta escrita heterônima em processo autônomo de direitos 

territoriais e reivindicações faz sentido insistir na 

indistinção entre os campos políticos “interno” e “externo”, os 

quais, binomiamente, são separados por limites demarcados. 

Lesão em falsos pretextos. O sistema-escrito constitui um 

agrupamento diverso que apresenta desacordos e divergências. 

Há órgãos-escritos descentradores ou desconstrutivos que 

escapam das proposições sociais e políticas programáticas, ou 

seja, imaginam o social como um texto a ser interpretado e 

criticado como propósito de contestar os conhecimentos e as 

hierarquias sociais dominantes. Neste corpo-texto, encontramos 

formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte 

(necropolítica), reconfigurando profundamente as relações entre 

resistência, sacrifício e terror. Rasuras de destruições 

máximas de pessoas e criação de “mundos de morte”, formas de 

existência social, nas quais vastos corpos são submetidos a 

condições de vida que lhes conferem o estatuto de “mortos-

vivos”.241 Sublinhado algumas das topografias recalcadas de 

crueldade, encontramos desalinhamentos das fronteiras entre 

resistência e suicídio, sacrifício e redenção, mártir e 

liberdade;242 

8. Presença de rastros de “lógica do martírio” e da “lógica da 

sobrevivência”. Nessa região, o terror não se encontra de um 

lado e a morte de outro. Tanto o terror, quanto a morte estão no 

coração de cada hemisfério, ou seja, a morte se transforma em 

satisfação quando ela ocorre com o Outro. É a morte do Outro - 

sua presença física como um cadáver - que faz o sobrevivente se 
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sentir único.243 Assim, “cada inimigo morto faz aumentar o 

sentimento de segurança do sobrevivente”244. Observamos que o 

corpo em si “não tem poder nem valor”. Nesse sentido, há indícios 

de um mártir, tendo estabelecido um momento de supremacia em 

que o sujeito triunfa sobre a mortalidade desse corpo;  

9. Há particularidades da relação entre terror, liberdade e 

sacrifício. O estatuto existencial “ser para a morte” é 

compatível com a condição decisiva de toda liberdade humana 

verdadeira, em outras palavras, “se é livre para viver a própria 

vida somente quando se é livre para morrer a própria morte”245. 

Ainda nesse sentido, há a possibilidade do sacrifício, na 

realidade não revelar nada, demonstrando o lado animal do ser 

humano, o qual se refere como o “ser natural” do sujeito. Nesse 

caso, o sacrifício consiste na espetacular submissão desse corpo 

à morte, no devir como vítima (sacrifício de si). Há indícios do 

“autossacrificado”, enquanto agente do próprio fim na tomada de 

posse de sua própria morte (esse poder revela a convicção de que 

a destruição do próprio corpo não afeta a continuidade do ser, 

assim, o ser é pensado como existindo fora de nós). Presença do 

autossacrifício, equivalente à remoção da dupla proibição: da 

autoimolação (suicídio) e do assassinato. A morte atinge aqui o 

caráter de transgressão;  

10. Presença de vida além da utilidade. Verificamos que a morte é o 

ponto no qual a destruição, a supressão e o sacrifício 

constituem um dispêndio irreversível. A morte é o próprio 

princípio de uma “anti-economia”. Hematomas no domínio da 

soberania. Não há particularidades na correlação entre morte, 

soberania e sexualidade. Na região da sexualidade, há indícios 

de associação à violência em conjunto da dissolução dos limites 
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do corpo e de si consecutivos de impulsos orgíacos e 

excrementais. A “verdade” do sexo e seus atributos mortais 

residem na experiência da perda das fronteiras que separam 

realidade, acontecimentos e objetos fantasiados. Dilatação dos 

direitos naturais que fazem valer direitos imprescritíveis da 

própria existência. Rompimento das estruturas teóricas dos 

direitos institucionais subtratores do poder real de 

indivíduos dados como minoritários.246 

 

(...) 
 

“O tempo passava inútil, a urgência os chamavam – eles não sabiam para o que 
caminhavam, e o caminho os chamavam.”247 

 

Para morrer basta estar vivo? Assim, como que para 
viver basta estar morto? 
 

“Gostarias de agarrar os ecos depois de estar 
divertidamente morto?248 (...) Morrerás 
necessariamente.”249 

 

Acredito que deva existir muitas maneiras de viver 
mas essa sua é de morte!  

 

“Nossa vida está nas mãos de uma raça que tem o 
espírito caridoso e que não para de caminhar em direção 
à morte.”250 

 

Pessoas pertencidas de abandono me comovem... 

 

Em meio ao diálogo, os gestos de Hijikata iniciam movimentos constantes e prosseguem 
fluidamente em um deslocamento do centro dos acontecimentos para a obscuridade, 
transmutando-os em um grandioso insetário. 
 

′′Olhe para isso! Os insetos vivem sem respirar. Olha 
aquilo ali! Há um inseto de fumaça com quadris ocos 
caminhando nessa direção. Esse inseto é provavelmente 
o ponto médio na reencarnação de algo.”251  

 

116 



 

 

117 
 

O jovem rapaz fica em síntese maravilhado com aquela demonstração prática de Hijikata 
tornando-se metamorfose e multiplicando-se em imagens para o infinito. Aquilo não 
era uma entidade pessoal, e sim, era coisal! Uma carne despida das coisas humanas. 
Parece que Hijikata buscava o coração das coisas, sabendo que onde ele esteve e estava, 
nada que é útil importa, mas só o inútil tem valor.252 

 

“Essa pele descartada é nossa casa, que nosso corpo 
arrancou à força. Essa pele descartada é totalmente 
diferente daquela outra pele que nosso corpo perdeu. 
Elas são divididas em duas. Uma pele é a do corpo 
aprovado pela sociedade. A outra pele é aquela que 
perdeu sua identidade. Então, eles precisam ser 
costurados juntos, mas essa costura só forma uma 
sombra."253 

 

Os gestos insetários de Hijikata evaporam-se pela escuridão circundante aos mortos. 
Tal uso concreto da palavra como corpo e do corpo como palavra, de algum modo, 
transformou o hábito das bordas vazias do olhar daquele jovem rapaz aprendiz. Ele 
havia presenciado o nascimento dos gestos em matéria estratificada de estados de 
vida, a partir da transformação individual, dos quais não é de se surpreender, que o 
espírito, a consciência, a vontade e a razão, cada um por sua vez, tivessem 
intervindo.254 

 

Talvez você tenha razão. Porém, a passagem da vida 
para a morte me assusta: é igual como passar do ódio, 
que tem um objetivo e é limitado, para o amor que é 
ilimitado.255 Quando eu morrer espero que você esteja 
perto. Você me parece uma pessoa de enorme 
sensibilidade, mas forte.256 

 

“Porque, sem dúvida, o encolhimento e a delicadeza dos 
velhos que se dão conta da inutilidade do corpo vagam 
em torno de mim.“257 

 

Como foi a primeira primavera depois de sua morte? 
 

“Tudo o que se detinha ao meu redor, eu via morrer 
completamente ao deixar os veios do bosque que são o 
eu.”258 

 

“Será que foi essa coisa meio equívoca e esquiva que 
chamam vagamente de ‘experiência’?”259 

 

“Eu absorvi sem falhar por meus poros o vento que 
certamente soprava sobre a pele de uma pessoa morta.“260 
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Mais cedo ou mais tarde, encontrarei o sinônimo no 
hábito do fracasso. Não justifico minha perspectiva 
estrangulada. 
 

“Somente quando, apesar de ter um corpo normal e 
saudável, você passa a desejar ser deficiente ou ter 
nascido deficiente, é que você dá o primeiro passo no 
butô. Uma pessoa que dança butô tem esse desejo 
fervoroso, muito parecido com o desejo de uma criança 
de ser aleijada.”261 

 

Eu era comprometido com os medos, e esse, era um 
deles. Eu acreditava que era um menino quebradiço, e 
por esse motivo me tornei um estudante na área de 
Fisioterapia, não por coincidência, mas pela 
necessidade subconsciente de endireitar, remendar e 
consertar o meu corpo. Eu era um menino 
diagnosticado com dores, fraturas e traumas, que por 
muito tempo não reconheceu a possibilidade de haver 
qualquer outra coisa que não estivesse na soleira 
da agonia, assim como, encontrar ao menos um corpo, 
um só corpo que escapasse da crucificação 
perpétua.262 É claro, que no curso de Fisioterapia 
aprendi inúmeras técnicas e manobras, e as pratiquei 
com os meus pacientes, mas nunca compreendi os 
procedimentos de que eu carecia. 
 

"Apesar de estar feliz por possuir a própria cabeça e 
os quatro membros, pensar, no entanto, que alguém 
gostaria de nascer impotente de uma vez por todas; 
porque é apenas quando esse desejo vem a você que o 
primeiro passo para dançar é finalmente alcançado."263 

 

Havia um conflito invisível. Enquanto Tatsumi Hijikata desejava ser impotente, e 
desse modo, alcançava a sua dança. O jovem aprendiz era impotente, e dessa maneira, 
não conseguia a sua dança. 
 

Por muito tempo, não consegui compreender esse 
corpo. Sempre me desencontrei com ele. Havia em mim 
uma tendência latente, um sintoma que teimava a se 
repetir e que apontava para uma doença.264 Eu 
confesso que o culpei, acreditando ser o responsável 
pelos possíveis efeitos de contágio. E sobre as 
doçuras da existência, ele se rebelou e abandonou os 
contornos de mim. Assim, tudo o que eu achava que 
era corpo, tratava-se apenas de uma estrutura de 
culpa, de frustração e de incerteza da não dança. Um 
típico cachorro aleijado, não acha? 
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“Quando vejo crianças jogando gravetos e pedras em um 
cachorro aleijado que tenta fugir de vista, encurralá-
lo contra a parede e bater nele sem pensar, fico com 
ciúme do cachorro. Por que? Porque é o cão que obtém 
mais benefícios aqui. É o cão que tenta as crianças e, 
sem se dar conta da própria situação, expõe-se por 
completo. Um tipo de cachorro pode até fazer isso com 
os intestinos pendurados vermelhos na barriga.”265 

 

Você me faz lembrar de uma angustiante imagem de 
um saudoso cachorro que vivia pela rua de casa, e 
que alguns meninos realizaram a ação de matá-lo a 
tijoladas em sua cabeça. Por falta daquele que era 
encurralado, eu me tornei o alvo. Visto que, quem não 
é adestrado é morto. É por medo que me perco como 
aquele amontoado de restos de miolo dispersos no 
meio fio. Talvez seja por isso que me sentia bicado 
por um desejo aviário, desmedido em voar para bem 
longe das mãos e governar uma própria vontade em 
ninho de árvore... 

 

“Com peixes e pássaros, as coisas são bem diferentes. 
Em primeiro lugar, os peixes não têm pernas. Além 
disso, tenho que me preparar de várias maneiras antes 
de entrar naquele mundo mal iluminado que os peixes 
veem todos os dias. Com os pássaros, não consigo ficar 
excitado, a menos que primeiro esmague os pássaros 
junto com sua caixa de nidificação antes de enfrentá-
los. Eu tenho minha primeira emoção somente depois de 
lutar para remover obstáculos pesados e, em seguida, 
encontrar muitos ovos incubados embaixo de tudo.”266 

 

Você deve ter sido um daqueles meninos que brincava 
de matar aves em estilingue.  
 

Hijikata não precisava admitir, no fundo tinha suas questões com as aves. Talvez tudo 
não passasse de uma brincadeira entre cão e ave. 
 

“Consigo olhar para um corpo humano nu atacado por um 
cachorro. Essa é uma lição essencial para butô e leva 
à questão de qual ancestral exatamente é uma pessoa 
butô.”267 

 

É a sua cara adorar cachorros... 

 

“Adoro costelas, mas, de novo, parece-me que as 
costelas de um cachorro são superiores às minhas. Essa 
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pode ser alguma velha imagem mental que tenho. Em dias 
de chuva, às vezes vejo as costelas de um cachorro e me 
sinto derrotado por isso. Desde o início, meu butô não 
teve uso para gorduras pesadas ou curvas supérfluas. 
Apenas pele e ossos, com um mínimo de músculos - esse 
é o ideal.”268 

 

Novamente, sobre as estranhezas de um corpo essencial para dançar, o jovem aprendiz 
se lembra de seus impeditivos para exercer a sua dança. Nessa interlocução o jovem 
rapaz rememora a vez em que se injetou da masculinidade para assassinar sua 
feminilidade, e assim, exterminar as incalculáveis chacotas de sua casa, rua, bairro, 
estado e país. O diálogo de Tatsumi Hijikata acabou levando o jovem rapaz a pensar 
que ele se via como um rascunho de si mesmo. 
 

Então, sobre os músculos.... Eu os comprei como 
remédio em uma farmácia. Acreditei que era menino 
doente de efeminilidade, e assim, fui capaz de 
destruir - pelo menos na aparência - o que fosse de 
um corpo magro, frágil e de trejeitos. Dediquei-me 
acumular uma quantia considerável até comprar 
algumas doses de esteroides anabolizantes. Logo, o 
meu corpo enrijeceu, a minha voz endureceu e o meu 
braço distendeu, era como se a qualquer momento meu 
corpo pudesse explodir em óleo e carne. “Foi uma 
viagem de intoxicação, em que a paisagem foi se 
estranhando em meu corpo, curtindo-o, moldando-o 
para os versos.”269 

 

“Sempre ansiei pelo significado de por onde começar, 
um significado que não fui capaz de determinar em 
minha própria vida e que não ganha vida em meu 
talento.”270 

 

O significado íntimo como forma, sombra, aura, função?271 

 

“Estamos cercados por uma massa de símbolos e 
sistemas de truques. (...) As pessoas modernas estão 
cientes do mal-estar sombrio na frente de seus olhos... 
mas nós apertamos a mão dos mortos, que nos enviam 
encorajamento além do corpo. Esse é o poder ilimitado 
do butô). (...) Em nosso corpo, a história está escondida... 
E aparecerá em cada detalhe de nossas expressões. No 
butô podemos encontrar, tocar, nossa realidade oculta 
- algo pode nascer, pode aparecer, viver e morrer ao 
mesmo tempo. O caráter e a base do butô é uma violência 
oculta. É uma criança imunda que tem a habilidade 
especial para butô - porque sabe criar belos padrões. 
Butô deve ser visto como enigmático como a própria 
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vida. Não tenho certeza se é uma armadilha ou uma 
correspondência secreta com alguma coisa.”272 

 

Brota-se um pensamento excitante no jovem rapaz. 
 

De agora em diante estudarei a profunda natureza 
morta dos objetos vistos com delicada visceralidade 
proposital, porque se não fosse visceral, emergiria 
em um ralo passado e futuro da coisa. 
 

O jovem rapaz em sua inocência ainda possuía um orgulho de pertencer ao mundo. Um 
orgulho que estremecido por um terremoto abria-se em fendas assustadoras em uma 
língua livre. Em contínuo diálogo, Hijikata deixa mais uma imagem escorregadia atrás 
do jovem rapaz, se oferecendo a decifração 
 

“Um receptáculo dançante, ou um receptáculo que 
convida a dança a entrar. De qualquer forma, esse 
receptáculo precisa manter um estado de esvaziamento 
contínuo. (...) Esse estado de esvaziamento é encorajado 
pelo ritmo do butô. Butô é a constante metamorfose 
dentro do esvaziamento. O self e as outras partes são 
mantidas em um estado de transe. Nesse momento de 
transbordamento ou de roubo, você é invadido e 
preenchido. Esse movimento de esvaziamento é por si o 
receptáculo. Esse estado de segurança que vem do 
transbordamento e do roubo, dá origem às potências 
recorrentes do butô. O self que foi roubado é 
naturalmente transformado no self atual.”273 
 

O jovem aprendiz passou apertar o queixo com a ponta dos dedos, como se desejasse 
expulsar ideias sedimentadas naquele lugar, ideias que o tempo levara a despencar 
até a base da face, endurecidas pelo descaso e pelo desuso.274 
 

Que falso pressentimento, que intuição ilusória e 
fabricada fazendo-me esperar uma liberação 
qualquer para meu corpo e também (...) uma força, uma 
iluminação em toda a amplidão da minha paisagem 
interna a qual sinto nesse preciso instante como 
fora de qualquer dimensão?275 

 

“Isso vem de um fenômeno de rompimento da pele e 
sangue jorrando causado por um redemoinho, resultando 
em vácuo e diferenças na pressão do ar.”276 

 

Aquele jovem aprendiz começa a se exaltar. Tatsumi Hijikata percebe que o jovem está 
pálido e que filetes de suor desenham estranhas figuras em sua testa.277 Era como se 
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o jovem aprendiz fosse sendo encurralado pelas ideias e passasse a se aconchegar 
apenas pelo corpo.  

 

“Quando penso no espírito exaltado à fisiologia, meu 
paladar permanece imperturbável, esmagando sem 
piedade até a sombra de um corpo nu soluçando à beira 
do abismo.”278 

 

Sua dança parece ter uma concepção anti-clássica... 
 

“Minha dança não é nada anti-clássica. Trata-se de 
uma expansão do conceito de ser humano. O conceito 
básico de minha dança está enraizado na descoberta da 
possibilidade de que o corpo humano pode se 
metamorfosear em qualquer coisa, de animais e plantas 
a objetos inanimados.”279 

 

Vida nascendo é tão mais sangrenta do que morrer.280 

Sempre acreditei que morrer era ininterrupto. Mas 
ver matéria inerte lentamente tentando se erguer 
como um grande morto-vivo, tenho minhas dúvidas.281 

Não posso negar que ver esse tipo de esperança me 
aterroriza, ver essa vida me embrulha o estômago. 
 

No interior do jovem rapaz, os limites indispensáveis para a proteção de suas outras 
vidas travavam uma luta entre as luzes do sucesso e as sombras da intimidade. E nessa 
luta, todas as partes já tinham conhecimento do presságio que estava por vir. 
 

“Depois disso, por mais insignificante, por mais 
indistinto que seja, sinto que um pedaço de mim difícil 
de discernir permanece sob uma luz sutil. É assim que 
as coisas são. Eu sou alguém que se alegra quando as 
pessoas morrem.”282 

 

Finalmente, temos alegrias em comum. Quando 
criança, cansava de procurar brinquedos por entre os 
papéis de trabalho do meu pai. Na época, ele já havia 
se aposentado da polícia militar, porém continuava 
a trabalhar, agora, como corretor de seguros, 
principalmente do tipo intitulado de vida. Em uma 
dessas buscas por achados lúdicos, localizei uma 
caixa carregada de papéis e fotos anexadas de 
inúmeros mortos. Enquanto as fotos exibiam o último 
registro daqueles corpos encontrados, as escritas 
revelavam em suas linhas as histórias de suas 
mortes, daqueles que se tornaram meus brinquedos. 
Como uma criança coveira, recolhi todos aqueles 
mortos para fazerem presença no meu brincar. A morte 
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foi um de meus brinquedos, e eu nem mesmo lembrava 
disso... Sinto que os responsáveis por me lembrarem 
de certos eventos são suas palavras. Suas palavras 
às vezes soam como bisturis que transitam e expõem 
minha memória da carne. 
 

“Há uma diferença fundamental. Não se afastando da 
vontade, mas sendo empurrado para fora (...). Butô foi 
reconfigurado dessa forma.”283 
 

Você e sua dança parecem ter tantos desejos? 
 

“Aprecio os animais molhados e os corpos dos velhos, 
murchados como árvores mortas, precisamente porque 
acredito que através deles posso chegar perto do meu 
desejo. Meu corpo deseja ser cortado em pedaços e se 
esconder em algum lugar frio. Acho que é, afinal, o 
lugar para onde voltarei e tenho certeza de que, 
congelados e prestes a cair, o que meus olhos viram ali 
é simplesmente uma intimidade com as coisas que 
continuam morrendo suas próprias mortes.”284 

 

Algumas lembranças ficavam tão fortes que o corpo do jovem rapaz gritava todo em si 
mesmo. 
 

Na época em que trabalhava no hospital, meu ofício 
nunca se resumiu em tratar escaras, remover 
secreções brônquicas ou mobilizar áreas osteo-
musculares. Eu almejava estar diariamente com 
aqueles doentes, pelo simples motivo de conceder 
minha atenção em uma injeção de conversa. Eu não só 
me interessava pela beleza de suas histórias, mais 
como também, pelas outras doenças que nelas 
escondiam. 
 

“A pessoa debilitada pela doença, lançada entre o 
descanso e a vigília, está sempre em luto pela 
escuridão da casa.”285 

 

Você não fica entediado em ser um cadáver? 

 

“De vez em quando (...). Mas fico entediado com coisas 
como algodão ou teias de aranha, lâmpadas ou pão, que 
exigem um manuseio delicado. Sem dúvida, eu também 
cresci derretendo meu cérebro enquanto me afogava no 
futon do armário e comia biscoitos de arroz 
encharcados, mas esses sentimentos, essas emoções 

123 
 
 
 
 



 

 

124 
 

agora se perderam totalmente em algum lugar do meu 
corpo e são incapazes de se transformar em qualquer 
coisa, mesmo perto daquele terror. Senti, me 
perguntando para onde eu tinha ido na calada da 
noite.”286 

 

“Eu não mato lagartixa mas tem gente que corta elas 
com o chinelo. Aí é engraçado: cada pedaço solto da 
lagartixa começa a se mexer sozinho. Por exemplo, 
uma perna cortada e solta da lagartixa fica se 
mexendo no chão e tremendo o tempo todo. É um 
mistério mexerem-se os pedaços antes de morrer.”287 

 

"Quer seja uma flor de abóbora murchando ou um cavalo 
ficando com o rosto ralo, tudo se resume a uma história 
do corpo."288  

 

O conhecimento baseado na experiência pessoal é o 
único tipo que vale a pena ser relatado? 
 

"Butô só pode ser feito por aquilo que pode ser tirado 
do modo de vida de um povo - os gestos evoluem de 
corpos que foram contidos por muito tempo dentro do 
modo de vida tradicional."289 

 

Se a vida tradicional é o alimento na poética butô, 
e sendo ela, materialidade domesticada, tal 
matéria-prima não possuiria suas limitações? 
 

Tatsumi Hijikata mais uma vez escapava da investida do jovem aprendiz. Suas palavras 
continuam a infiltrar ensaios de biografias com uma munição cada vez maior de dados 
criativos.  
 

“Se o paradeiro da comida que pode nos sacudir for 
perdido, acho que os humanos estarão quase mortos. 
Tenho uma lembrança de infância de comer tanto frango, 
um alimento que me assustava tanto a mente quanto o 
corpo, que apenas mordiscava outros alimentos, sem 
engoli-los. Só por essa razão, meu corpo gerou várias 
coisas importantes. Da mesma forma, porém, muitas 
vezes fui severamente punido por isso. Quando vi 
crianças com a boca escancarada ou crianças afogando 
seus corações em águas rasas, pensei que eram apenas 
criaturas rechonchudas e desordenadas, ali apenas 
para a reprodução. Ovas de salmão me pareceram os 
intestinos de Cristo e não comi. No momento, tenho um 
desejo cada vez maior de, de alguma forma, me afastar 
da comida mastigando apenas o ar ou colocando um 
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pequeno pedaço de madeira entre os dentes. Porque eu 
acredito que as coisas que se perdem depois que eu as 
como realmente se acomodam em meu corpo, posso 
finalmente não permitir que comida entre em meu 
estômago. Se essa hora chegar, não haverá 
absolutamente nenhuma necessidade de minha família e 
amigos se preocuparem ou chorarem. Quando isso 
acontecer, tudo ficará claro, inevitavelmente, mas 
desde que minha irmã morta começou a viver dentro do 
meu corpo, as coisas não funcionam mais assim. Além 
disso, minha irmã não reclama, mas apenas emite um som 
inarticulado, talvez duas vezes por dia. Se ela 
reclamasse, não seria mais uma irmã para mim e, mais 
do que isso, o desastre nunca mais passaria por minha 
casa. Então eu estaria em apuros. Como poderei 
comunicar que, visto que eu era um gênio positivo em 
encontrar coisas com valor monetário, não podia me dar 
ao luxo de sonhar? Não acho mais que preciso falar 
sobre como fui na minha infância, usando a economia de 
adultos românticos.”290 

 

Você tem certeza que não precisa mais falar sobre a 
infância?  
 

“Também houve momentos em que percebi, quando de 
repente olhei para dentro da casa, que um móvel havia 
desaparecido. É preciso prestar atenção aos móveis e 
utensílios. Foi a partir dessa época que a irmã mais 
velha, que sempre ficava sentada na varanda, 
desapareceu repentinamente. Pensei comigo mesmo: uma 
irmã mais velha é o tipo de coisa que desaparece de 
repente de uma casa.“291 

 

Com tal “resposta”, o jovem aprendiz aprisiona um possível discurso: “Todos aqueles 
que sonham sem lamentar seus sonhos, sem trazer, desses mergulhos em uma 
inconsciência fecunda, um sentimento atroz de nostalgia”292 são uns estúpidos. 

 

“Tudo o que eu tenho é a nostalgia que vem de uma 
vida errada, de um temperamento excessivamente 
sensível, de talvez uma vocação errada ou forçada. 
Meus problemas são os de uma pessoa de alma doente 
e não podem ser compreendidos por pessoas, sãs.”293 

 

“Doze ou treze anos depois, vi o butô de uma jovem que 
rastejou sobre as mãos e joelhos sob a varanda e ficou 
lá, com um pano de algodão molhado no rosto. Não 
importa o que aconteça, ela não saiu de debaixo da 
varanda. Seu rosto era como carvão queimado e, desde 
então, acredito que ninguém se importaria em se 
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perguntar o que foi que aquela jovem e meu esperma 
comeram que os uniu. Na época, espalhei um coelho em 
uma placa de madeira molhada e lascada e tentei fazer 
um desenho, mas o giz de cera escorregou e a cor não 
pegou bem. A sensação entre o meu o esperma e aquela 
jovem pareciam flutuar como fumaça daquele lugar 
escondido. Desde então, acho que nunca tive a 
experiência de esconder concreta e diretamente tal 
emoção como resultado de um relacionamento com uma 
mulher normal e saudável.“294 

 

Haverá algum modo de nos salvarmos? Senão o de 
criarmos as nossas próprias realidades?295 
 

O romance entre ambos estava gradualmente entrando em colapso, todavia, tanto 
Hijikata quanto o jovem aprendiz já se compreendiam como pescadores de histórias. 
 

“Quando penso na menarca de uma velha, tenho a 
sensação de que posso ir a qualquer lugar. Mas esses 
fenômenos ocorrem no mundo onde o som cessou. Parece-
me que essas coisas, moles como doces sonolentos, 
acabarão ficando sob o controle de coisas duramente 
congeladas. Esse ‘eu’ respirando próximo fará com que 
esse ‘eu’ longínquo que, entorpecido pelo frio, nem 
mesmo saiba de quem sou ancestral, terá consciência de 
mim mesmo como um corpo virgem. O que eu danço lá não 
está nem perto da ‘butôificação’ da experiência, muito 
menos do domínio do butô. Eu quero me tornar e ser um 
corpo com os olhos bem abertos, um corpo tenso ao ponto 
de estalar em resposta à paisagem majestosa ao seu 
redor. Não que eu ache que seja melhor nessa hora não 
olhar para o meu próprio corpo, mas meu arrependimento 
por tê-lo olhado também fica entorpecido e não posso 
permitir que meu infeliz corpo brote.”296 

 

Quem sabe o que é certo está exatamente no erro? 
Então, seria a sombra o nosso avesso do “certo”, e a 
mesma sombra o nosso erro – assim, essa sombra-erro 
sempre nos pertenceu?297 
 

“Onde butô é um meio de expressão, ele fornece apenas 
uma forma de butô quente, que se baseia em toda a gama 
de ciúme e submissão, e sempre assume a forma de 
súplica e prostração. Isso não é muito importante para 
mim. Enquanto a falta ainda é falta, ainda se pode 
chamar qualquer falta em seu corpo de 
autossuficiência. Embora seja indecente, por causa da 
minha necessidade de restaurar algo ao meu corpo frio, 
acho que vou manter esse rosto que está fresco de 
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acordar um pouco mais. No passado, vários dos meus 
butôs costumavam sentar-se em tatames folheados de 
frente para o jardim. Quando o sol brilhasse, eu 
correria para fora.“298 

 

Mais estas coisas não estão ligadas a uma 
habilidade inerente de dança? 

 

“Todo mundo tem a habilidade inerente de dançar."299  
 

Pelo que você fala sua dança teve uma vida de 
inconstâncias e rupturas, de luta permanente contra 
as normas que expedidas querem se impor a qualquer 
preço, e essa volubilidade a salvou, pois lhe deu um 
lugar ao sol, como também a matou, o que nos leva a 
pensar que a plenitude e a morte algumas vezes 
coincidem.300 
 

“Parece quase claro para mim que tipo de ajuda meu butô 
deve ter para não ser atingido ou perdido.“301 

 

Quando me perguntavam o que eu queria ser quando 
crescesse, sempre respondia que desejava ser 
criador.302 Talvez seja pela decisão desse desejo que 
estou aqui.  

 

“Para o meu butô, era preciso sentir a necessidade de 
qualquer coisa que se poderia chamar de corpo esgotado, 
arisco.“303 

 

Ainda chegarei a uma imersão total. Ah! E quando 
este dia chegar, espero encontrar um corpo ariscado 
e me perder inteiro... 

 

“Uma pessoa adoentada, quase sempre deitada, gemia num 
canto obscuro da casa. Um hábito como o de relaxar 
sobre o tatame, o corpo como um peixe parece ter sido 
aprendido em uma aula dada por essa dançarina doente. 
Seu corpo aparecia nos contornos parecendo realizar o 
gesto da reza, mas ele era alcançado pela escuridão 
como se houvesse se reconstituído após uma lágrima. 
Ninguém sabia o que era essa obscuridade do além, nem 
se lembrava do começo que parecia com a ressurreição 
obscura.“304 
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“Não quero ter a terrível limitação de quem vive 
apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não 
quero uma verdade inventada.”305 

 

“Eu cresci respirando em um lugar que não podia 
aprender sendo ensinado. Ao ser forçado a assistir a 
essas pessoas doentes, um desejo de liberar meu corpo, 
sendo espancado fortemente meu joelho por algo como 
um pedaço de pau, foi arrancado do meu corpo. Mas na 
maioria das vezes, meu corpo não tinha desejo e se 
movia como se atravessasse a sombra da malformação.”306 

 

Talvez esses doentes te contaminaram e seu 
pensamento deva ser alguma sequela da doença, ou 
algum efeito colateral dos sedativos. Agora sim, 
posso entender o que se passa com nossos doentes... 

 

“Os adultos parecem levar a morte em banho-maria.“307 

 

“Assustam-se quando num relance veem as entranhas 
do espírito dos outros.”308 

 

As ideias do jovem rapaz que antes andavam mofando nas gavetas do corpo, agora 
demonstram uma atitude ambivalente que ilustra a cisão que carrega dentro de si.309 
 

“Através do vapor que se estende para baixo, o cérebro 
se cola a qualquer coisa, como um destino envelhecido, 
a criança vestida chega à superfície da água quente e 
branca.“310 

 

Penso em um corpo pandêmico que perde o ar, o gosto 
e o cheiro de vida. 
 

“No momento em que a água é derramada, o interior da 
marmita muda totalmente. O vapor opaco escoa 
rapidamente sob a superfície da água e de repente um 
vapor branco se espalha, como se soltasse penas para 
todo lado, subindo todo empenado. Um nevoeiro como uma 
gonorreia perfurada abre-se em um devir vapor. Por 
fim, ele retrocede se desintegrando vagamente...”311 

 

Pelo que ouço, é mais uma de suas memórias que não 
estão em nada, mas entre... 

 

“O fundo da marmita se agita, a superfície de água 
transborda. No turbilhão entre os dois, toda doença 
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flutua e escorre com pálidos edemas. Ao retornar do 
turbilhão, se transforma em uma água fantasmagórica, 
sutil e desmedida, furiosa. Colocando ovos na água 
quente, ativando as espumas excluídas e formando 
subitamente um anel. Uma névoa se projeta para cima e 
logo retorna. Agora, o fundo da água quente e agitada, 
é difícil se acalmar.“312 

 

Pareciam que viveram sempre juntos pelos seus diálogos que eram infinitos. O jovem 
aprendiz estava solto no mundo e se tornava, cada vez mais, vazio por contraste às 
trevas de Tatsumi Hijikata. 
 

Eu devo estar em um próprio estado de criação? 
 

“Já tive essa experiência várias vezes...“313 

 

Então, a criação é mesmo o lugar da morte? 
 

“Bem como eu me sentia agitado ao me contorcer, 
aguardando a expansão do buraco que corroía o interior 
do corpo que me abatia. (...) havia em toda parte um ar de 
experimentação em meu corpo magro. Cada coisa era 
desmascarada, e um buraco se produzia. Uma certa coisa 
parecia destinada a morrer envelopada por esae 
buraco.“314 

 

“Como começar pelo início, se as coisas acontecem 
antes de acontecer?”315 Eu morri de muitas mortes e 
por muito tempo as mantive em segredo, porém agora, 
me recuso acobertá-las em discrição, até que a morte 
do meu corpo venha, e alguém, adivinhando, diga: 
esse, este morreu. Em menos de dois segundos podemos 
viver uma vida e uma morte e uma vida de novo.316 

 

“Será que eu me mexeria indefinidamente tal qual um 
ser sem ossos que perseguia um estado de 
esburacamento.“317 

 

“Eu te conheço até o osso por intermédio de uma 
encantação que vem de mim para ti.“318 

 

Ao lado da vontade de um método obstacular, Hijikata apresenta a matéria-prima não 
trabalhada do jovem rapaz cheia de vermes. 
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“Veja bem. Este verme vive bem sem respirar. Você vê, 
esse pequeno animal desaparecido, esmagado, anda em 
nossa direção.”319 

 

O jovem rapaz sentia uma violência subterrânea, violência que só vem à tona no ato da 
criação. A criação se manifestou no silêncio, que submergia em bolhas de ar de negação 
e estouravam em sua superfície. 
 

“A escuridão é o melhor símbolo para a luz. Não há como 
alguém compreender a natureza da luz se nunca observar 
profundamente a escuridão. Uma compreensão adequada 
de ambos requer que suas naturezas inerentes sejam 
verdadeiramente compreendidas.“320 

 

“Embora às vezes grite: não quero mais ser eu!!! Mas 
eu me grudo a mim e inextricavelmente forma-se uma 
tessitura de vida.”321 
 

“Os fenômenos que emergem de tais gestos e de tais 
movimentos devem aparecer como um tipo de 
ressurgimento que se faz de dentro de uma realidade 
fundida com o eu interior, de sorte que o pensamento 
chega ao corpo como se tivesse sido rapidamente 
conquistado e o corpo ligado ao tempo para decifrá-lo 
de modo que, em seguida, possa ser rapidamente 
desatado.”322 

 

Hijikata continuava a tentar - vinculado às trevas interiores - a perfurar pelo meio 
além, “as trevas da carne” do jovem aprendiz, a qual ele chega a exprimir fielmente 
através do movimento de seu corpo. 
 

“(...) eu preciso estar morto para que as formas se 
instalem nas dançarinas.“323 

 

E por esse desejo você alcançou esse lugar? 

 

O jovem rapaz pensava: “Liberdade? Seria essee o meu último refúgio. Forcei-me tanto 
à uma liberdade que me enganei em um heroísmo livre.“324 

 

“A cama como a última fortaleza que leva ao meu corpo 
a distância do passado faz o fim se tornar sempre o 
começo, mas o começo não alcança jamais o fim.“325 

 

Um dia eu disse infantilmente: eu posso tudo. Era a 
antevisão de poder um dia me largar e cair num 
abandono de qualquer lei.326 
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Por tal memória, algo no interior do jovem aprendiz expira-se, e subsecutivamente, 
desperta-se uma pequena dança que caracterizava uma verdadeira metamorfose (a 
transformação de um ser em outro). Aos poucos ele olha para si com outros olhos, e se 
surpreende com um efeito benigno depois da inevitável tristeza, a qual a morte foi 
capaz de produzir.327 
 

O nascimento de novas imagens não significa a morte 
de outras? Ou, é através dessa morte que há a 
possibilidade de uma nova consciência imagética? 
 

“Não é que o corpo mergulhou nas feridas do corpo, mas 
as feridas formam o corpo desde o início. A voz da carne 
na qual são enterradas as feridas infinitas são como 
os gritos da matéria envelopada de novo em um lenço.“328 

 

Mas não há desempenho desagregado da vida? 
 

“O desempenho separado da vida nada mais é do que um 
ornamento. É por isso que um senso de crise deve ser 
enfrentado e cultivado.”329 

 

A poesia é coisa pessoal?!330 

 

O jovem rapaz se assusta com a verdade bruta do mundo cujo maior horror era ele estar 
ainda vivo de alguma forma, e sua pior descoberta era que estava tão vivo quanto as 
possíveis vidas que moravam nele.331 O jovem aprendiz, nada mais era, que o próprio 
carrasco, que consumou sua vida poética pessoal. 
 

“Que os mortos me ajudem a suportar o quase 
insuportável, já que de nada me valem os vivos.“332 

 

“O tempo que parece decifrar os naufrágios que colam ao 
corpo, se anexa ao corpo e se desfaz.“333 

 

“O que chamamos de tempo é o movimento de evolução 
das coisas, mas o tempo em si não existe.”334 

 

“A respeito desse corpo, quando se descreve esse 
brinquedo sob a forma de flor, no qual as pétalas 
desfolhadas envelopam o centro, como se envelopar 
fosse ser envelopado, o interior já é atingido pela 
doença (...). Na continuidade revertida pela qual as 
entranhas se tornam pele, e a pele se torna as 
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entranhas, o retorno de todas as lembranças conserva 
nitidamente as formas da origem.“335 

 

“No fim de nossas vidas, somos a história que 
corporificamos.”336 
 

“Bem que seria um estado e abertura a todas as entradas 
e saídas para o núcleo envelopado trêmulo da doença e 
as pétalas que esse núcleo envelopa, não há nem 
entradas nem saídas.”337 

 

A verdade que nem você, que está contando esta 
história, conhece a resposta. Fiquei previamente com 
pena de lhe fazer perguntas que eu mesma não saberia 
responder. Às vezes acho que você é só mais uma 
pergunta, daquelas que inclusive se elabora "Por 
que faz perguntas?" e "Por que não há respostas?". 
 

Tatsumi Hijikata o olhava como quem não teria uma só resposta. Mas teria mais 
perguntas do que outro ser pudesse responder. 
 

“As trevas do corpo, ele mesmo, têm um território santo 
no qual não há nenhuma posição.“338 

 

Dizer palavras sem sentido talvez seja a grande 
liberdade. 
 

“Sua carne ignora a decadência.“339 

 

Talvez...  
 

“A timidez e o hábito de contrair o corpo podem 
constituir posturas para retornar dos pontos de apoio 
distanciados do espaço-tempo até a realidade, 
superando a dificuldade.”340 

 

Eu sou uma barata avançando lentamente e com 
dificuldade pelas areias em direção à rocha. A 
trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória 
somos nós mesmos.341 

 

Tatsumi Hijikata e o jovem aprendiz eram heróis solitários e, para não repetir o erro 
de seus inimigos, tornaram a democracia uma doença. Sofriam de democracia.342 
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“Eu estava resfriado, cada vez que via uma pedra, 
inquieto quando via uma paisagem completamente 
deserta, eu me sentia aleijado...“343 

 

Uma vez eu li que: “O doente imagina o mundo e o são 
o possui.”344 Talvez a veracidade situe-se em que, o 
são imagina o mundo e o doente é quem o possui.  
 

“Entrever o cruzamento de uma vida breve em sua 
duração, é, na verdade, espreitar a mim mesmo, que corri 
uma longa distância sem fôlego.“345 

 

E pensando bem, civilizar nossas vidas, nada mais 
é que expulsar-nos de nós mesmos. 

 

“Outro dia, vi uma pessoa com poliomelite segurar um 
objeto. A sua mão não se dirige diretamente em direção 
ao objeto. Ela tateia muitas vezes, vai no sentido 
inverso e, depois de uma manobra considerável, pega o 
objeto. Tive certeza que é exatamente assim que vou 
ensinar as pessoas um modo particular de mexer as suas 
mãos.“346 

 

São como as histórias. “Se prestarmos bem atenção, 
poderemos perceber que a vida não passa de um 
emaranhado de histórias.  As histórias estão por aí, 
à nossa frente, em torno de nós, em nós, só nos falta 
percebê-las.”347 

 

“Gradualmente, o ambiente em que vivemos está se 
tornando desdentado em todos os sentidos da palavra. 
Uma vez caído, o homem deve se levantar novamente. Não 
se trata apenas de endireitar as costas e ficar de 
frente para o sol.“348 

 

Vamos continuar desejando ainda mais: renascer 
sempre, cortar tudo o que aprendemos, como o que virá, 
e inaugurar contravenções num terreno novo onde 
todo pequeno ato possui significado e sobreviverá 
com o ar respirado como o da primeira vez.349 

 

“O butô consiste talvez em dançar uma vida comportando 
um vazio. É uma carne que comporta o vazio. E começa com 
a imobilidade, espalha imobilidades, termina 
imóvel.“350 
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Eu me pergunto: se eu olhar a escuridão com uma 
lente, verei mais que a escuridão?351 A lente não 
devassa a escuridão? Ou apenas a revelará ainda 
mais? Mas, e se eu olhar a claridade com uma lente, 
verei apenas a claridade maior?352 
 

“A sensação de um combate no interior do corpo, sem 
saber como me proteger ao desacelerar o corpo, esbocei 
as entranhas do vento.“353 

 

O jovem rapaz reflete sobre sua história:  
 

A minha própria vida tem enredo verdadeiro. Seria a 
história da casca de uma árvore e não da árvore. 
“Quero ter a liberdade de dizer coisas sem nexo como 
profunda forma de te atingir.”354 “Há um grande 
silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a 
fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o 
que é mais precioso que tudo: o próprio silêncio.”355 

 

“Eu tinha cicatrizes de queimadura pela brasa nos 
joelhos e sentia sempre uma dificuldade, tanto que meu 
eu e meu corpo suspeitavam de mim sem parar. Ousei a 
cada vez invadir essa área suspeita, beijando um 
espaço-tempo estranho. Eu, coberto por uma pele 
confusa, quis tratá-lo como corpo abandonado. Em meu 
rosto – cuja testa comprimida era prolongada por um 
interstício do céu; sobre o flanco, eu guardava alguma 
coisa como um grupo de músicos -, e às vezes 
demonstrava um susto passageiro. Quando o sol se 
obscurecia, o sentimento também se obscurecia, 
parecendo um corpo.“356 

 

Não ter nascido bicho parece ser uma de minhas 
secretas nostalgias. Eles às vezes clamam de longe 
de muitas gerações e eu não posso responder senão 
ficando desassossegado.357 

 
“Eu tinha a sensação de ser dançado por alguém. Eu 
estava envolto pelo vapor d’agua ou me tornava como 
uma matéria que tinha perdido, indiferentemente, a 
vida. A sensação do corpo mesmo sem gravidade me 
ensinava algo como o gesto de comer rapidamente formas 
efêmeras flutuantes no pensamento. Em meus gestos, não 
havia mais espaço onde fosse possível infiltrar o que 
é afetivo ou racional. Assim como o corpo não era aquele 
que eu possuo, da mesma forma, os membros e o corpo eram 
esquecidos.“358 
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Talvez, essa sensação seja correspondente à força de 
purificação e esquecimento que podemos redescobrir 
na lucidez de nossas reações iniciais e aprender a 
entregar de novo, a cada gesto (...) seu indispensável 
sentido humano.359 

 

“Não havia mais ninguém em casa. Aquele que brandia, 
silencioso, os sapatos emborcados já se apresentavam 
invisíveis. Havia apenas minhocas afogadas. Acredito 
ter visto um morto que caminhava a grandes passos, com 
uma forma semelhante a um estômago estranho 
transparente. Todo o seu corpo, como a forma fina de um 
estômago, encolheu e foi desaparecendo com pesar.“360 

 

Talvez ele tenha buscado outras realidades, porque 
não sabemos desfrutar da nossa; e saímos de dentro 
de nós mesmos pelo desejo de saber como é o nosso 
interior.361 

 

“As danças no mundo começam com o gesto de ficar em pé. 
Mas eu comecei por não poder me levantar. Eu estava em 
um beco sem saída. Eu não era um corpo vidente mijando 
inconscientemente antes que algo aconteça. O estado 
dessa paisagem era como o de um mistério transformado 
em inseto, mas não era como as articulações de um 
esqueleto que permanece depois que a velocidade 
inapreensível deixa o corpo. Eu ia em direção à terra 
natal do corpo. Certamente, esse corpo dobrado tem uma 
forma que pode servir para retomar a força, mas é porque 
ele se formou a partir de uma fenda, quando a paixão 
que se agarrou à boia do xamanismo secou, se esgotou. 
Os corpos dos adultos que cercavam a criança também 
eram desse tipo.“362 

 

De que tipo você fala? 

 

“A princípio pensei em falar sobre uma ‘reunião de 
corpos emaciados’. Não sei por que, mas as pessoas em 
Tóquio parecem ter ficado loucamente ocupadas e estão 
sempre falando sobre cuidar da saúde e se iludir com a 
saúde. Algumas pessoas até correm sem pensar pelas 
ruas. Eu gostaria de medir os seres humanos, e as 
dimensões de suas vidas excessivamente suaves, com 
uma medida padrão de metro de emagrecimento. Há algo 
estranho nos delírios de saúde, e é por isso que me 
decidi neste tópico de aula. Eu mesmo fui apanhado por 
um resfriado. Por causa do meu resfriado, acho que não 
posso deixar de falar sobre essas coisas.”363 
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Desistir de nossa animalidade é um sacrifício. A 
vida em mim é tão insistente que se me partirem, como 
a uma lagartixa, os pedaços continuarão 
estremecendo e se mexendo. Nunca propriamente 
morrerei. Tudo olha para tudo, tudo vive o outro.364 

 

“Vou te contar algo fácil de entender. Eles criam 
bichos-da-seda de onde eu venho. Quando os bichos-
da-seda se alimentam de folhas, não há fim para sua 
mastigação. E há um homem que range os dentes enquanto 
tira uma soneca ao som da mastigação dos bichos da 
seda. Esses sons, de mastigação e trituração, ficam 
ligados. Posso ouvir esses sons: um homem cochilando 
rangendo os dentes e bichos-da-seda mastigando 
folhas. Então, com o quimono de algodão leve perdendo 
a cor, ele acorda do cochilo e se levanta, rangendo os 
dentes o tempo todo, e vai para onde os bichos-da-seda 
estão mastigando. Os dois estão conectados. Quando for 
esse o caso, não há absolutamente nenhuma necessidade 
de prática de dança. É nesse tipo de coisa que penso.”365 

 

Parte de mim você já matou. Bem, eu agora morri... Eu 
morri e estou apodrecendo. Vamos ver se eu renasço 
de novo. E quem sabe se eu já não estou falando de 
meu túmulo.  
 

“Eu já nasci destruído, fui quebrado desde meu 
nascimento, nasci com uma fissura.“366 

 

Já entendi... Minha maldade vem do mau acomodamento 
da alma no corpo. Ela é apertada, e falta-lhe espaço 
interior. E inconformada, ela veio me infernizar.   
 

Alguma coisa tinha morrido no jovem rapaz. E, como nas histórias que ele havia lido 
sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, ele fora desencantado. Não era 
mais um menino, era de novo uma simples flor. Não aquela presa em brotos de remorso, 
mais aquela que se lembrava de seu estado grave e de novo morria. 
 

Meu enleio vem de uma colcha de crochê feito de 
tantas tramas que não posso me resignar a seguir um 
só fio. Meu enredamento vem de que uma história é 
feita de muitas histórias. E nem todas posso contar 
– talvez indiferente já que você possa saber de tudo 
– uma palavra mais verdadeira poderia de eco em eco 
fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas 
geleiras.367 
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“Eu sei disso desde que me lembro, com uma compreensão 
que reverbera no fundo do meu coração.”368 

 

Queria fazer alguma coisa definitiva que 
arrebentasse com o tendão tenso que sustenta meu 
coração. 

 

Parece que o jovem rapaz não possui mais aquela percepção combativa. É como o homem 
da escuridão provocasse o jovem para trazer suas imagens numa tentativa de intuí-lo 
em capturá-las. 
 

Estou pronto para o silêncio grande da morte. 

 

(...) 
 

3. EXAMES COMPLEMENTARES ONDE O DESCOMEÇO ERA A CARNE DAS 

PALAVRAS 

 

A) ANATOMIA PATOLÓGICA DE IMAGENS PLURIVALENTES 

 

Foram colhidas amostras de imagens–dialéticas em ação, percepção e 

afecção referentes à matéria e a anti-memória, pontuadas por conjunções 

de fluxos e refluxos emocionais, intuitivos e de devires, para os 

ensaios laboratoriais histo-imagéticos, cujo resultado apresentamos: 

 

1. Há um processo de investigação arqueológica da materialidade 

do corpo, enquanto um reservatório da memória, “valendo-se de 

processos metamórficos que possibilitam a sua reificação e uma 

consequente subversão” do próprio corpo;369 

2. Sem sombra de dúvida, as memórias corporais de sua infância 

conturbada viram-se multiplicadas e potencializadas pela sua 

crueza e subversão, reivindicando a legitimidade de seu corpo 

herético;  
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3. As memórias desta vida permeada por sua “disfuncionalidade” 

encontraram na estética das trevas, processos de transformação 

e redefinição de uma ideia de identidade, ao mesmo tempo, 

proporcionando o fortalecimento de uma poética autoral por 

meio do pertencimento e aceitação da “anormalidade”; 

4. A exploração da memória presente na materialidade de seu 

organismo caracteriza-se não só como um procedimento, mas como 

um trabalho criativo promovendo uma dança contra-discursos à 

lógica dominante; 

5. As sensações, os costumes e a geografia de sua terra natal estão 

presentes na memória profunda de cada célula de seu corpo, 

apresentando-se enquanto elementos referenciais 

significativos – seja em modo subliminar ou explícito – nas 

suas composições coreográficas e na sua maneira particular de 

conceber o mundo e suas próprias ações.  

 
Nota: A documentação fotográfica macro e microscópica apresenta uma 

operação de releitura da imagem (inspirada no Butô-fu), na qual o corpo-

texto consiste na interpretação das imagens enquanto formas concretas, 

penetrando nas pinturas370 e seguindo o movimento interno de cada 

figura representada, para depois defini-las em palavras -  

corporificando espacializações mórfico-psíquicas - e compartilhá-las 

como um modo de estimular a recriação de sensações.371 É válido 

ressaltar, que tal documentação é instaurada como um movimento bio 

anti-específico, enquanto paradigma ao direito e (re)conhecimento de 

possíveis dignidades, inserindo-se no mesmo contexto das situações de 

discriminação em maneira geral, evidenciando sua importância nas 

desierarquias sistemáticas, bem como, na linearidade dos direitos entre 

as existências pluriversais. Através do exame metodológico, foi 
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verificado um processo baseado na contradição, pois ao mesmo tempo em 

que encarna um procedimento para a criação de formas, detecta-se a busca 

de sua destruição, com a implosão dos gestos e a dissolução do corpo.372 

Assim sendo, foi constatado um quadro de anti-natureza imagética, não 

necessariamente arquetípica como na compreensão ocidental, mas 

iminentemente disponível na conexão entre corpo e espírito. Com base em 

todos os resultados anteriormente expostos, foram averiguadas imagens, 

na qualidade de elementos desconstrutivos do corpo, assim como, agentes 

técnicos atuantes na suspenção da consciência racional e sua 

transformação em uma instância permeável aos fluxos interno e externo, 

criando condições fundamentais para uma aproximação à essência da 

própria experiência enquanto matéria. 

 

(...) 
 

Em um espaço que vagueia pelo corpo... O jovem aprendiz faz gestos hieráticos, 
angulares, e para. O parar naquele instante, fazia o jovem rapaz ter a sensação de que 
esqueceu a existência das palavras, porém, não em sua expressão. Existiram poucas 
palavras que entraram metodicamente no corpo do jovem rapaz, dado que as palavras 
levaram algo como a relação invertida que essa estrutura expõe. Todavia, o jovem 
aprendiz metia-se em uma situação embaraçosa na qual ainda confundia a ordem das 
palavras, com a ideia trânsita de um corpo palavra. 
 

As poesias que leio, as pinturas que vejo, as imagens 
que carrego são butô? Isso não significa que 
qualquer coisa possa ser butô? 

 

“Isso mesmo. Afinal, desde os tempos antigos, as 
cerimônias solenes aconteciam suavemente sem 
problemas apenas com a ajuda da dança. As pinturas 
também são criadas por seres humanos e revelam sua 
‘qualidade butô’ definitiva [butô-sei]. Na verdade, pode 
ser visto por qualquer pessoa. Mas as pessoas se apegam 
a seu mundinho, seu gênero particular e o perdem de 
vista. Muitas pessoas estão pedindo o fim dos gêneros, 
mas se aplicassem a ideia de ‘qualidade butô’ a tudo, o 
problema estaria totalmente resolvido.”373 
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As imagens nos convocam para o combate, uma guerra 
entre o mundo visível e invisível. Nessa batalha, 
quais são as estratégias para lidar com as imagens? 
Quais são nossas ferramentas? Quais imagens são 
nossas aliadas e quais são nossas oponentes? 
 

O jovem rapaz se encontra com uma sensação de crise, como se até mesmo um passo errado 
faria o cair no abismo.  

 

“Não se trata de apertar seu corpo em um espaço, mas de 
ser despojado de todas as coisas. Se você tem o equívoco 
de que é capaz de se espremer em um espaço, algo como se 
contorcer é exposto. (...) Por exemplo, se você virar as 
peles das coisas do avesso, o buraco criado ali é um 
espaço. As coisas viradas do avesso assim ocupam o 
espaço e até o envolvem. Um corpo que é criado 
respirando o ar em tal lugar assume a forma de um 
esconderijo no espaço. (...) Essa forma de desnudar é 
despir algo logo que se deita, depois complementá-lo 
com uma forma regulada e sistematizada para que, 
aconteça o que acontecer, o espaço que emerge seja 
afetado, como quem é arrastado para a casa de outra 
pessoa.”374 

 

É um estado de contato com uma energia circundante 
que estremeço.  
 

“E quanto a uma sensação de crise (...) Exijo uma sensação 
de crise. Não estou sendo visitado por um sentimento 
de crise, ao contrário, estou exigindo isso. E depois 
fui a um local onde estava provocando a paisagem. À 
medida que envelheço e minha perda de força se torna 
aparente, a maneira como as pessoas me veem de fora 
mudou e também mudaram suas críticas a mim. Tenho a 
sensação de estar mudando dessa forma. Apenas crise 
(...).”375 

 

Agora me pego pensando, quando quebra uma lâmina 
de vidro, ela faz fragmentos com ângulos agudos, 
certo? Fui intensamente levado a imaginar algo como 
um todo que inicialmente era feito de pedaços de 
vidro, algo como a totalidade da lâmina de vidro, 
que não pode mais ser vista porque os pedaços estão 
espalhados. É por isso que, quando você tenta colocar 
em palavras, parece estar usando palavras sem 
nenhum princípio orientador para elas. Ser capaz de 
apanhar cacos de vidro e valorizá-los é um prazer 
extraordinário, eu acho. Porque uma parte, ou melhor, 
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uma parte limitada, me faz imaginar várias coisas 
sobre o todo, tenho a sensação de que posso, nesse 
sentido, tornar-me um eixo para pensar o teatro. 

 

“Pode ser que os fragmentos de vidro (...) estejam 
agarrados à matéria que foi capturada em alta 
velocidade como uma sensação de crise do vidro, antes 
de se tornar um escravo do material. Eu não sei que 
sensação de crise no futuro será substituída pelo que 
importa. Mas na infância vivi eternamente apaixonado 
por oportunidades perdidas com sucesso, com súplicas 
para que certas coisas não acontecessem do modo que eu 
desejava estar vivo. Aquilo se tornou vidro e foi 
substituído por ele. E não é como trazer um pintor com 
novos materiais para algum cenário.”376 

 

Agora percebo que ninguém poderia me ensinar a 
própria dança dos meus domínios.  
 

“Minha dança não se encontra na relação ver/ser 
visto.“377 

 

Quando você vê, a coisa não passa a existir? Você 
não esculpe com os olhos o que vê? 
 

“Nossos olhos sofrem de um defeito, pois são olhos.”378 

 

“Fico pensando na despersonalização enquanto 
destituição do individual inútil – a perda de tudo 
o que se possa perder e, ainda assim, ser. Tirar de 
si, com um esforço tão atento que não se sente mais 
a dor, tirar de si, como quem se livra da própria 
pele, as suas características. Uma 
despersonalização como a grande objetivação de si 
mesmo.”379 
 

“Butô encara o projeto de compor a própria perplexidade 
como [forma de] posição. Mesmo nesse caso, mantém a 
condição de que, por mais estranha montagem e excelente 
maestria [que possamos ter], não somos capazes de imitar 
a realidade do corpo [shintai] exatamente como é. No 
entanto, a perplexidade então, sem parar em um engano 
fofo, já cai no corpo [shintai] e começa a se mexer. Em 
suma, está em sintonia com o desvio do universo.”380 

 

Torna-se nada para tornar-se algo... 
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“Do meu corpo, que se faz criador de fantasmas 
transformando o bolor, se dirá que ele foi criado 
definhado como uma múmia entranhada em seus bolores. 
Se bem que, ao beber os espíritos entre os bolores, ao 
invés da água, eu me fiz infiltrar em todos os 
interstícios das coisas, em todas as malhas de 
vestimentas, como se houvesse contemplado tudo me 
escondendo. Os armários e malas, as folhas de papel 
dobradas, a respiração das pessoas dormindo, o ar que 
se inflama com tudo isso, eu quero os bolores eriçados 
se misturando a todos. A ideia de que, a despeito do 
grito que poderia cicatrizar qualquer ferida, a dor se 
abrandaria se tocasse este ar secretado pelos bolores, 
essa ideia nunca abandonou meu corpo...”381 

 

Um dia me contaram que toda vez que a vida é tocada, 
ela reage através do sonho e de fantasmas.382 Talvez 
eu seja um desses fantasmas, que se fez de tanto 
tomar açaí, um fruto bacáceo de cor roxa, que muitos 
dizem ter gosto de terra. Ou ainda, uma cintilação 
fantasmagórica “promíscua” que ostenta seu libido 
animal em forma de desejo, que o impele a ser um, sem 
cessar, diferente em suas metamorfoses.383 
 

“Por que os fantasmas não têm pernas? No entanto, eles 
estão de pé. O que é que os mantém de pé assim? [...] É o 
ar que sustenta os fantasmas. Os dentes-de-leão não 
são suportados pelas pernas. Eles são sustentados por 
um número incontável de mortes. [...] Não há direções, 
nem superior ou inferior, nem direita ou esquerda. O 
corpo humano vai flutuar e começar a flutuar.”384 

 

Mas não há também o mistério do impessoal, aquele 
“it”? Eu tenho o impessoal dentro de mim e não me é 
corrupto e apodrecível pelo pessoal que às vezes me 
decapita: mas recomponho-me ao sol e sou um 
impessoal de movimentos estrábicos dançantes.385 

 

“Existem poucos, e isso porque a dança é criada em um 
lugar onde as palavras são poucas. No entanto, muitas 
palavras estão se tornando gradualmente necessárias, 
porque esse é o momento em que o corpo precisa colocar 
as palavras em ordem. A dança, sem dúvida, tem o aspecto 
de ter sido criada em um lugar onde as palavras são 
poucas.”386 

 

Uma harmonia secreta da desarmonia. Eu quero não o 
que está feito, mas o que tortuosamente ainda se 
fará...387 
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“Aquilo que aparece apenas lá onde o visível se 
desfaz.”388 

 

Perder em cisão visível o real contorno. Assim, 
quero encontrar e desafiar o invisível...  
 

O jovem aprendiz começa a rodopiar em um balé sem sentido, os braços estirados, em 
hélice arrastada por um vento invisível...389 
 

“Eu não penduro quadro na parede. Ao colocar seu verso 
ao meu lado, dou uma olhada por cima.  Os pintores devem 
trabalhar assim. Eles o observam mais uma vez, tendo 
como hábito deslocar o quadro, pegá-lo com a mão, 
guardá-lo como um animal...”390 

 

Tenho a sensação que estou pintando um quadro com o 
nome de “Sem Sentido”. São coisas soltas – objetos e 
seres que não se dizem respeito, como mariposas e 
armários.  
 

“É possível fazer uma dança soberba só com os olhos.”391 

 

A alegria satisfeita daquele maduro dançarino começava a deixar o jovem aprendiz 
sombrio, que refletia: “ele fizera uso exorbitante de mim. Fizera de minha natureza 
indecisa uma profissão definida, transformara minha espontaneidade em dever, 
acorrentava-me, a mim, que era anjo, o que a essa altura eu já não podia mais negar, 
mas anjo livre.”392 O jovem aprendiz caía em si e fechara a cara em uma concentração. 
Saltara com a profunda falta de educação que se tinha salvo de abismos angelicais. A 
penumbra é de um verde escuro e úmido. Aquele lugar embolorado aguardava 
ansiosamente pela sua habitação. E pela sedução da marginalidade daquele lugar, se 
descobriu um campo-santo de possíveis existências. Cada possível existência de nós, 
do jovem estava sedimentada nos lugares errados, e o rapaz aprendiz se submeteu bem 
aqueles imperfeitos lugares. Naquele instante, as palavras restantes começaram a se 
dissolver em carne, e a só restar silêncio. Era como se o jovem rapaz pensasse: “É 
preciso não ter medo de criar.” Por trás de Tatsumi Hijikata, que observava a dança do 
rapaz, estava o desejo de assegurar aquele lugar atingido pelo jovem rapaz, exatamente, 
onde o teatro sintetiza o corpo. E o primeiro verdadeiro silêncio começou a soprar. O 
jovem rapaz e aprendiz não sabia o que Tatsumi Hijikata havia visto de tão vasto e 
estrangeiro em suas fotografias escuras e sorridentes – aquilo estava pela primeira 
vez fora de si e ao seu inteiro alcance, incompreensível, mas ao seu alcance. 
 

(...) 
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B) TOXICOLOGIA DOS IMPERATIVOS DA IMAGEM 

 

Foram colhidas amostras de traços, cores e formas para ensaios 

laboratoriais imagino-químico-toxicológicos, cuja resultância 

apresentamos: 

 

Realizada a perícia poética, passamos a oferecer o seguinte resultado: 

POSITIVO para os agentes TÓXICOS em sua extensão metafórica 

interferindo no padrão inferencial da imagem, rotineiramente 

pesquisados nesse laboratório, inclusive ao que concerne a POLISSEMIA, 

a qual, um só significante se encontra unido a vários significados 

relacionados entre si, ou seja, uma só palavra com mais de um habitante-

significado (os resultados referem-se exclusivamente às amostras e ao 

histórico encaminhados pelo solicitante); a análise realizada no 

material recebido DETECTOU a presença de MULTIVOCALIDADE POLIFÔNICA 

através de sua principal substância o hiper-texto na concentração  

infra-textual, intra-textual e inter-textual, contendo princípio 

ativo de plurissignagem - nos fluxos e suportes em que a narrativa se 

organiza pelos acontecimentos cênicos-performáticos - e seu metabólito 

em imagens condensadas por textualidades orobóricas, e não mais, pela 

lógica aristotélica das ações. 

 

(...) 
 

De camada em camada subterrânea, o jovem aprendiz chegava ao primeiro corpo criado. 
Pelas inúmeras tentativas abortivas de criar e acreditar nos movimentos da infância, 
finalmente, o jovem aprendiz, estava grávido de um primeiro corpo, uma pequena dança. 
 

Chego ao passado dos outros e lembro-me de um 
infinito pessoal e impessoal passado que é sem 
inteligência: ele é orgânico e me inquieta. Eu não 
iniciei comigo o ato nascer, pois sempre houve um 
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lastro de ancestralidade que nos situou no espaço. 
Ou melhor: nada se começa. Pontualmente, seja: só 
quando o corpo toma conhecimento, através do rude 
olhar é que lhe parece um começo. Ao mesmo tempo – 
intuito contradição – eu já comecei muitas vezes, 
agora mesmo estou começando.393 
 

“Onde começa a chuva e onde termina? O espaço 
circundante também se confunde nesse tempo de chuva 
sem começo e sem fim, e não há mais distinção entre 
tempo e espaço.”394 

 

A minha falta de respostas não é pela simples 
inexistência das próprias respostas, mas pelo medo 
de escrever em resposta. Sempre imaginei sua 
periculosidade. Acredito que quem tentou sabe o 
risco de mexer no que está oculto – e o mundo não 
está sob a cortiça, está velado em suas raízes 
submersas em profundidades da garganta. Eu pensava 
comigo: para dançar tenho que me colocar no vazio. 
“Eu mal sabia, que nesse vazio é que eu existiria 
intuitivamente. E logo descobriria que o vazio 
terrivelmente seria perigoso: dele arranco 
sangue.”395 Era por isso que eu colecionava cadernos 
em branco. Tinha medo das palavras em sua 
sujicidade. Eu era um poeta que tinha medo da cilada 
das palavras. As palavras que digo escondem outras. 
E você pode me perguntar: quais? Talvez as diga em 
algum desses nossos instantes. Agora consigo 
pensar que escrever com meu corpo seja uma pedra 
suja lançada em poço fundo.  
 

“A sujeira é a beleza e a beleza é a sujeira, e eu círculo 
entre elas para sempre.”396 

 

Finalmente aquele jovem aprendiz, começava a perder o medo da simetria, depois da 
desordem da inspiração.  
 

“Coisas diversas assombravam o corpo privado de 
contornos e quando essas coisas decolavam, o vento 
parecia ficar impresso no corpo.”397 

 

O meu corpo não aguenta mais ser corpo.  Eu quero a 
experiência de uma falta de construção...  

 

O jovem aprendiz agora era a imagem do que não era, e essa imagem do não-ser se 
acumulava toda. É como se sua existência parisse um modo de ser negativamente.  
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“O butô consiste talvez em dançar uma vida comportando 
um vazio. É uma carne que comporta o vazio. E começa com 
a imobilidade, espalha imobilidades, termina 
imóvel.”398 

 

Mas o que é esse vazio que agora sinto? 

 
“Esse é o ‘ma’ de que tanto falam na dança kabuki 
japonesa (nihon buyo). Esse ‘ma’ também apodrece. Eu 
chamo isso de ‘mãe podre’.”399 

 

Eu quero viver todos os vazios de tantas outras 
presenças. E que minha solidão sirva de companhia 
ao último ou primeiro pulsar.  
 

“A falta de gravidade que o corpo sentia me fazia 
descobrir o gesto pelo qual engolimos prontamente as 
formas que surgem por acaso no pensamento.”400 

 

Enquanto Tatsumi Hijikata celebrava a falta de gravidade, o jovem aprendiz festejava 
sua gravidez. A poesia tem o seu tempo de gestação que varia de caso a caso. Em desejos, 
o jovem aprendiz “deixou a boca cair, bem aberta, e soltou os lábios como se não lhe 
pertencessem; depois disso, passou a mastigar o vazio, a resolver a língua contra o 
céu da boca, a franzir as bochechas, até que, enrubescido”401, disse: 
 

Por essa fome de vazios, que agora me esvazia... Sinto 
embriões se decomporem... 
 

“Coisas diversas retornaram e aí produziram vazios, 
mas eu descobri um sorriso imperceptível que dava 
conta do fato de que o que havia nos vazios iria 
morrer.”402 

 

A decisão de morrer era creditada por algum 
sofrimento intenso ou era a simples condução lenta 
à morte voluntária? 

 

“A voz do nikutai, dentro da qual se enterra uma 
infinidade de abismos (sakeme], é algo como se você 
voltasse a embrulhar em um lenço o grito da matéria. 
Isso acontece muitas vezes na civilização dentro do 
corpo (karada]. Quem é o criador da supercondição em se 
transformar em carne e sangue? O espírito puro e a alma 
turva contemplada pelo nikutai, que é a divindade do 
sonho fresco (niku no kami] e cru, chora com uma voz 
vacilante, de mãos dadas sob o colapso enquanto ainda 
paira no ar como sempre...”403 
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Esses processos cognitivos desobedientes têm me 
ajudado a criar vírus de emancipação para 
contaminar de dúvidas todas as máquinas, corpos e 
subjetividade que sustentam, nesses arranjos 
geográficos, regimes de verdades.404  
 

“O cadáver (shitai) é uma extinção temporária e se 

assemelha à paisagem (fūkei). Mesmo a esse (cadáver), 
insiram as bactérias do mito. Nosso nikutai é algo que 
se precipita na vida enquanto ela já se extingue, e 
sabemos disso através da fisiologia.”405 

 

É tomado por essa fome, que o corpo se nutre com as 
autopermissões antropofágicas? 

 

“Eu tinha a sensação de ser dançado por alguém. Eu 
estava envolto pelo vapor d’agua ou me tornava como 
uma matéria que tinha perdido, indiferentemente, a 
vida. A sensação do corpo mesmo sem gravidade me 
ensinava algo como o gesto de comer rapidamente formas 
efêmeras flutuantes no pensamento. Em meus gestos, não 
havia mais espaço onde fosse possível infiltrar o que 
é afetivo ou racional. Assim como o corpo não era aquele 
que eu possuo. Da mesma forma, os membros e o corpo eram 
esquecidos.”406 

 

Quero ser usado e manuseado pelas inúmeras 
existências que tiverem o mau gosto de serem eu. 
 

"Bem como eu me sentia agitado ao me contorcer, 
aguardando a expansão do buraco que corroía o interior 
do corpo que me abatia. (...) havia em toda parte um ar de 
experimentação em meu corpo magro. Cada coisa era 
desmascarada, e um buraco se produzia. Uma certa coisa 
parecia destinada a morrer envelopada por esse 
buraco.”407 

 

Eu me sinto grávido do oco do ar, e percebo que o 
vazio é um meio de transporte.  
 

O jovem aprendiz começava a ser carregado pelos sentidos variados e pelos próprios 
vazios das palavras. Ele estava contaminado, como uma dessas epidemias que às vezes 
se espalham, e se estabelecem em discursos anti-sistêmicos e diálogos entre anti-
corpos. 
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“A atmosfera de um espantalho atingido por uma 
inundação reside no corpo encharcado desse homem.”408 

 

Igual ao silêncio de um objeto pousado em cima de 
uma mesa, um silêncio séptico das coisas. 

 

“Quando eu fazia essas coisas diferentes - reais ou 
não, embora na verdade todas elas acontecessem - 
ficavam eretas e eu pensava nelas, às vezes era tomado 
pela noção de que um esperma estava flutuando no longo 
corredor de uma escola. Um espermatozoide abandonado 
pelo ritmo cambaleou. Quando me lembro de minha 
infância, derramei lágrimas apesar de mim mesmo, 
embora não na frente dos outros.”409 
 

Tatsumi Hijikata via a memória como um depósito de afetos, não de informações; um 
órgão conectado ao coração, não ao cérebro. Ele ensinou ao jovem aprendiz que é sempre 
melhor esquecer primeiro, para depois só recordar o que realmente importa.410 

 

Mas qual técnica lhe permite contar essas 
narrativas ocultas? 
 

“Quanto à técnica, certamente fazemos exercícios para 
uma expressão, seja balé clássico ou dança tradicional 
japonesa, mas às vezes pensamos que não se trata de 
técnica, e que o que conta é como uma técnica se produz. 
Há uma fala com seu coração e outra apenas com sua boca. 
Uma técnica é como a palavra, podemos nos perguntar de 
onde ela vem, e para essa questão é importante perceber 
que não é apenas a técnica que determina tudo.”411 

 

O jovem aprendiz agora reconhecia o grande susto de estar vivo, tendo como único amparo 
exatamente o desamparo de estar vivo. Com os súbitos vazios, atento à fome e à própria 
atenção, passava então a comer delicadamente vivo os pedaços de sua escuridão.412 

 

(...) 
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C) RADIOGRAFIAS DE CORPOS DISTORCIDOS OU IMAGENS RADIOLÚCIDAS 

 

Foram radiografados as frases, orações e períodos, cujo laudo 

apresentamos: 

 

1. Material ao Lado da Vontade de Método 

Foram realizados radiografias panorâmicas linguísticas em projeção 

ântero-posterior do processo corpo-textual, documentando-se crânio-

silábicos, face infraverbal, região de artigos, artitulações 

prepositivas, membros em seus sinais de pontuação e toda a coluna-

frasal. 

 

As radiografias foram encaminhadas em negatoscópico usual, e 

detectaram influências ao Butô-fu de Tatsumi Hijikata, nas quais o 

prefixo fu em japonês se refere à anotação, algo gravado ou 

documentado, ou seja, funcionando como sufixo de Butô, enquanto uma 

anotação ou criação poética relacionada à linguagem da dança Butô.413 

As imagens indicam que tal sistemática corporal refere-se a um 

aprendizado diretamente ligado aos passos registrados de seu próprio 

criador, e a partir da sobreposição das estruturas, esse corpo criou os 

seus próprios movimentos, técnicas e espetáculos. A linguagem do Butô-

fu se desenvolveu de forma processual, poética e pós-semiótica, 

utilizando metáforas e figuras de linguagem enquanto movimentos 

modulares a possíveis significados das palavras, que mesmo possuindo 

seus significados pré-estabelecidos, reconfiguram-se dentro desse 

corpo-obra em sua forma múltipla, atribuindo a cada signo novas 

conotações e nuances. É possível analisar a função do Butô-fu através 

de alguns órgãos, em seu registro documental aos mais diversos 

movimentos pensados enquanto uma fonte de conhecimento e um guia das 
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representações possíveis exploradas em sua dança e nos modos de 

imersão dentro da essência humana deste dançarino. Nas palavras de 

Yukio Waguri: “Uma palavra não é uma ferramenta para gravar, mas é 

usada como uma espécie de meio para expandir uma imagem física com 

imaginação.”414 

 

2. Laudo Poético Físico Natural 

Os seguintes aspectos foram observados: 

1. Os limites entre a literatura, a gravura e a dança foram 

os primeiros a serem esgaçados. Limites esses, 

especificamente, entre as palavras, as imagens e o corpo, 

visto que o Butô acontece em trânsito; ou ainda, como um 

processo de performatose: “uma movimentação de 

subjetividades desejantes na mesma medida que aponta 

para a reconstrução do tecido social em termos 

moleculares”.415 Considerando os movimentos das 

multidões e os devires-minoritários para traçar 

suturas no aspecto gore416 do capitalismo 

contemporâneo;417 

2. Este “texto corporal” apresenta-se como um exemplo de 

renúncia a qualquer possibilidade de simulação, 

imitação ou mascaramento, posicionando em cena a crueza 

das transformações profundas de seu corpo de carne 

(nikutai), assumindo uma concepção de processo 

metamórfico que se afasta asseguradamente da ficção ou 

da ilusão. É, também, uma chave importante para se 

acessar a conceituação de corpos possíveis (kanôtai), ou 

seja, a exploração de identidades polimórficas, 

mediante ao relacionamento com a linguagem e as 
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palavras. Neste ensaio e espetáculo, oralidade e 

escrita, performance e grau de instrução, corpos e 

palavras são fundidos. Observamos uma operação 

iconoclasta, efetivada através de palavras e do 

corpo/dança, desfigurando e destruindo a ideia, em si, 

da morte, reposicionada em um nível 

orgânico/inorgânico. No entanto, há desintegração das 

categorias culturais desmantelando o ôntico e a 

ontologia, além dos termos culturais convencionais 

sobre a condição cadavérica, falimentar e defeituosa que 

o conceito de morte implica, jogando sutilmente com a 

presença e a ausência, bem como, apagando sua definição 

e percepção comuns. Presença de um contexto no qual a 

existência e a realidade são colocadas em um lugar de 

desabituação dos sistemas hegemônicos. Assim, essa 

carnalidade apresenta instabilização do conceito de 

morte, observada através da dissecação das substâncias 

de existência e de presença, e fragmentação da condição 

de ausência (fuzai) e inexistência (hizai), transformando 

a morte em uma forma diferente de estado. As 

infiltrações hemorrágicas realizaram uma poesia em 

ação, assim como, os nódulos poéticos de movimentos e 

imagens que recriaram sua gestualidade, por meio da 

dança. A configuração poética nesse caso, corresponde a 

transgressão da poesia e a dança como gêneros.418 A 

ruptura a rebelião de ambos os status, as fizeram 

encontrarem-se em uma encruzilhada linguística, uma 

colisão do encontro, onde seus sentidos e efeitos 

abriram-se em uma dimensão promíscua da área 
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fronteiriça das linguagens. Desse modo, o corpo 

apresenta-se enquanto uma metáfora das palavras e as 

palavras enquanto uma metáfora do corpo. Logo, o corpo 

pensa e escreve com a dança, assim como a dança pensa e 

escreve com o corpo; 

3. Essa dança em reverberação às pulsões de Tatsumi 

Hijikata baseia-se na criação de um vocabulário 

corporal combinando arbitrariamente todos os tipos de 

elementos distintos, sujeitos a díspares operações, em 

novos signos. Em outras palavras, “como se alguém 

aleatoriamente combinasse letras para formar novas 

palavras e, depois, combinasse arbitrariamente as 

palavras para formar novas frases”419. Esses novos 

significantes de movimento apresentam-se, então, como 

transmissores de uma narrativa oculta. É como se os 

órgãos criassem milhares de novos significantes de 

movimento, mas não necessariamente, se preocupassem em 

contar os significados ou as narrativas que eles 

pretendiam com que os novos significantes 

transmitissem. A linguagem do corpo é saltada pelas 

palavras indicativas de qualidade ou situação: roubado, 

violado e marginalizado, marcados por uma 

característica Butô. 

 

(...) 
 

Os ensaios se tornaram longos poemas em prosa, onde o exercício era o da própria 
percepção da capacidade de pensar e intuir. O jovem aprendiz começou a descobrir uma 
espécie de estilo empoeirado – uma mistura de leituras e colagens meio ordinárias de 
memórias desastrosas de uma organização física – que mesmo ruim como o que é, se 
descobria o prazer de suas existências – e assim, o propulsionava em suas invenções. 
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Os erros se tornavam engraçados... E aquele jovem não tinha mais o pudor da gramática. 
O melhor título dessa grande tragédia em um ato seria para ele “divertimento”, no 
sentimento mais velho dessa palavra. O que o importava naquele instante, eram os 
instantâneos fotográficos das sensações. 
 

“O material e eu estamos agora apenas um pouco 
escurecidos para tingir uma bandeira com aquele 
vermelho vivo.”420 

 

A princípio, me parecia o inferno, essa “destruição” 
de camadas e camadas arqueológicas humanas. Foi 
quando eu me dei conta que em vida, eu gostava de 
trabalhar em ruínas.  
 

O tempo em decifrar o que vem como destroços sobre o corpo lhe mantinha um estranho 
poder. Ele estava grávido da possessão dos signos intermitentes através dos quais 
seu corpo metamorfoseavam-se em um movimento de sobreposição a si. No meio dessa 
calamidade, uma muda surge brotando de seu corpo, debilmente e involuntariamente. O 
ato de continuar a experimentar uma dança que se tornava carne e sangue, absorvida 
pelo corpo como uma espécie de penitência causada pelo medo da fé421, era de uma coragem 
periculosa. 
 

“Todas as forças da moral civilizada, aliadas ao 
sistema econômico capitalista e ao sistema político, 
expressam uma forte oposição ao uso do nikutai 
simplesmente como um objetivo, um dispositivo ou uma 
ferramenta de prazer. Sem falar que o uso do nikutai 
sem rumo, que chamo de buyõ, para a sociedade da 
produtividade, é um inimigo muito mais execrável, que 
deve ser tabu. Posso até dizer que minha dança [buyõ] 
tem uma base comum com o crime, a homossexualidade 
masculina, a festa e as cerimônias, e isso se opõe à 
sociedade da produtividade, porque é francamente, um 
ato que exibe ostensivamente a falta de propósito. 
Nesse sentido, acho possível que minha dança [buyõ], que 
se baseia na auto-atividade da pessoa, incluindo 
também o crime e a homossexualidade masculina e uma 
luta contra a natureza material, seja também um 
protesto contra a ‘alienação do trabalho’ na sociedade 
capitalista. Provavelmente, também a razão pela qual 
adoto em particular o criminoso, está aí.”422 
 

Essa produtividade exacerbada, radicada na 
sociedade capitalista pode vir a ser tensionada, 
quando a arte propõe a potência do não, quando a arte 
propõe o “preferiria não” seguir os moldes impostos 
pelo poder sobre o corpo.423 Assim como, Agambem 
pontua: “Nós devemos ainda medir todas as 
consequências dessa figura da potência que, doando-

157 
 
 
 
 



 

 

158 
 

se a si mesma, se salva e cresce no ato. Ela obriga-
nos a repensar do zero não apenas a relação entre a 
potência e o ato, entre o possível e o real, mas 
também a considerar de uma forma nova, na estética, 
o estatuto do ato de criação e da obra, e na política, 
o problema da conservação do poder constituinte no 
poder constituído. Mas é toda a compreensão do ser 
vivo que deve ser revogada em questão, se é verdade 
que a vida deve ser pensada como uma potência que 
excede incessantemente as suas formas e as suas 
realizações.”424 
 

“Nosso conceito de corpo é verdadeiramente 
anárquico.“425 

 

O jovem aprendiz escolhia a palavra “exercício” indicando uma solicitação de clareza 
prática aos seus sentimentos incompletos e vacilantes.426 O jovem desejava, mais e mais, 
mastigar da intimidade e da assinatura do grande mestre. E assim, o mestre Tatsumi 
Hijikata propôs uma experiência prática: 
 

“Estabeleça um estudo de movimentos diferentes e 
promova a fusão, não o contraste. A mistura de um corpo 
[de fera?], de mulher [ilegível] (...). Isso precisa ser 
mais desenvolvido.”427 

 

O jovem rapaz associava-se a uma ausência vital e rejuvenescia-se todo, a um mesmo 
tempo, contido e total. Circular sem início e nem fim, agora ele era o ponto antes do 
zero e do ponto final. Do zero ao infinito ele tentava caminhar sem parar.428 No caminho 
entre o contorno onde começa e termina uma existência, o mestre Tatsumi Hijikata começa 
a instigá-lo com proposições dançantes: 

 

“(...) seu crânio está cheio de galhos pequenos galhos em 
sua cabeça estalam, um pássaro voa de sua têmpora e 
estendendo o pescoço uma lesma rastejando ao longo de 
sua espinha dorsal (...) Provavelmente são pressões não 
sobre o tempo, mas sim sobre a densidade do material.”429 

 

O jovem rapaz improvisa gestos soltos e colapsados por entre passos materiais reais 
e inventados. 
 

"Suas costas inclinam-se ligeiramente para a frente. 
Há uma dança que desliza nessa encosta. A gelatina pode 
ser alterada com um olhar infeliz. Existem cabeças 
quentes. A vingança fixada no lugar por botões 
congelados é um tanto curvada; o material tem que ser 
um amante.”430 
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Era como se o pensamento lhe amputasse as asas, perdendo as movimentações ordenativas 
dos voos, e com a instabilidade de um novo corpo deficiente, simplesmente dançasse... 

 

“A execução da ação será feita de uma só vez sem dobrar 
as articulações domesticadas. A expressão desse corpo 
que se contorce em agonia sob a estrita restrição da 
barra [bõjõ], será reorientada do rosto para as costas. 
A promoção das costas priorizadas para desempenhar um 
papel muito importante, em consequência desse drama em 
que todo o mal vem da retaguarda, o peito, que circula, 
o peito que se move lentamente, e o peito que voa alto e 
deve terra, são usados de forma equivalente.”431  

 

As proposições atravessam o corpo como tiros de espingarda. Não era mais o jovem 
aprendiz ali, e sim, um corpo sem asas, que se movimentava como se criasse desenhos 
coreográficos com o jorro sanguíneo de seus membros amputados. E cada vez, que surgem 
novas proposições em tiros, novos desenhos dançantes se compõem da evasão de tinta 
vermelha do corpo. Em um dado momento, era possível ouvir a musicalidade daquele 
corpo ansiando para ser decapitado, para como uma galinha em abate, continuar dançando 
em seu fim. Após sua decisão extrema de morrer, possuiu uma dor sem nenhuma estética 
que finalmente o degolou. O silêncio duradouro aportou naquele momento, e só se 
transmutou quando o jovem aprendiz voltou a si em carne.  
 

Não quero saber pelos seus olhos, as criações que 
executei. Eu só quero lhe perguntar uma coisa: como 
seus exercícios alcançam as narrativas abortadas do 
corpo? 
 

“Quando, não importa o que aconteça, o desenvolvimento 
dos movimentos cai em um padrão, [como se captura?]  Os 
nervos se tornam assim, há o perigo de eles serem 
amarrados apenas por contraste com vocabulários 
diferentes. Portanto, transmito esses exercícios 
apenas como uma condição para a formação de um mero 
corpo.”432 

 

E quando um corpo tem pena do corpo e se nega a um 
tornar-se? 
 

“Este personagem que recusa a tal chamada expressão, a 
dispersa e faz regredir a carne positivamente, 
contraindo o corpo. Trata-se de perceber a existência 
da parte vazia. O que significa dizer também o estado 
de plenitude ou de êxtase como resultado do equilíbrio 
delicadamente realizado entre a parte vazia e aquela 
não vazia. É por isso que o corpo real e as expressões 
corporais são perceptíveis com dificuldade. Eles 
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aceitam apenas a situação (e a condição) daquilo que os 
rodeia, ao se fazerem serenos.”433 

 

O jovem aprendiz estava disposto a matar todo e qualquer personagem que o impedia de 
ser. E como os primeiros passos de uma criança, o jovem balbuciou:  
 

Ainda sinto dificuldade em andar nessas léguas de 
trevas... 
 

“Falando de andar (...). No meu caso, quase elimino a 
experiência de andar a pé do butô. Por que o fantasma 
sem pernas é capaz de manter tal forma? É apoiado por 
algo. Sem apoio, cairia como um yukata [roupão 
tradicional de algodão]. É sustentado por ar. há coisas 
como dentes-de-leão sem pernas, flutuando em um 
estado em que a morte se repete indefinidamente. Ou há 
a sensação que um coelho tem quando seu pelo é 
esfregado para trás; ele detecta um corpo humano apenas 
por aquele toque. Nesses casos, você não anda com 
direção, nem para cima, para baixo, para a esquerda ou 
para a direita, mas sim flutua. Uma água-viva ou um 
dente-de-leão - sem pernas você ainda pode ir em 
qualquer direção, dispersar-se para qualquer lugar! As 
pernas são a base da dança europeia, como disse Valéry, 
desde a infância. Tive a experiência única de evitar as 
pernas como ferramenta para caminhar. As pernas foram 
para nunca mais voltar, para onde eles foram? 
perseguindo-as, sombreando-as. A forma borrada 
dessas pernas ainda está lá, mesmo quando você pega 
emprestada a forma de uma água-viva ou dente-de-leão. 
O detonador de um poder de enganar continuamente está 
crescendo dentro (...) - esse é o meu método para apagar 
minhas pernas.”434  
 

Naquele instante, o jovem aprendiz apossa-se das falas de Hijikata. Um novo caminhar 
era iniciado. Delicado como se em caminhada, levasse no dorso dos pés a gema pura de 
um ovo sem fazê-la perder seu invisível porém real contorno.435 Em meio a uma longa 
caminhada, o jovem percebe que suas pernas começam a derreterem e se transformam em 
uma nuvem, cada vez mais cerrada, que se espalha como uma onda de ácido, roendo tudo 
a seu redor.436 Nesse encontro da vida com uma outra identidade, o jovem aprendiz sente 
seu corpo dormente como quando se fica muito tempo na mesma posição e a perna de 
repente fica “esquecida”.437 

 

“Há alguém de pé, somente de pé. Mas não é possível. O 
que olham os olhos? Nada? Suas costas um pouco 
curvadas, seu pescoço um pouco para frente, suas costas 
verdadeiramente arqueadas. Sobre suas costas não há um 
traço de vontade. Sem encher o torso de ar, sem enrolar 
os ombros, nenhuma intenção sobre o ventre e a bunda. 
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Ele está lá, simplesmente (...) nada a fazer, mas 
disponível para tudo, com ar de quem é capaz de começar 
de repente. Mas não se pode imaginar o que ele vai fazer. 
Ele está lá, simplesmente... contrariamente ao torso, 
que parece que vai subir ao céu, suas pernas se afundam 
no subterrâneo... determinado a ficar simplesmente em 
pé. O presente se torna a respiração = o vento infinito 
que se liberta do corpo...”438 
 

Naquele instante o jovem rapaz começa a esboçar suas entranhas ao vento. 

 

“Eu invento o molde da caminhada hoje a partir da terra 
sob a qual dançar é outra coisa e não voar.”439 

 

Quando ouço você dizer sobre o caminhar, penso no 
que já vivemos, e tenho a impressão que fomos 
deixando nossos corpos pelos caminhos. 

 

“É preciso introduzir esta sensação de caminhada no 
teatro.”440 

 

Seu gesto é muito ambicioso e provocativo, no que diz 
respeito, a sua crença na transformação da 
humanidade pelo teatro. 
 

Observando o jovem aprendiz, era impossível Tatsumi Hijikata não pensar: 

 

“De toda forma, ele era alguém que tinha trabalhado em 
cena.”441 

 

Não há sombra de dúvida, que para conseguir 
elaborar essa linguagem o dançarino “deve ser 
treinado como um atleta do coração, capaz de mostrar, 
através do corpo, a base orgânica das emoções e a 
materialidade das ideias”442. 
 

“Esse tipo de material me excita e desafia 
furiosamente meu método usual de coreografia. Nessa 
separação entre este material e eu, corpos que 
mantiveram a crise da experiência primordial celebram 
seu encontro mutuamente vertiginoso. É certamente o que 
está por trás da qualidade simbólica de todos os 
corpos. Sob um sinal vívido, o material e eu damos nosso 
primeiro passo para o local de tratamento para o 
movimento, enquanto antecipamos várias coisas ao 
entregar nossas vidas a um ‘noivado’ suado. Essa 
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batalha é a matriz (...). (...) O material transpira e 
encolhe. Eu estendo. Mas antes de mais nada devo, creio 
eu, eliminar toda arte e cultura. Essa ‘experiência de 
dança’, que assumiu ferozmente esse desafio em prol do 
material cultural, foi para mim uma jornada espiritual 
maravilhosa. Há, sempre sinto, um oceano insondável 
diante do meu corpo.”443 

 

Seria o corpo a sombra da alma?  

 

"Se você apenas prestasse atenção ao seu olhar..."444 
 

Não sei se meus olhos, ainda são aqueles 
cristalizados em glossários.  
 

Mesmo já tendo aprendido a aceitar suas crises de medo, o jovem aprendiz quando a 
sente, se imobiliza de olhos fechados e procura se esquecer de si a ponto de ser um 
nada insensível.445 O mestre Tatsumi Hijikata fixa seu olhar intenso no jovem e em 
uma “espantosa tranquilidade do sexo que tantas ferragens preenchem”446, lhe diz: 
 

“...através da dança, devemos retratar a postura humana 
em crise...”447 

 

Durante aquela prática que parecia se estender em dias e meses ou talvez minutos e 
horas, aquelas amizades iam sendo formadas a partir do ódio à fome. E nesse vazio que 
se passou o tempo, ocorreram inúmeros exercícios de incessante execução: em quadros, 
pinturas, fotos que o jovem aprendiz expressou em composições dançantes. Em algum 
instante, o mestre Tatsumi Hijikata silenciosamente se curvou para a coleção de fotos 
que o jovem rapaz se deu para essa performance. Nada poderia deixá-lo mais feliz. Era 
uma lembrança para o resto de sua vida.  
 

Na prática, percebo apenas o passado, sendo o 
presente puro no inapreensível avanço do passado 
roendo o porvir.448  
 

“Pode-se dizer que ela transforma em percepção o 
estímulo e a experiência dadas pela realidade. Ela é 
aquele tipo de dançarina que, ao encher sua própria 
carne, esmaga em mil partículas a forma da experiência 
e da realidade. O espaço e o tempo que ela toca através 
de sua pele serão aquilo que pertence ao céu azul; às 
nuvens, ao sol e às estrelas.”449 

  

Seu sorriso vulgar é uma arma! 
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O mestre Tatsumi Hijikata se levanta de modo a escurecer o corpo, partilhando as 
observações como se fosse também instruído pelo jovem aprendiz.  

 

(...) 
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SECREÇÃO DE INSTABILIDADE PÚBLICA 
INTENDÊNCIA DE UMA ANTI-TÉCNICA POÉTICA  

ORGANISMO ANTI-SISTÊMICO DE CORPOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema-exercício de imagens-lesões poético-
criativas existentes na face anterior do corpo de: 
CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR 

 
O exercício periciado aponta que: toda e qualquer 
imagem-lesão apresentada pelo processo corporal 
sempre pode ser transferida para outra. A divisão 
do corpo em plano sagital apresenta 
possibilidades de imagens–lesões enquanto 
possíveis unidades coreográficas. 

Regiões: 
 

1. Frontal A – Sobrancelhas de Corvo  
2. Frontal B – Rosto em Derretimento 
3. Pescoço – Panela de Pressão 
4. Torácica A – Terras Caídas 
5. Torácica B – Rolo de Pintura 
6. Terço Médio dos Braços A – Balão de Hélio 
7. Terço Médio dos Braços B – Braços de Cauda 
de Vaca 
8. Antebraço A – Borboletas Polinizando  
9. Antebraço B - Braço de Pipa 
10. Côncavos das Mãos A - Dedos das Mãos de 
Formigas 
11. Côncavos das Mãos B – Água-viva 
12. Hipocôndrios C – Efeito de Jambú 
13. Hipocôndrios D – Peito de Vagalume 
14. Flancos A – Boca de Mapinguari 
15. Flancos B – Incenso Queimando 
16. Genitália – Genital Tarrafa 
17. Terço Médio da Coxa A – Pernas de Laço 
de Fita 
18. Terço Médio da Coxa B – Ferrão de Abelha 
19. Terço Médio das Pernas A – Pernas de Mel 
20. Terço Médio das Pernas B – Pernas de 
Fogos de Artifício 
21. Dorsal do Pé A – Pés com Cola 
22. Dorsal do Pé B – Pés de Flecha 
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SECREÇÃO DE INSTABILIDADE PÚBLICA 
INTENDÊNCIA DE UMA ANTI-TÉCNICA POÉTICA  

ORGANISMO ANTI-SISTÊMICO DE CORPOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema-exercício de imagens-lesões poético-
criativas existentes na face anterior do corpo de: 
CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR 

 
O exercício periciado aponta que: toda e qualquer 
imagem-lesão apresentada pelo processo corporal 
sempre pode ser transferida para outra. A divisão 
do corpo em plano sagital apresenta 
possibilidades de imagens–lesões enquanto 
possíveis unidades coreográficas. 

 

Regiões: 
 

23. Parietal A – Cabo de Aço 
24. Parietal B – Cabelo de Fogo 
25. Cervical – Coluna em Pororoca 
26. Deltoidiana A – Captador de Raios 
27. Deltoidiana B – Estrela Cadente 
28. Terço Médio dos Braços A – Braços 
Virginais 
29. Terço Médio dos Braços B – Raiz Aérea 
30. Antebraço A – Papel Amassado 
31. Antebraço B – Torneira Gotejante 
32. Face Dorsal da Mão A – Explosão de 
Estalinhos 
33. Face Dorsal da Mão B – Gota Equilibrada 
34. Dorsal A – Espinha de Pano Torcido 
35. Dorsal B – Espinha de Leite da 
Seringueira 
36. Lombar A – Lombar Locomotiva 
37. Lombar B – Máquina de Lavar 
38. Glúteos A – Cavalos Correndo pelo Ar 
39. Glúteos B – Dente de Leão 
40. Terço Médio da Coxa A – Pernas de Pau 
41. Terço Médio da Coxa B – Pernas de Penas 
42. Terço Médio das Pernas A - Pernas 
Sufocadas 
43. Terço Médio das Pernas B – Pernas de 
Brumas 
44. Calcanhar A – Pés em Brasa 
45. Calcanhar B – Pés de Caracol 
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V. DISCUSSÃO EM SOBRE-VIVÊNCIA DANÇANTE 
 

Conforme ficou exposto nos MAPAS DE ORGÃOS PEREGRINOS: PLANOS DE 

FLUXOS E FLUIÇÕES, notamos um conjunto de achados necroscópicos 

poéticos, bem nítidos, do qual destacamos: 

 

# O texto abdica da dicotomia sujeito/objeto uma vez que já nasce 

contaminado e disponível para assumir uma nova qualidade de 

existência. Há presença naturalizante do direito das dimensões vivas e 

instáveis, inventadas/reinventadas pela cultura e pelas “trevas”, nas 

quais estão submersos os mais diferentes e possíveis corpos. Portanto, 

podemos perceber o entranhar da escuridão no corpo e o pulsar da vida 

em seu limite; 

# A narrativa fragmentada nasce a cada instante da vida por um fio, 

perdidamente desemaranhada, através do desfiamento dos sistemas 

ficcionais que normatizam a linguagem, a espécie, o corpo, o sexo, o 

gênero e a sexualidade, e do confiamento nos anti-sistemas 

confabulatórios destruturantes dos devires identitário. Desse modo, 

verificamos uma metamorfose trans-quimero-gráfica anatômica por vias 

ambivalentes e multiformes, onde: o ser se desumaniza e se descobre ser, 

assim como, o movimento que teima em se pronunciar no corpo morto, 

concebe o caos que gera criação; 

# Em suas crônicas, observamos um pensamento-guia sobre a vida, o corpo 

e a dança em suas dimensões políticas. Foram identificados escritos de 

Tatsumi Hijikata que inspiraram e revelaram, sobretudo o exercício do 

pensar e repensar o que é o corpo, e a vida vivida pelo corpo. 

Consequentemente, a dança se infiltrou na escrita da própria carne, a 

qual, foi encontrada no interior de seu pensamento. Logo, essa dança não 

somente deslocou ou desterritorializou a imagem do corpo, ao introduzi-
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la em outra dimensão, mas revelou também, a imagem de tempo sem medida 

que diferencia a ordem ou as ordens à vida vivida pelo corpo fora dos 

padrões. Evidencia-se uma trans(in)disciplinariedade de estéticas e 

narrativas particulares, rompendo as estruturas em fragmentos frágeis 

sem significados; assinalada por múltiplas demarcações 

indeterminantes e caracterizada pela dinâmica compositiva plural da 

colagem, ocasionada pelas “trevas” que correspondem a esse corpo, a essa 

vida e a esse  tempo. 

 

Esse conjunto de achados necroscópicos poéticos, vistos em certas 

páginas à exame macroscópico e complementado com os conteúdos da 

examinação histopatológica das inúmeras amostras corpóreas, permitem 

afirmar que: os sinais de conflitos, submissões e rebeliões foram 

promovidos mediante emprego de novas formas, experimentações e 

conceitos em torno do desejo da fusão entre movimento, palavra e corpo, 

denominada de dança-poema ou dança das palavras. Dentre essas amostras 

analógicas coletadas é possível verificar a imagem metafórica, que se 

apresenta enquanto poema, na dança e nos escritos de Tatsumi Hijikata. 

Tal dança, conjugada pelo encontro poético entre literatura e dança, se 

expõe enquanto uma lâmina de "escrita corporal”, em que o bailarino a 

plasma em si, o próprio “signo” e "metáfora”, sugerindo uma prática de 

poesia física natural.5 

 

Consideramos oportuno citar alguns fatores que influenciaram e 

determinaram a exuberância das múltiplas possíveis coreografias e das 

graves imagem-lesões deste corpo:  

 

1. As lesões se assumem enquanto uma intercorrência da dança 

Butô, pela sua irregularidade pulsante como motriz poética de 
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uma possível “técnica” de preparação corporal, acerca da busca 

de uma eficácia presença cênica. Essa dança concebida pelos 

órgãos em seus diferentes modos de existência não se 

apresentam como veículo para alguma mensagem ou organização 

gramatical do espaço e dos gestos. Os órgãos observados não 

tentam, portanto, falar através do corpo, e sim, consentem que 

o corpo fale por ele mesmo, revelando desse modo, a sua verdade, 

desvelando-se intrinsecamente toda a sua autenticidade e 

profundeza, rejeitando decisivamente a superficialidade da 

vida cotidiana;450 

2. Há presença de um anti-sistema gestual que busca a 

transformação de si mesmo para uma consequente desconstrução 

do corpo social, concentrando-se principalmente na renúncia e 

na negação, em contraponto à apresentação de técnicas e 

procedimentos a serem assimilados e fixados. A dança 

encontrada é marcada pela insígnia da decadência, da 

decomposição e da desconstrução dos modelos de organismo tanto 

físico como social. Um projeto herético que se propôs a colocar 

em cena um corpo impossível, intempestivo, impensado, “um corpo 

autêntico que poderia levantar-se para reescrever a sua 

própria anatomia e rebelar-se contra a história”451. Nesse caso, 

observado não somente pela trituração da carne, dos ossos, de 

membros e de sílabas em rito à palavra, mas do exercício da 

extensão, espessura e adensamento ‘dentro do corpo’ que se fez 

fragmento, ausentando-se da não desejada totalidade sistêmica 

orgânica. Assim, sem órgãos, o desejo do corpo também se 

transforma, desautomotizando suas fomes convencionais;452 

3. No processo aberto e de continuidade cíclica entre a eliminação 

e o renascimento, podemos observar o fenômeno denominado de 
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performatose. O fenômeno da performatose transporta em si um 

agente fagócito da subjetividade endríaga, apto em designar 

redes dissidentes ou multidões desviadas por meio da 

endodissidência na instauração de micropolíticas em uma 

perspectiva glocal.453 A atuação das redes endodissidentes nos 

tecidos sociais necrosados pelo consumo gore e outros modos 

performativos de violência, revertem o quadro social em uma 

projeção de vulnerabilidade pelas performatividades 

corpóreas e plurais.454 Além disso, a ação fagocitária da 

performatose do tecido social necrosado se atribui na medida 

em que transcorre a sublimação da abjeção no sujeito 

individual, visto que a abjeção, segundo Kristeva (1988), 

identifica a castração e desvia das escapatórias perversas 

para se disponibilizar como não-objeto, pois a abjeção se 

estabelece sobre o não reconhecimento de seus próximos.455 Em 

suma, o fenômeno da performatose como resistência a violência 

e enquanto epistemologia, reflete: o processo de produção de 

subjetividades dissidentes coletivas como instrumento 

situante na passagem da biopolítica para necropolítica;  assim 

como, evidencia: a necessidade fagocitária da reconstituição do 

tecido social necrosado, através do planejamento de alianças 

que produzem outras formas de resistência e que desenvolvem 

agências legitimadoras de lugares diferentes de poder, 

destacando-se também, na reconstrução discursiva não abjeta 

da inscrição de novas subjetividades;456 

4. A distribuição deste corpo coloca em cena a escuridão cultural, 

explorando as dimensões obscuras e reprimidas da vida em 

sociedade, mostrando assim, uma legítima habilidade de 

deslizar entre as fendas da rígida estrutura social. Uma 
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energia subversiva, que trouxe ao proscênio o lado escuro do 

ser humano e da sociedade, suas razões hipócritas, suas 

condutas excludentes, sua crueldade discriminante e sua 

monstruosidade através de seus dogmas, ambas, incorporadas 

aos aspectos da vida humana que violam a esfera da moralidade 

e do tabu. Nesta história, o anti-personagem é o mediador entre 

mundos, (re)apresentado pela sociedade civilizada enquanto ser 

que encarna os subprodutos de seu sistema, os marginalizados 

“trans-temporais”, aqueles que não correspondem somente a uma 

determinada época ou cultura específica, mas que figuram, 

reincidentemente, à margem em quase todos os tempos e 

sociedades. Com isso, em sua fluidez e nas suas conexões com a 

marginalidade, é observado um potencial de fonte criativa, 

além de um possível veículo de crítica social. A presença de 

um “anti-personagem” à alguns “anti-personagens”, revelam-

se enquanto um conjunto de matrizes poéticas em 

experimentações artísticas, compartilhadas pela “intenção de 

converter aquilo que não deveria ser admitido em algo a ser 

afirmado”457. Desse modo, a presença de “anti-personagens” e 

sua disposição metalinguística (explícita em sua essência 

verbal) renunciam o compromisso representativo com o sujeito e 

o mundo, apresentados pela: imersão na experiência de memórias 

ocultas no interior do corpo de origem; transformação das 

memórias em estados de presença, utilizando da prática 

reflexiva da metáfora como meio de abarcar esse corpo, como 

acontecimento vivo; e, pela revelação da escuridão de sua 

existência, através da materialização dos aspectos 

constitutivos da experiência, configurados em potências de 

vida; 
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5. A abertura estrutural e semântica apresenta projetos 

artísticos simultâneos, refletidos pela concepção de corpo que 

está em sua base, um corpo repleto de: fissuras, intervalos e 

abismos entre os fragmentos que o constituíram. É possível 

notar através do verbo no infinitivo o principal objetivo 

delineado pelo projeto artístico de Tatsumi Hijikata, 

compactuado pelo corpo examinado: tornar viva e manifesta a 

impossibilidade de um corpo inteiro, completo e fechado como 

sede da existência humana. A configuração desse diálogo, se 

estabeleceu pelas veias negativas do Ankoku Butô, o qual 

promoveu um árduo processo de fragmentação do corpo, mediante 

os impactos da formulação dos contextos geradores de uma 

gestualidade capaz de impulsionar uma ulterior transformação 

anatômica. Por meio da desconstrução gradativa das energias 

expressivas, em seu extremo limite, foi observado o grau 

denominado “corpo morto”, proporcionado pelo esvaziamento 

corporal, bem como, sua reconstrução corpórea, a partir de um 

novo ponto de referência, em uma chamada desumanização do ser. 

Tais estruturas possuem componentes pedagógicos baseados na 

dialética decomposição/recomposição, concebidas pela 

desarticulação dos automatismos bloqueadores e condicionantes 

do comportamento dos indivíduos. Constatamos que a práxis de 

“reelaboração” corporal propõe do espaço cênico um lugar 

ritual, de regeneração física através da pesquisa pela 

expressão trans(in)disciplinar. Isso porque dentro da 

estratégia de trânsito entre as fronteiras (in)disciplinares 

foi verificado coágulos de uma rebelde poética, caracterizada 

pelo movimento orgânico instintivo, que desafia a violência 

cultural sobre o corpo, reconhecendo a sua dimensão roubada;458 
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6. A metamorfose observada, como princípio técnico e poético, 

revelou uma transcendência de um sentimento alienado de 

individualidade, assim como, o extravasamento da conquista de 

um sentimento amplo de comunhão com a natureza, em um sentido 

muito mais quântico (ou subatômico) do que ecológico. Com a 

proposição da remoção gradual das energias expressivas, e o 

consequente esvaziamento do corpo, em um nível quase 

molecular, foi verificada a condução de um processo 

desconstrutivo dos automatismos gestuais, apresentando como 

consequências, ressignificações em sua materialidade orgânica 

humana, referentes a vida e a morte, sem distinções nem 

hierarquias. Dessa forma, foi possível restituir o corpo ao seu 

estado natural, permitindo-lhe conjugar o princípio da 

natureza na transformação de seu próprio loco expressivo, ou 

em outras palavras, na aquisição de sua própria voz subjetiva 

adaptada ao grande esquema da natureza. Nesse caso, a única voz 

subjetiva ou expressão que foi encontrada não apresentava 

resultante de uma assertiva pessoal, e sim, uma “secreção 

natural” causada pelo conhecimento de seu lugar no interior 

do continuum e descontinuum cósmico. A restituição desse corpo 

em seu estado labiríntico de antinomias proporcionou uma 

relativa diluição do indivíduo em uma substância primordial, 

potencializada pela construção de afinidades para com outros 

seres extra-humanos, providos de autoconhecimento sobre a sua 

natureza e de seus instintos básicos. A prática metamórfica 

observada apresenta incorporação do próprio objeto ou do ser 

imaginado, partindo da substância comum que os principiou, 

para em seguida, dar forma à sua voz individual. No processo 

metamórfico, a materialidade do organismo ressalta a efetuação 
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transmutativa projetada nas diferentes qualidades e 

consistências corporais. A dança das trevas apresenta uma 

leitura da realidade verificada em um conjunto de estratégias 

desconstrutivas à concepção do sujeito individual, dissipada 

pela região das práticas similares à auto-tortura da 

fragmentação corporal, consequentemente, rompendo as 

estruturas condicionantes arquetípicas sociais profundas, 

localizadas nas fibras musculares. Desse modo, a dança 

resultou na eliminação do self físico, apresentando o corpo 

não mais como um meio, mas como um fim em si mesmo, uma 

possibilidade viva nos constantes atos de recriação, 

questionamento e (re)pensamento da realidade dada como 

racional, tal como, os traços da investigação profunda da 

existência, enquanto um real modo de vida definido pela 

presença no tempo presente.459 As metamorfoses das formas de 

expressão, vistas nesse corpo, se estabeleceram, enquanto 

manobras construtivas de/em possíveis vias de escape da 

alienação, inventando tráfegos afora das “redes” do poder, como 

estratagemas para não serem devidamente fixadas e nem 

catalogadas; 

7. A materialidade do corpo de carne (nikutai) apresenta-se como 

sede e matéria-prima de sua poesia, fazendo com que a dança 

passe a ter as suas origens na densidade da própria carne. A 

proposta de investigação arqueológica do corpo passa a ser uma 

metodologia de acesso aos estratos profundos do organismo 

sempre em transformação, de um corpo que, uma vez devolvido à 

sua substância primordial, se reconstrói como uma coisa 

material ou mesmo um conceito. O dançarino foi submetido a 

treinamentos árduos e constantes, os quais, demonstra 
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manipulação de seus corpos fisiológicos e psicológicos, 

transformados nas mais variadas formas, sensações e seres. A 

matriz metodológica apresenta necessidade de destruição e 

deformação do equilíbrio corporal exibidos pelos sinais de 

tortura e apulso à submissão de transformações desfigurantes. 

Desse modo, o corpo materializa o desejo de demolição do 

organismo social – ou da sociedade - através da fratura das 

estruturas de seu microcosmo simbólico, seu organismo 

individual, isto é, o corpo humano. Esse corpo repropõe todo 

tipo de emoções, paisagens e sensações, valendo-se de palavras 

e conceitos, que possuem para ele uma fisicidade concreta, os 

quais, proporcionam específicos estados físicos. Nesse 

sentido, a sua matriz técnica e poética revela um conflito 

essencial, mediante, a supremacia ou a separação, entre a 

“identidade no corpo” e a “objetividade no corpo”. A 

transformação em um objeto, revela uma relação amorosa com a 

sua materialidade, que por sua vez, convoca o seu espírito 

dançarino, possibilitando a metamorfose da existência humana 

em algo não humano. O corpo apresenta renúncia à sua 

expressividade, transformando-se em um “corpo morto”, o qual, 

promove o esvaziamento de seus automatismos e 

intencionalidades na criação de um espaço fértil de 

reconstrução de uma próxima existência. Esse corpo, enquanto 

condição de receptáculo ou recipiente (karada), descarta a 

possibilidade da anulação corpórea, portanto, há uma 

reconstrução por meio da dilatação de seus intervalos de 

silêncio, transformando a si mesmo no próprio “ma”: um vazio 

cheio de possibilidade. Com esse processo de escavação 

arqueológica celular, é possível observar comportamentos e 

176 
 
 
 
 



 

 

177 
 

ações sepultadas nos estratos profundos da existência física, 

desveladores da realidade do corpo enquanto reservatório de 

sensações - um acúmulo de experiências plurissensoriais de 

tempo e espaço ilimitados. As vozes das dimensões de tempo-

espaço, que habitam a materialidade do organismo humano, 

passam a concentrarem-se na dança que vive no interior do 

corpo. No centro da área denominada de Ankoku Butô observamos 

a carnalidade do corpo. A fisicidade do organismo humano, em 

seus diversos níveis de composição, apresenta-se como 

epicentro bidirecional, o qual tudo parte, e para o qual, tudo 

retorna, manifestado pelo seu estado de implosão. O corpo de 

carne (nikutai) aparece transversalmente nos diferentes 

elementos que compõem a complexidade desta performance-

livro-movimento, a qual apresenta uma investigação 

arqueológica de sua materialidade, como princípio a 

transubstanciação psico e fisiológica da matéria enquanto 

recurso técnico, além da sua diluição ou transcendência como 

seu principal propósito. Considerando tanto um conjunto de 

fluxos de sensações como um reservatório da memória, o corpo 

de carne (nikutai) refuta a submissão às hierarquias e subjuga 

a suposta superioridade da razão. A predominância do 

comportamento anárquico nessa fisicidade deslegitima a 

configuração técnica da sua ação performativa provida do 

exterior, dispondo de reinvindicação e construção, portanto, a 

partir de suas estruturas mais internas: o osso e a carne. A 

dança do corpo de carne (nikutai) não demonstra a existência de 

uma gestualidade codificada, nem de um universo técnico 

preexistente, pois, a crueza de sua anarquia, revela a 

efemeridade de suas estruturas ao sujeitar-se à decomposição 
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e às metamorfoses da matéria, que a impossibilita de ser fixada 

em categorias ou formas definitivas. Esse caráter caduco e 

corrupto do corpo de carne ressalta a ligação do ser humano com 

sua esfera biológica, seus instintos, sua dimensão animal e 

caótica, e, sobretudo, com suas trevas (ankoku);460 

8. A decomposição anatômica – e atômica – do corpo humano 

conferiu a experimentação de diferentes possíveis estados 

corpóreos, constatados pela crua fisicidade de seu corpo, assim 

como, os interstícios de uma poética pessoal através dos 

estratos profundos da memória que compõem o peso e a escuridão 

de sua matéria. As lesões traumáticas internas e externas, em 

sua maioria, foram produzidas no transcurso do esvaziamento 

de seu corpo social (shintai), transformando-o em um 

receptáculo vazio pronto para incorporar diferentes 

qualidades da matéria. A constrição corporal verificada pela 

diluição do corpo social (shintai) corresponde a uma das 

principais metodologias produzidas por Hijikata como meio de 

acessar os estratos profundos do corpo de carne (nikutai). A 

compressão traumática dessa metodologia pode estabelecer, no 

seu interior, ao menos em um plano discursivo, uma relação 

dialética entre essas duas dimensões do organismo humano, 

isto é, o corpo social (shintai) e o corpo de carne (nikutai), 

conduzidos a uma sobreposição conceitual e paradoxal em que o 

nikutai figura como o próprio shintai em sua dança. É 

justamente nesse corpo em constante transformação (naru 

shintai) que se encontra a substância fluida e primordial da 

obra de Tatsumi Hijikata. Vale ressaltar que esse processo de 

exploração de identidades polimórficas apresenta a concretude 

de “corpos possíveis” (kanôtai), fazendo-se compreender que, a 
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obtenção dos “corpos em potência”, foi mediado pelo alcance de 

seus estados de objeto, de realidade concreta e não simbólica. 

Tais estados, ainda enfatizam, por meio da experimentação a 

instabilidade de suas instâncias da carne, percutindo a 

“verdade” da qualidade íntima em estado de ser dos objetos 

concebidos ontologicamente;461 

9. O reservatório de memórias apresenta reminiscências 

encravadas, permeadas simultaneamente por diferentes 

estratos e tipologias de memória – pessoal, coletiva e 

universal -, subsídios esses, de importância para as trevas 

dessa dança: a matéria escura. Desse modo, este corpo apresenta 

o extravasamento de suas trevas como matriz expressiva e, ao 

mesmo tempo, lócus da realização de sua dança. O 

desmembramento dessa memória, assim como, a fragmentação de 

seu corpo, exibiu um percurso extremamente físico para a sua 

composição cênica, ocasionada da experimentação de seu abismo 

e o acúmulo de sua “essência” em termos fenomenológicos, 

descartando a possibilidade das lesões criativas terem sido 

produzidas à superficialidade de um simples redesenhar da 

realidade. A presença de um treinamento permitiu a 

identificação de estímulos do movimento, na região da raiz 

dinâmica da ação, por intermédio do processo de imersão nos 

diferentes estratos da memória física do corpo em constante 

desconstrução, visualizados na latência de diferentes 

identidades metamórficas. As escoriações exibidas em cena, 

demonstram uma espécie de reificação da memória, um processo, 

o qual, uma gradual desvelação dos diferentes estratos 

componentes no interior do corpo de carne (nikutai) do 

dançarino, foram produzidas por possíveis combinações e 
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sobreposições. O corpo projetado sucede de fragmentos 

assimétricos sobrepostos de uma memória reificada, isto é, 

transformada em objeto, em coisa. As lesões observadas no 

interior do crânio são compatíveis com o mecanismo traumático 

proporcionado pelo impacto desafiante ao seu próprio corpo, 

pela ação do confronto com as suas trevas objetificadas, tal 

como, pela reificação de suas memórias pessoais e universais, 

entremeadas na materialidade de seu corpo de carne (nikutai). 

O comprometimento das estruturas revelou as origens do “si”, 

enquanto terreno obscuro onde habitam os corpos destituídos 

de vida, contudo, um corpo-memória jamais se esgota em uma 

existência individual e subjetiva, evidenciando conjecturas de 

uma pluralidade de presenças difusas componentes em um nível 

material. A corêutica corpórea apresentou características de 

uma construção crítica corporal, através de um corpo de carne 

receptivo a densidade de materiais, bem como, à multiplicidade 

de existências que as compõem, levantando-se dos confins de 

si, contra uma concepção alienada de indivíduo e contra os 

determinismos culturais que se impuseram em sua 

constituição.462 As matrizes constituintes de uma corporeidade 

crítica demonstraram, em outras palavras, como um modo de “ser 

corpo” fluido e polimórfico configurados de sua materialidade, 

uma resistência radical às imposições culturais das 

estruturas de poder dominantes. Os contrastes com a 

efemeridade de suas identidades metamórficas constatam uma 

consistência e uma existência realmente política, encontrada 

pela sua resistência cultural, experimentada por uma 

subjetividade que se percebe complexa e plural. A partir dessa 

perspectiva é possível afirmar que os mecanismos de construção 
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do corpo cênico são também, potencialmente, instrumentos de 

subversão antropológica e política, uma vez que buscam 

desestabilizar os modelos culturais do organismo social e 

individual. A fragmentação do corpo exibe vacilação 

identitária produzida pela desestabilização da matriz mais 

íntima e concreta de todo o sistema político-econômico, obtendo 

a desconstrução de valores, certezas e padrões. Sob essa óptica, 

torna-se viável pensar que para além do espetáculo, o 

treinamento físico apresenta-se como um espaço de afirmação 

das “políticas do corpo carnal”. Nesse sentido, pode-se chegar 

à conclusão de que o critério que define a existência dessas 

políticas não seria, necessariamente, o seu lócus de 

manifestação (treinamento ou espetáculo), e sim, o seu lócus de 

origem: a própria carne ou, ao menos, o tratamento crítico e 

subversivo das qualidades de sua memória.463 As estruturas do 

corpo da vítima apresentam-se híbridas, flexíveis e 

versáteis, englobando componentes “transgêneros 

performáticos”464, conferidos pela dilatação dos conceitos de 

arquivo, escritura e gênero, impressos ao texto-corporal por 

meio da “ação”, do “movimento” e das “sensações”. Enfatizamos 

não se tratar somente da palavra gerada pela escrita, mas pelo 

vir a ser da palavra em corpo, como também das marcas do corpo 

na palavra; 

10. Os princípios metodológicos produziram o restabelecimento do 

corpo à sua dimensão natural, alcançando a transformação de 

seu próprio lócus de expressão, por meio da adequação ao grande 

esquema da natureza. A deformidade e a decomposição da matéria 

apresentam (re)conectividade ao grande sistema da natureza, no 

qual, a materialidade pode viver a sua vida e “morrer a sua 
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própria morte”. A “dança das trevas” nasce dentro desse 

contexto, visto como um manifesto da carnalidade que refuta 

não somente a dança, mas também a concepção de corpo que 

representa o coração de uma civilização e de todo um sistema de 

valores. Desse modo, a arte se apresenta como uma experiência 

profunda, imperativamente feita de carne e sangue. Em vista 

disso, este corpo-dança-dissertação foi constituído sobre uma 

vasta abertura corpórea humana – capaz de transformar-se 

radicalmente – e imerso, ao mesmo tempo, em uma íntima relação 

com a morte, enquanto forma originária e perfeita de dança.465 

 

(...) 
 

Eles não eram mais humanos. Além de dominarem o único tipo de leveza que não podia 
voar, possuíam a serenidade de sangrar. O sentimento que estimulava o jovem aprendiz 
a prosseguir tornou-se casulo, em sua pequena investigação. O corpo vermiforme aos 
poucos era desmanchado e outro corpo nascia de seu corpo, como uma escritura brutal. 
Mas em meio a metamorfose, houve o reaparecimento de algo que solidificou, petrificou 
e estupefez as palavras. O sentido dessa metamorfose que o iluminava e a percepção 
“que ela ganhava com seu aparecimento como coisa, ou ainda, como existência vaga, 
indeterminada, impalpável, em que nada aparece, seio da profundeza sem aparência”466 
havia se interrompido. A metamorfose sucumbiu as palavras que por um instante se 
perderam e pretendiam ser ordens. E de repente interrompeu sua vida com uma mudez 
estraçalhante, assim como, subitamente a narrativa se imigrou. Nem teve ao menos um 
fim suave. Terminou com a brusquidão e a falta de lógica de uma bofetada em pleno 
rosto.  
 

Não conseguirei a nudez final. E ainda não a quero, 
ao que parece...  

 

“Devemos confrontar nossos corpos pensando sobre a 
estranheza deles...”467 

 

Não preciso mais contar, sobre como às vezes parece 
sufocante as dúvidas. Mas eu também sei que a 
dúvida e o desequilíbrio são impulsos motivadores 
para o movimento.  
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Da primeira vez em que assassinaram o jovem aprendiz, o mesmo perdeu o jeito de sorrir 
que tinha. Depois, a cada vez que o mataram, levaram qualquer coisa sua. Hoje, dos seus 
cadáveres ele tenta alcançar o mais desnudo, o qual não tem mais nada. Ele ainda 
aguarda os corvos, os chacais, os ladrões de estrada! Pois há uma contradição. Dessa 
mão avaramente adunca que ainda carrega suas trevas, não haverá quem arranque a sua 
luz. A luz trêmula e triste de um morto não se apaga nunca!468 
 

“Acredito ter visto um morto que caminhava a grandes 
passos, com uma forma semelhante a um estômago 
estranho transparente. Todo o seu corpo, como a forma 
fina de um estômago, encolheu e foi desaparecendo com 
pesar.”469 

 

Às vezes eu me apresso em acabar um episódio íntimo 
de vida, para poder captá-lo em recordações, e para, 
mais do que ter vivido, viver. Um viver que já foi.470 

 

Todas as bocas cadavéricas riem ao acaso de seus dentes, na arcadura de sua dentição 
virgem, coberto de fome e lameado de imundície como a armação do espírito rebelado.471 

 

“As mãos e os pés descolados de um corpo orgânico, eu 
os reparo com uma persistência furiosa.”472 

 

O corpo do jovem aprendiz podia se confinar em seu próprio corpo, descobrindo-o como 
se fosse o corpo de uma criança. Aos poucos ele ia se dando conta daquilo que as pessoas 
não se dão conta nas condições conhecidas por todo mundo, a revolta da carne é 
inevitável. Porém, sua desconcentração, vinha da existência de uma possibilidade de 
salvar a vida de alguém. Provavelmente a sua própria vida. 
 

“A essência dessa dança é a negação incessante da 
espera daquilo que se forma no espaço.”473 

 

Isso não é dançar às avessas? 
 

”Quando se considera o corpo em relação a dança, é então 
que se percebe verdadeiramente o que é o sofrimento: faz 
parte das nossas vidas. Não importa o quanto 
procuramos por ele de fora, não há como encontrá-lo sem 
mergulharmos em nós mesmos.”474 

 

A poesia de reivindicar a crueldade na existência 
como a própria força de viver. 

 

“No butô podemos encontrar, tocar, a nossa realidade 
escondida... O caráter e a base do butô são uma violência 
escondida.”475 
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Eu desejo tocar o intocável, mas como tal: com todo o 
corpo-espírito, e não apenas com a palavra. 
 

Ambos tinham o dever de salvar o mundo e serem abismos, justificando suas existências 
e dando a palavra ao que não existe.476 A conversa continua em um clima de cordialidade, 
sem um destino fixo, então o jovem aprendiz deixa-se conduzir por outras falas cheias 
de curvas, por uma memória viva e inconsciente e, mais ainda, pela sorte, pois ele 
parece ter a mente de um malabarista.477 
 

“Sempre dancei de uma maneira que apalpava dentro de 
mim as raízes do sofrimento, rasgando a harmonia 
superficial.”478 

 

Você se usa como forma de conhecimento. Como posso 
não lhe reconhecer como um homem culto? 
 

“Eu não sou culto, (...) só posso falar de coisas para 
comer. Não há mais dançarinos que possam comer uma 
melancia. A melhor parte é a casca o vermelho sob a 
casca. Mas eles pensam com seus paladares insensíveis 
que o topo dos Alpes é o melhor. (...) é preciso comê-la 
segurando bem nas duas mãos, fazendo deslizar os 
dentes na parte de cima como se toca uma gaita. Devorar 
ou ser devorado, isso é a melancia. Enfrentar a meia 
lua da melancia e comer de kimono, bem embebido de 
suco... a base da dança devia ser assim.”479 

 

Esse é o centro único da polpa da fruta para eu 
morder?480 
 

“Eu acho que as coisas comidas no escuro têm um bom 
sabor. Mesmo agora, eu como doces na escuridão de minha 
cama. Eu não posso ver com o que eles se parecem, mas 
sei que possuem um sabor muito melhor. Luz, em geral, 
às vezes parece indecente para mim.”481 

 

Eu penso nas plantas que usam a escuridão da noite 
para crescer. Esperar que algo amadureça é uma 
experiência sem par: como na criação artística em que 
se conta com o vagaroso trabalho do inconsciente. Só 
que as plantas são a própria inconsciência.482 

 

“Nem uma vez a carne designou o que existe lá, nela. A 
carne é assim, simplesmente obscura.”483 
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Como um vórtice, que é se pôr em estado de criação.  
 

“É preciso que a crise a angústia da existência humana 
se coloquem em cena realmente através da expressão 
pura da carne humana, excluindo tanto quanto possível 
os pretextos artificiais ou conservando-os o menos 
possível.”484 

 

As palavras, elas possuem o dever do sentido 
corpóreo? Ou na verdade nada temos, só dispomos de 
palavras?  
 

“Quando as palavras, na língua não conseguiram ganhar 
pontos, podemos desviar o movimento ao máximo, romper 
completamente seu relacionamento com as palavras e as 
relançar na língua. Podemos repetir dessa maneira 
infinitamente. Nesse jogo aberto, as palavras são como 
uma bola; elas caem em buracos ao longo do movimento e 
marcam pontos. Dessa maneira, as palavras capturadas 
pelo movimento tornam-se dança. Em uma relação 
obscura entre o movimento e as palavras, existem ações 
sem nome que vão inflar, permitindo captar 
abruptamente as palavras e colocá-las em um pranto.”485 

 

Naquele lugar, a palavra era nascedouro, foi ela que acabou compondo seus habitantes. 
Aos poucos, ambos percebiam algo singular, em suas experiências, em seus corpos e 
nesse lugar, que os atraíam a dançar. Porém, as palavras de Hijikata sempre avançaram 
ao lado de suas experiências, pesquisas e criações, como uma dança das palavras, de 
singulares movimentos metaforizados em forma de poesia pura transfiguradas de 
poemas em prosa. Era como se ele representasse excepcionalmente uma dança escrita por 
palavras.  

 

“Eu fico entediado com a invisibilidade que a dança 
confere a essas palavras.”486 

 

Mas a dança não tem palavras... 
 

“Pode ser verdade, mas e quanto a isso? Certa vez, 
passei cerca de um ano olhando para os rostos de 
estátuas budistas. Não consigo ler sutras nem os 
entendo, mas as expressões que surgem ali [nos rostos] 
se tornaram palavras em forma de palavras que são 
abortadas e palavras que afundam em sua cabeça antes 
de serem transmitidas a outra pessoa: ouvir o canto de 
um pássaro, um rosto cuja cabeça inteira está 
impregnada do som no instante em que os tímpanos são 
perfurados por uma agulha, pouco antes de a canção ser 
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capturada; com a língua pendurada para fora diante de 
sua voz, um rosto que parecia estar em camadas e se 
transformou em um rosto desgrenhado e indolente que 
se fixou maravilhosamente no lugar enquanto tentava 
falar; pensamento por pensar demais, um que tinha 
espirais na testa e, com tudo faltando embaixo do nariz, 
parecia estar caindo até as orelhas. Há um momento em 
que palavras são proferidas de um corpo. Existem 
muitas palavras em torno dos dançarinos de butô, uma 
vez que você perceba que existem rostos que envolvem 
tais sons.”487 

 

Então você gostaria de tirar a carne das palavras? 
 

“(...) Não é uma questão de palavras e corpo. Afinal, a 
dança e o teatro estiveram juntos em peças de um ato 
por muito tempo, e a poesia transbordou disso. (...) Se há 
uma sensação de obstáculo com as palavras, é o mesmo 
com a dança. O trabalho é como escavá-los no próprio 
local. Mas porque você dança com seu próprio corpo - 
sem nenhum intermediário, sem usar nenhuma 
ferramenta, como palavras ou cores - a noção de que o 
êxtase acontece de repente é bastante comum. E isso é 
um pouco perigoso.”488 

 

Naquele instante o jovem aprendiz percebeu que as palavras de Hijikata eram um 
verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas 
e das pessoas a primeira pele de superficialismo.  

 

Seria mera improvisação, frente aos obstáculos que 
trouxestes e levastes à minha queda? 
 

“Não é improvisação sobre uma forma de desaparecer, 
sobre não querer retocar o que um dia desapareceu. 
Poderia haver uma obra que pedisse o corpo criando 
obstáculos ousados, mas não obstáculos que 
acidentalmente visitam o corpo. (...) Então, estritamente 
falando, os gestos de grandes atores são todos butô. 
Eles são trazidos à consciência em um estado em que os 
atores parecem esquecer que estão falando. (...) Eu li 
livros que recebi, principalmente sobre obras em 
gêneros onde os obstáculos são colocados 
propositalmente. Eu aceno em concordância enquanto 
leio, mas antes de tentar lê-los com meu corpo, há 
palavras que ficam grudadas. E recentemente, quando 
tento ler e entender essas coisas, muitas palavras me 
incomodam muito.“489 
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A palavra é o dejeto do pensamento. 

 
“O pensamento é feito de escuridão.“490 

 

A crueldade não foi acrescentada ao pensamento, ela 
sempre viveu nele, e não mais que finalmente, 
precisei tomar consciência dela.491 

 

“Mas, se de fato alguém removesse de sua dança ambos 
as dificuldades e a crueldade que suportaram, muito 
pouco restaria. As origens da dança (...) encontram-se 
nesta vida muito cruel (...). Devemos confrontar nossos 
corpos: pensar na estranheza de nossos corpos ou 
manipulá-los através de várias técnicas de 
treinamento não é suficiente.”492 

 

Aqui existir exige o grande sacrifício de existir. 
 

A morte resultava aqueles seres: esse era o dilaceramento deles, a origem de seus 
destinos infelizes, pois houve um momento em que a morte alcançou tais sujeitos, e o 
sentido repousou sobre o nada; só compreenderam privando-se de existirem, tornando 
a morte possível, infectando o que compreendiam com o nada da morte, de maneira que, 
se afastaram dos corpos sujeitos e caíram para além da possibilidade da morte, onde 
a conclusão se tornou o desaparecimento de qualquer conclusão.493 Devorador ávido, o 
mestre Tatsumi Hijikata, continua o diálogo: 

 

“Desejo assistir apenas a uma verdadeira metamorfose, 
mais do que os milhares de movimentos.”494 

 

Ouve-me então, com teu corpo inteiro. 
 

“De todo modo você tem um (ou muitos), não porque ele 
preexista, ou seja, dado inteiramente feito – se bem que 
sob certos aspectos ele pré-exista – mas de todo modo 
você faz um, não pode desejar sem fazê-lo -, e ele 
espera por você, é um exercício, uma experimentação 
inevitável, já feita no momento em que você a empreende, 
não ainda efetuada se você não a começou.”495 

 

Os próprios espectros se nomearam e agora eles 
aparecem, correm pronunciando palavras da carne. 
 

“É por isso que acho que a individualidade é 
importante. A individualidade é o transbordamento 
para o exterior. Mas todo mundo tem um corpo, e eu os 
estimulo a respeito. Posso observar que um corpo é uma 

187 
 
 
 
 



 

 

188 
 

coisa lamentável ou comentar sobre o formato da cabeça 
de alguém. Eu começo de uma maneira indireta, então vou 
mais e mais direto ao ponto. Ao tocá-los habilmente, 
espero compartilhar elementos comuns com eles.”496 

 

Sua intenção parece ser exatamente o oposto da dança 
comum. Em vez de estender o corpo levemente e 
ritmicamente, você está sempre tentando apertar e 
apertar. Quando não, atrita os momentos da vida e da 
morte no corpo até produzir seus movimentos. Esse 
tipo de dança existia antes de você?  

 

“Um dançarino deve ser capaz de se relacionar, por 
exemplo, com um osso congelado que transcende o gênero. 
Chegar a esse ponto, no entanto, exige um exame 
exaustivo e, sem ele, o trabalho cairá em uma pseudo-
escuridão da moda. Em parte, esse fracasso é, sem 
dúvida, resultado da época em que vivemos, mas também 
porque as pessoas têm percepções superficiais de suas 
próprias paisagens particulares. A arte underground 
se transforma em mera moda não por causa de fatores 
externos, mas por causa das pessoas que a praticam. 
Eles criam um deserto ao redor de si mesmos, então 
reclamam que não há água. Por que eles não tentam beber 
dos poços dentro de seus próprios corpos? Em vez disso, 
eles deveriam deixar cair uma escada profundamente em 
seus próprios corpos e descer por ela. Deixe-os 
arrancar a escuridão de dentro de seus próprios corpos 
e comê-la. Mas eles sempre buscam soluções de fora de 
si próprios.”497 

 

Então, um dançarino pode-se tornar uma espécie de 
objeto? 

 

“Isso mesmo. E o objeto pede um espírito, o espírito do 
dançarino, o que significa que um ser humano se 
transforma em algo não humano. Mesmo no balé clássico, 
há uma hierarquia: corpo no meio, deus em cima e boneca 
embaixo. Então, um dançarino de butô que desfila sua 
humanidade acaba derrotado por uma boneca.”498 

 

E em um animal? 
 

“Sim, mas, nesse caso, não apenas imito o animal. O que 
eu quero são os movimentos que um animal mostra para 
uma criança, não os que mostram para um adulto. Pegue 
um cachorro, por exemplo. A maneira como ele se move 
quando brinca com uma criança é totalmente diferente 
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de como ele se move quando brinca com adultos como nós. 
Para chegar a esse ponto, você precisa se tornar um 
único pedaço de osso.”499 

 

Esse seria o desejo fundamental de transformação? 
 

“É isso. Além disso, sempre tive a experiência de me 
tornar diferente de mim mesmo. Voltando a falar da 
minha infância novamente, havia um cesto de palha, 
chamado izume, que servia de berço para crianças 
pequenas. Você ficava sentado no berço e saía no meio 
de um arrozal o dia todo, da manhã à noite. Não importa 
o quanto você grite e chore, você nunca poderá alcançar 
os adultos que estão trabalhando. Você urina e defeca 
e, claro, uma poça se forma no fundo do berço. Você chora 
e chora e tudo fica escuro e você perde a consciência. 
Talvez você sonhe. Alternando constantemente entre 
dormir e acordar, você não sabe mais o que está 
acontecendo. Então, quando você é retirado do berço, suas 
pernas ficam com cãibras e você não consegue se mover 
e é assim que você se senta na beira da estrada. Afinal, 
não tive nenhum mestre para me ensinar meus primeiros 
passos na dança. Minhas influências vieram dessas 
experiências de infância, das árvores e pingentes de 
gelo que vi então, e de meu pai.”500 

 

Suas palavras me fazem pensar numa ideia de 
quimeras. “Uma quimera não representa seres, mas 
relações possíveis ou pensadas como tais, entre 
seres. A ideia de representação quimérica não se 
inscreve em uma tipologia das iconografias, mas em 
uma lógica das relações icônicas, que se desdobra 
tanto nas imagens como nos atos do olhar que elas 
implicam.”501 

 

“Adoro quando um ser humano quase se torna uma coisa 
ou parte de um humano se transforma completamente em 
uma coisa (...)”502 

 

“Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, 
mas pelo que volta.”503 

 

“Coisas diversas retornaram e aí produziram vazios, 
mas eu descobri um sorriso imperceptível que dava 
conta do fato de que o que havia nos vazios iria 
morrer.”504 
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Isso já aconteceu? 
 

“Sim, isso realmente foi um acontecimento. E por causa 
dessa experiência eu fui, por muito tempo, incapaz de 
encenar apresentações de dança. Falar sobre minha 
infância me faz penar o que realmente é o mundo de uma 
criança. Acho que nunca fiz uma dança infantil que 
pudesse ser chamada de infantil. Mesmo quando se 
tratava de brinquedos, eu fazia coisas como morder o 
vaso sanitário. Não sei dizer por quê... Eu também 
cortava a água do jarro com uma foice porque gostava de 
olhar as fissuras que eu tinha feito. Ou eu inspirava 
e expirava ferozmente, transformando meu corpo em um 
fole. Qualquer adulto por perto ficaria nervoso 
olhando para mim. Por que diabos eu costumava ficar 
tão frenético? Provavelmente era porque morava na 
região gelada de Tôhoku, ao norte, onde fazia tanto frio 
que, quando você curvava um dedo, ele fazia um som de 
estalo. Esse é o tipo de lugar, essas são as coisas que 
me fizeram o que sou.”505 

 

E esses desejos trazidos à “luz”? 
 

“De fato. Tenho dentro de mim esse desejo de esconder 
meu corpo em algum lugar muito frio. Então, quando o 
tempo fica muito frio, isso é butô. Por exemplo, quando 
está frio, você esfrega as mãos. Você pode tirar 
qualquer parte da ação e ela se torna dança.”506 

 

Eu também tenho esse desejo de esconder o meu corpo 
em algum lugar, mas é o calor que sempre me 
encontrará. A ardência da pele está nas minhas 
revelações. 
 

Em mais um retrato de memórias, o mestre Tatsumi Hijikata a relembra tornando-a 
presente. 
 

“Sondando a obscuridade de uma faca enferrujada na 
cozinha durante a estação de chuvas, eu fazia 
exercícios sérios sobre a maneira de enxugar as 
lágrimas. O corpo estando impregnado por qualquer 
coisa de monótona e inquietante... eu queria cobri-lo 
com uma bruma e buscar uma possibilidade de falsificar 
as coisas.”507 

 

Mesmo que nada mais dissessem e encerrassem os ensaios com essa constatação, o jovem 
aprendiz já teria-se comprometido com os seus mais desconhecíveis pensamentos. Ele 
era acostumado aos rabiscos escuros abandonados sobre o fundo branco. E nesse fundo 
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branco, seus olhos se fixaram já tendo bastante o que ver, pois toda palavra tem a sua 
sombra. É então, que o jovem aprendiz se reconciliou com sua grande dança dos erros em 
um cerimonial das palavras desacertadas. 
 

Finalmente eu consigo perceber que escrevo com o 
corpo. E o que escrevo é como se fosse uma névoa 
úmida.  
 

“Estou convencido de que uma dança pré-fabricada, uma 
dança feita para ser exibida não tem interesse. A dança 
deve ser acariciada e acariciada; aqui não estou 
falando de uma dança humorística, mas sim de uma dança 
absurda. Deve ser um absurdo. É um espelho que derrete 
o medo. O dançarino deve dançar com esse espírito."508 

 

Agora eu compreendo porque vejo as entranhas do 
espírito dos outros em sua dança... 
 

“Em outras formas de dança, como o flamenco ou a dança 
clássica. Os movimentos são derivados de uma técnica 
fixa; são impostos de fora e têm uma forma 
convencional. No meu caso é o contrário, a minha dança 
está longe das convenções e técnicas... é o desvelamento 
da minha vida interior."509 

 

Eles morreram fora de seus tempos, e assim, passaram a agitarem-se, como sombras 
pelas suas memórias.510 Um mundo da criação direta que era recuperado desse modo, para 
além da consciência e do cérebro.511 
 

Finalmente, posso criar inúmeros elementos e 
fornecer a minha metafísica de desastres, como uma 
emissão espermática infantil doada por crianças 
para a fecundação artificial de fetos ainda por 
nascerem e que virão ao mundo.512 
 

“Desastres naturais e crianças estão conectados. Há 
muitas crianças consideradas o apêndice dos desastres 
naturais. É um desastre natural quando eles são 
varridos por doenças, assim como quando um bolo de 
arroz glutinoso (mochii) fica preso em sua garganta. As 
crianças estão ao lado da calamidade natural. Eles 
gritam, não porque estão com o chapéu dobrado ou um de 
seus sapatos caiu, mas porque não conseguem encontrar 
seu corpo [karada].”513 

 

E quanto a ideia de um butô? 
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“Existem muitos tipos de butô, assim como há 
coreógrafos de butô.”514 

 

Me conte sobre um outro butô? 

 

“No outono de 1948, em Tóquio, vi uma apresentação de 
dança maravilhosa, repleta de lirismo, de um homem 
vestindo uma camisa. Cortando o ar repetidamente com o 
queixo, ele deixou uma impressão duradoura em mim. Por 
anos, essa dança das drogas ficou na minha memória. 
Essa dança agora foi transformada em um veneno mortal, 
e uma colher cheia dela contém tudo o que é necessário 
para me paralisar. A paixão obstinada é obscurecida 
pela alteração de uma imagem; ele tinha as dimensões 
de um marceneiro medindo um território denso com uma 
régua escondida em seu peito. No entanto, onde aquele 
dançarino conseguiu suas mãos, diferente de todas que 
eu já vi?”515 

 

Quem sabe um dia eu ainda o conhecerei? 

 

“Apertamos as mãos dos mortos, que nos enviam 
encorajamento de além do nosso corpo; este é o poder 
ilimitado do BUTÔ. Na história do nosso corpo, algo 
está escondido em nosso subconsciente, recolhido em 
nosso corpo inconsciente, que aparecerá em cada detalhe 
de nossa expressão. Aqui podemos redescobrir o tempo 
com uma elasticidade, enviada pelos mortos. Podemos 
encontrar butô, da mesma forma que podemos tocar nossa 
realidade oculta, algo pode nascer e pode aparecer, 
vivendo e morrendo no momento."516 

 

Como explicar que, sem alma, sem espírito, e um corpo 
morto – serei ainda eu?517 

 

“Essa pele castida é a nossa terra e casa... totalmente 
diferente daquela outra pele que o nosso corpo perdeu... 
uma pele é a do corpo aprovado pela sociedade. A outra 
pele é aquela que perdeu a sua identidade. Então, eles 
precisam ser costurados juntos, mas essa costura em 
conjunto só forma uma sombra.”518 

 

Tenho lidado com problemas de enxerto de pele, pois 
compreendi que um banco de doação de pele não é 
viável, pois essa, sendo alheia, não adere por muito 
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tempo à pele do enxertado. É necessário que a pele 
do paciente seja tirada de outra parte de seu corpo, 
e em seguida enxertada no lugar necessário. Isso 
quer dizer que no enxerto há uma doação de si para 
si mesmo.519 E assim, lembro-me do verbo doar a si 
próprio, o qual conjugo a criação artística. Pois, 
executar a ação de retirada da própria pele para 
enxertá-la onde era necessário, referia-se a uma 
prática retroalimentar sob as pequenas mortes 
sustentando a minha vida. Porém, nunca neguei os 
enxertos doados por outros. Sempre acreditei na 
compatibilidade dos enxertos e de seus interesses 
misteriosos, que assim como a criação artística, me 
escapa felizmente.  

 

"Estamos quebrados desde o nascimento. Somos apenas 
cadáveres à sombra da vida.”520 

 

Um amontoamento de cadáveres esvaziados... 

 

“Butô é um cadáver em pé em uma busca desesperada 
pela vida.”521 

 

Vivam os mortos porque neles vivemos.  

 

“Certamente o que se descobre com inteligência, uma vez 
comparada a esse estado, é quase sempre uma ruína de 
formas danificadas. A razão de ser homem é destruída 
nos arredores, e eu apenas observo sem pensar.”522 

 

Os mortos são vistos naquele conhecimento que não 
se adquire com a inteligência, e isso é a 
inteligência das coisas cegas.  
 

“Devemos viver o presente. Devemos fazer o que temos 
que fazer agora e não ficar colocando no dedo do meio 
como a maioria dos adultos faz. É por isso que eles se 
exaurem. Para as crianças existe apenas o presente. 
Eles não têm medo. O medo nos envolve em uma malha 
fina. Precisamos remover essa malha.”523 

 

O medo que desabou em mim me deixou esquartelado na 
medida do impossível. Pois você sabe que passar para 
o outro lado onde nada existe em si que esteja 
preparado, nem sequer este corpo, sobretudo este 
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corpo que ainda será abandonado pela matéria, sob 
um velho céu terroso-violáceo, em condições como a 
minha, não poderia negativar algo questionador. E 
acrescento, os medos de mim que carrego pela aptidão 
em poder sofrer. 
 

“‘Devemos ter medo!’ A razão pela qual sofremos de 
ansiedade é que não podemos viver com nossos medos. A 
ansiedade é algo criado por adultos. O dançarino, 
através do espírito butô, confronta as origens de seus 
medos: uma dança que se arrasta para as entranhas da 
terra.”524 

 

Estou aprendendo a aceitar minhas crises de medo. 
Quando ela regressa se mobiliza dos meus olhos 
fechados e se alastra pelo meu corpo, procurando se 
esquecer de si a ponto de ser um nada insensível. 
 

“Observo esses casos como eventos cômicos nos quais as 
pessoas jogaram com o corpo em um impasse em que 
vomitam sobre os direitos humanos. A austeridade se 
torna cômica, o eu ou a individualidade são fenômenos 
lamentáveis. Então não é o medo, mas é antes o riso que 
visita meu corpo. (...) de qualquer maneira, a carne 
existe como ferida na natureza, e a carne que despenca 
nessa natureza provoca uma dor de se revirar.“525 

 

Aproveitando o fixo olhar intenso de Hijikata, o jovem aprendiz pergunta: 
 

Afinal, há diferença em harmonias do ocidente e 
oriente?  

 

“Se me permito exprimir resumidamente, a plenitude da 
vida à la ocidental se elabora na vida e na existência 
e a respeito desta vida e desta existência, em uma 
correspondência perfeita e um tipo de harmonia. Já o 
butô mostra que há uma diferença difícil de preencher 
entre esse Ocidente e nós. A saber, essa dança sugere 
aparentemente que nossa disposição é a de ‘não nos 
acostumar à ordem da vida e da existência’ e a “pensar 
inconscientemente” desde o nascimento e durante a 
existência. Se entendemos essa disposição inicial para 
mais e mais longe, nossa ‘revolução’ não será ”uma ação 
harmônica que se fixa perfeitamente, sem falhas” em 
uma sociedade ou à Natureza, mas um tipo de ruptura que 
acontece quando se ousa afastar da forma de vida e da 
existência atual. É com isso que sonho vagamente.526 No 
exterior, há aquilo que se dirige o corpo; o fato de 
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viver domina o corpo; e o corpo e projeta e se torna 
objeto. Por outro lado, o corpo japonês é dirigido pelo 
número de diretores e comporta ruídos. O que faz uma 
boa harmonia. Os japoneses fazem uma harmonia apenas 
com os ruídos.”527 

 

O que nos faz perder a cultura nessa ideia ocidental 
da arte, eu tiro proveito dela para criarmos ruídos. 
 

“Por exemplo, pegue esses dedos.”528 
 

Com as falas do jovem aprendiz, o mestre Tatsumi Hijikata estende suas mãos. Suas 
mãos eram de músculos vigorosos e de dedos sábios. Nesse momento um paroxismo agitou 
o jovem aprendiz. Seus dedos tortos, de unhas de lince, decantaram-se nas estendidas 
mãos. Por entre os dedos das mãos de Hijikata, o jovem aprendiz passeava sobre céus, 
avistava paisagens fosforescentes - e o mestre, todo branco, com a aparência de um 
fantasma, transportava como um navio aquela vontade de formigueiro. 
 

“Eles são capazes de pegar objetos. Mas já me perguntei 
em uma situação extrema qual poderia ser a função 
deles entre uma articulação e outra. Há coisas que não 
são aparentes em nossas vidas diárias. Isso é 
exatamente o que eu quero mostrar – aqueles aspectos 
de nossas vidas que não são aparentes para nós.529 

 

Nunca pensou em criar uma trupe de dançarinos? 

 

“Não gosto da ideia, muito menos da criação de uma trupe 
‘normal’ de dança ou teatro... Não estou em busca de 
tamanha superficialidade entre as pessoas. Prefiro ir 
ao fundo da pessoa, perder-me neste corpo para me 
encontrar com ela de corpo e alma.”530 

 

Talvez tenha sido isso que aconteceu comigo. 
 

“A remodelação humana só será alcançada envolvendo-
se com uma arma letal onírica que por muito tempo 
ignorou a pobreza da política.”531 

 

A vida real só é atingida pelo que há de sonho na 
vida real. 

 

“É necessário empalhar o corpo (...) que voava 
antigamente para fazê-lo voar ainda mais, uma vez 
esvaziado e empalhado. O corpo (...) é bem feito para isso. 
Eu me apeguei muito às nossas pernas arqueadas, mas 
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agora me apego ao empalhamento. Encontrar o que voava 
antigamente no nosso corpo...”532 

 

Nada mais posso fazer senão continuar o diálogo 
entre a vida e o universo. 

 

“Para ficar no exterior de uma câmara secreta estando 
ao mesmo tempo no seu interior, nós tentamos fazer como 
se estivéssemos no momento da gênese da câmara secreta. 
Introduzindo o túnel do tempo, poderíamos perfurar o 
espaço.”533 

 

Esse é o lugar onde os meus crimes gélidos têm 
espaço. 
 

“Isso é o que eu tenho, agora me mostre o que você faz.”534 
 

Usa-me pelo menos como túnel escuro – e quando 
atravessares minha escuridão encontrarei do outro 
lado contigo.535 

 

Para o jovem aprendiz ter experimentado já era o começo de um inferno de querer, querer 
e querer. Assistia sua re-transformação de larva úmida em casulo, as asas 
gradualmente surgiam e encolhiam-se encasuladas. Um ventre todo novo, feito em 
espirais de línguas, no espelhamento da terra que se abre como em estado de parto, 
revelando entranhas de mel e açúcar. De toda as suas feridas obscenas, o jovem aprendiz 
bocejava o ventre mole, assim, como o fogo de sua pele que oscitava, sobretudo, em 
línguas torcidas e ardentes que carregavam em suas pontas, suspiros como de sede.536 
Através da garganta seca, surgiram vários modos que significavam o verbo irregular 
ver: um olhar ao outro sem vê-lo, um possuir o outro, um comer o outro, um apenas estar 
num canto e o outro estar ali também. O mestre Tatsumi Hijikata não o via com os olhos 
mas com o corpo. Havia experimentado na boca os olhos do rapaz e, pelo sal na boca, 
soubera que ele chorava. O mestre finalmente alcançava a única coisa que não havia 
conseguido no jovem aprendiz, os espaços instalados de seu nó vital – ele estava 
dentro da zona de vibração coesa e controlada daquele nó vital. O nó vital brandia em 
sinal de sua chegada. 
 

(...) 

 

VI. QUANDO NÃO HÁ NEM RESULTADO E NEM UMA CONCLUSÃO 

 

Do observado exposto, relatamos o que nem é resultado nem é conclusão: 
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1. A certeza da morte se construiu sobre a própria abordagem 

paradoxal na relação arte e a vida ao descrito na TANATOGNOSE. 

Neste ensaio inicial, o corpo social enterrou-se em seus 

escritos, emergindo em uma própria presença, assim como, um 

fluxo de múltiplas presenças além, antes, depois, fora, dentro 

de suas experiências. Tal ensaio apresentou intensamente o 

devido corpo, através de um corpo ficcional que cresceu sob os 

domínios de uma construção heteronormativa, provavelmente 

para se libertar, e assim, construir sua própria narrativa. 

Nesta poesia de morte as palavras foram parias de um 

pensamento onde o corpo se encontrou como metáfora das 

palavras e as palavras se estabeleceram como uma metáfora do 

corpo, ambas enquanto uma tentativa de transmissão por meio do 

procedimento palavra/corpo, confirmando a “natureza crua” da 

vida. O corpo foi encontrado em estado de palavras, e parece que 

suas últimas palavras eram o seu corpo. As estruturas 

demonstraram fatos em que o corpo ambiciou apagar seu próprio 

corpo e ir além dele, além de qualquer coisa com alguma forma 

material. Outra confirmação observada, é que o butô ainda não 

fora alcançado, sob o olhar clínico. Com base nas demais 

análises anteriores expostas, pode-se inferir que o butô é um 

processo contínuo, o qual nunca poderia ser concluído ou 

alcançado; 

2. O tempo decorrido entre a morte e o exame necroscópico, baseado 

nos achados de fenômenos abióticos consecutivos, estabeleceu-

se mediante a duração do diálogo com o seu coreógrafo Tatsumi 

Hijikata, que ao tentarem captar a vida amorfa, obtiveram como 

consequência, o conflito da vida resistente a ser re-

estabelecida em qualquer outra forma particular, revelando 
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marcas de luta na tentativa de evitar a prisão em algum modo 

de existência; 

3. As hipóstases fixas indicam que o cadáver permaneceu em 

batalhas verbais em um processo necessário para as suas 

criações. Nesses diálogos observamos um confronto de enigmas, 

os quais podem ser traduzidos em um treinamento coreográfico 

marcado pelas palavras. Desse modo, a vida carregou a morte e 

se manteve na própria morte para dela obter a possibilidade e 

a verdade da palavra537; 

4. As lesões traumáticas observadas apresentam reações vitais em 

uma dança cosmológica explorando o lado mais escuro da 

natureza humana, indicando que foram produzidas intra vitam 

e não post mortem; 

5. A morte foi causa da precisão do exercício “ser”, não 

exclusivamente do ato “imaginar”, mas sob a condição do próprio 

corpo ser mutável. Por meio da ação contundente das palavras, 

o agente físico-coreográfico Hijikata treinou este corpo 

(in)consciente de seus sentidos fisiológicos e o ensinou a 

objetivar seu corpo. Na tentativa de objetivar o corpo em 

linguagem, o corpo amarrou-se com as palavras, tornando-o um 

objeto material, igualitário a um cadáver. Os impactos da ação, 

produziram a possibilidade do poder fazer, re-fazer, criar, re-

criar, construir, re-construir essa anatomia em uma composição 

artística, um corpo desmontante que insistiu em re-montar-se 

como meio político de vida. 

 

(...) 
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“Um modo possível de ainda se salvarem seria o que eles nunca chamariam de poesia. 
Na verdade, o que seria poesia, essa palavra constrangedora? Seria encontrarem-se 
quando, por coincidência, caísse uma chuva repentina sobre a cidade? Ou talvez, 
enquanto tomavam um refresco, olharem ao mesmo tempo a cara de uma mulher passando 
na rua?”538 Tatsumi Hijikata e o jovem aprendiz “haviam nascido com a palavra poesia 
já publicada com o maior despudor nos suplementos de domingo dos jornais. Poesia era 
a palavra dos mais velhos. E a desconfiança de ambos era enorme, como de bichos. Em 
quem o instinto avisa: que um dia serão caçados. Eles já tinham sido por demais 
enganados para poderem agora acreditar. De tão longamente ludibriados, vaidosos da 
própria amargura, tinham repugnância por palavras, sobretudo quando uma palavra - 
como poesia - era tão esperta que quase exprimia, e aí então é que mostrava mesmo como 
exprimia pouco.”539 Ambos tinham, na verdade, repugnância pela maioria das palavras, 
o que dificultava uma comunicação, já que eles ainda não haviam inventado palavras 
melhores: eles se desentendiam constantemente, em um obstinado jogo rival.540 Poesia? 
“Eles também achavam que os outros queriam caçá-los não para o sexo, mas para a 
normalidade. Eles eram medrosos, científicos, exaustos de experiência.”541 “Na palavra 
experiência, sim, eles falavam sem pudor e sem explicá-la: a expressão ia mesmo 
variando sempre de significado. Experiência às vezes também se confundia com 
mensagem. Eles usavam ambas as palavras sem aprofundar-lhes muito o sentido.”542 
 

“Como todos nós temos sangue fluindo em nossas veias, 
a observação de nosso corpo sempre termina sendo 
obscura...”543 

 

Você me fez sentir uma criança diante de uma selva 
ou de um altíssimo monumento. É como se um livro se 
abrisse de memórias e de não memórias. Passando-se 
agora mesmo, não importa quando foi, ou é, ou quando 
será esse agora mesmo. 

 

“Os jovens não devem se tornar viciados em 
sensualidade. Eles precisam de um desejo real e devem 
agir de acordo com ele – Butô só pode ser feito por 
aquilo que pode ser tirado da maneira de viver e dançar 
com ele, sem impor regras a si mesmos.”544 
 

A essa altura, a difusa repercussão deixava de ser eco para se tornar apenas fato. 
Fato que não competia a ser retratado, como o encontro de seus dançarinos diante de 
seus túmulos. A interrogação por onde anda o fato inicial se perdeu, estava solta no 
mundo, e eles, enquanto personagens inconscientes, estavam o tempo todo trafegando 
por seus interiores. Além das possíveis histórias, que se revelam em teor corrosivo, 
tudo se ostentava a forma de uma recordação infantil. 
 

“‘Minha criança’ não cresce, ela não crescerá. Ele 
permanece criança e, por não crescer, já é adulto. Assim, 
minha criança (...) sem desejar nada, tornar-se idiota, 
conservava uma claridade estranha como se tivesse 
simplesmente vivido a vida.”545 
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Toda palavra tem a sua sombra. A verdade é que as 
pessoas precisam poder contar suas histórias a si 
mesmas.  
 

“Ao ensinar butô, meu objetivo é torná-los conscientes de 
uma parte de si mesmos com a qual perderam contato, fazendo 
com que se estudem de corpo e alma.”546 

 

Neste instante era como se o pensamento do novo aprendiz tivesse digerido por 
fagocitose, o pensamento de seu coreógrafo. E finalmente, ninguém mais detinha o 
domínio das coisas. 
 

“Eu quero me aproximar da infância ao expor 
abertamente o que se passava no meu corpo.”547 

 

Tatsumi Hijikata era um contador de histórias. “Não as escrevia, nem mesmo se dava ao 
trabalho de contá-las, simplesmente sabia onde encontrá-las”548 e carregava o jovem 
aprendiz até elas. Ao morrer, levou consigo as falas de sua mãe, vestígios frágeis 
depositados em sua memória, que reconstruiu como desafio ao jovem aprendiz. 
  

“Minha mãe costumava dizer: 'Corra com o coração do 
cego'.”549 

 

Gradualmente, o ambiente em que viviam se tornava desdentado em todos os sentidos da 
palavra.  

 

“Uma parábola se soltando da parede de um seio acabou 
com o tempo e caiu em um matagal.”550 

 

Suas palavras são dedos entre os quais a areia 
desliza, assim, como as armas que enfrentam o(s) 
corpo(s), derrubando todos os cárceres da expressão 
corporal. Sem falar na teoria da física da anti-
matéria, a qual, tudo tem verso e reverso, tudo tem 
sim e tem não, tem luz e tem trevas, tem carne e 
espírito, será nessa anti-matéria que cairemos 
depois de mortos?551 
 

“(...) uma vez morto, rasteje de volta!”552 

 

Eu percebi que negava a abertura e o acesso aos meus 
outros nomes, menos fixos, ainda indecisos, mais 
capazes de se reconciliar com a liberdade selvagem 
da essência negativa, dos conjuntos instáveis, não 
mais dos termos, mas de seu movimento deslizante 
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sem fim de “expressões” que não chegam a lugar 
nenhum.553 

 

“Não é que aquelas coisas que podem ser expressas 
aparecem apenas em não expressar?”554 

 

“Em caso de poemas difíceis use a dança. A dança é 
uma forma de amolecer os poemas endurecidos do 
corpo. Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos 
dos pés, das unhas.”555 
 

Tatsumi Hijikata era acostumado a observar em suas aulas os jovens de grande 
entusiasmo em algum tipo de empreendimento, assim como, o esfriamento de seus ardores. 
Alguns eram familiarizados apenas com os aspectos superficiais e ostensivos da vida. 
Ainda assim, através da imersão total na dança, todos podiam encontrar o espírito 
butô. Era aqui, na sala de ensaio e não na performance de palco, que se encontrava o 
verdadeiro significado do butô. Com uma alegre desorientação, o jovem aprendiz 
pontuou:  
 

Finalmente, começo a aprender a viver com o que não 
se entende. 
  

 (...) 
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VII. RESPOSTAS EM FRASES DE LÁPIDES OU FOTOGRAFIAS DAS COISAS 

QUE SÓ ACONTECEM NA CABEÇA 

 

Talvez a solução que preencha a indagação deste quesito, esteja na 

própria presença das perguntas ou na ausência de suas respostas. A 

possibilidade da não existência de respostas seja o fato de haver, assim 

como uma pequena semente, uma simples semente de árvore, enquanto 

promessa de vida, o fenômeno de uma semente que contém vida e coexista 

em sua impossibilidade. 

 

- O único quesito a ser respondido, decidiu se libertar, tentando 

alcançar algo sensível e mágico por todos os meios conhecíveis, como 

livrar de si mesmo na precisão de estar morto, para que as formas se 

instalem em seu ser dançante. “Por outro lado, esta abertura do corpo 

foi seu devir ele-mesmo, o objetivo e o aparato de delitos através do 

qual pode-se cair em expressões extremamente subjetivas e tendências 

que buscam bizarrices em vão.”556 Em vista disso, o processo dessa dança 

continuou, e de alguma maneira, continuará estando vinculada à 

escuridão interior, prosseguida da perfuração dos tecidos até chegar no 

lugar além, “as trevas da carne”, a qual um dia, este corpo chegará a 

exprimir fielmente o movimento de seu próprio corpo. 

 

(...) 

 

Por um momento, é como se uma lembrança nascesse daquele encontro. O jovem aprendiz e 
o maduro dançarino, agora coreógrafo, rompem com o espaço-tempo do limite das 
palavras encontrando-se enquanto crianças, brincando entre o Japão e o Brasil. As 
duas crianças começaram então, a atravessar essa linha do tempo, que nascera de um 
secreto espaço encruzilhado, que os levaram em meio a ferrovia de Konan Railway de 
Tôhoku. Os meninos corriam um atrás do outro, se escondendo atrás das paisagens, e às 
gargalhadas, iniciaram um típico jogo afamado, o de quem se equilibra mais sobre os 
trilhos. O pequeno Júnior era um vencedor assíduo, aprendera fácil o que era andar na 
linha, ao contrário do mais velho Kunio. No imperfeito equilíbrio, havia uma 
levíssima embriaguez de andarem juntos, era a alegria de quando se sente a garganta 
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um pouco seca e se vê que por admiração se estava de boca entreaberta. Eles respiravam 
de antemão o ar primaveril que estava à frente, e ter essa sede era a própria água 
deles. Quando não se equilibravam pelos trilhos, saltavam os dormentes falando além 
de idiomas e rindo, falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez que 
era a alegria da sede deles. Até porque criança tem sua própria língua. Por causa de 
certos desequilíbrios, às vezes eles se tocavam, e ao toque se lembravam da sede – a 
sede era a graça, mas as águas são uma beleza de escuras, alguém havia percebido - e 
ao toque de ambos brilhavam o brilho da água deles, e assim, a boca ficava um pouco 
mais seca de admiração.557 Era mágico como eles se admiravam estarem juntos! A 
trajetória era longa, não apenas em um modo de ir, mas pelo itinerário para além deles 
próprios. Em uma curva eles chegaram à ferrovia Madeira-Mamoré, eram crianças que 
herdavam de seus ancestrais aquilo que entrava no corpo e saía como o que se fazia 
chorar. Eram os espinhos e carrapichos enfrentados pelo Kunio e os desequilíbrios 
levados aos joelhos ralados de Júnior, que as aventuras começaram a mergulhá-los 
nas feridas do corpo, todavia, as feridas formaram seus corpos desde o princípio.  Os 
fenômenos que emergiam na aventura dos gestos e dos movimentos infantis eram como 
um tipo de ressurgimento que se fazia de dentro de uma realidade dissolvida, 
acompanhadas pelas profundezas acriançadas, de modo que o pensamento sobrevoa o corpo 
como se a ideia fosse ligada em tempo decifrante de como não se libertar das quedas e 
dos carrapichos. Mediante as caminhadas nos trilhos e seus percalços, os meninos 
chegaram ao cemitério dos inocentes e das locomotivas. Por entre os cemitérios, as 
ferrugens e os limites do rio as crianças começaram a brincar “de medo, de magia, de 
loucura e de dedo”558. Brincar é ensinar ideias. Era como se tudo que acontecesse ali, 
nascesse do próprio encontro. As crianças brincavam até se perderem pelos terrenos 
baldios, os sepulcros dos inocentes e os destroços das locomotivas escandalosas. Elas 
se recriavam corporeamente e incandescentemente, como se incendiassem aquele 
mundaréu de verde e restasse apenas fragmentos fonéticos. Com o tempo da brincadeira, 
o calor estranho queria levar os corpos, e em uma indecisão, desmontou a estrutura do 
céu. De uma estratégia somente por ser infantil, as crianças fizeram incríveis gestos 
para dobrar o vento com as suas articulações, eram assim, que voavam e se 
transformavam em peixes, na plenitude da onomatopéia tchibum!!! Na submersão de um 
primeiro mergulho a estiagem chegou. Depois de muitos saltos e mergulhos sem medo, 
ambos os meninos saíram do rio de cor madeira e continuaram sua aventura até chegarem 
a um distrito chamado Nazaré, um lugar simbolizante para o Júnior. No meio das casas 
de madeiras sem muros, onde os cachorros corriam sem direção, latindo para o nada, 
distantes da tal civilização, o que importava era os barrancos altos, revelados pela 
seca do rio. Eles não podiam olhá-lo sem ter que levantar infantilmente a cabeça, o 
que os tornou de súbito muito pequenos e transformou os barrancos em montanhas. Era 
como se jamais, alguma coisa tivesse estado tão perto deles. O sonho era uma montanha 
onde o pensamento havia de escalar. Não havia sonho sem pensamento. Os barrancos eram 
disfarces às angústias em declives da calma. Arrebatados por aquele cenário, os 
ângulos inadequados dos barrancos pesavam o peito de ambos os meninos. Tal instante 
se mesclava como quem leva a mão à garganta, tornando-se forte como uma girafa sem 
pescoço, e ter a cabeça diretamente ligada aos ombros era de uma vulnerabilidade. Mesmo 
com esse súbito medo eles olhavam o barranco como crianças, diante de um grandioso 
escorredor. O mais corajoso Kunio gritara “eu estou sendo”, enquanto escorregara nos 
enlameados declives escorregadios. Júnior, o mais sensível da dupla, sempre escondia 
seu medo em voar, ainda mais vendo os voos de Kunio, todavia, escorregava com seus 
medos por entre seus braços, enlameando-se pelos caminhos e suas imagens, atingindo 
uma espécie de céu onde desabrochava parcialmente. No entanto, as quedas durante a 
trajetória dos trilhos tinham ferido o pequeno Júnior seriamente, e só agora sentia, 
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pois lembrava que se dissesse que doía iria doer muito mais. O segredo dessa ação 
estava em uma conservação intacta, camuflada pela “utilização dos gestos, das 
entonações, da harmonia relacionados com os significados e em todos os planos 
possíveis.”559 O pequeno Júnior jamais queria desanimar seu amigo Kunio. Numa 
tentativa de fuga o pequeno Júnior se escondeu por entre as árvores e começara a 
chorar, porque ele só sabia chorar escondido. As estações buscavam uma transformação 
e inesperadamente as folhas iniciaram suas quedas da altura de suas árvores. Kunio 
gritava o nome de Júnior e mesmo sem respostas, continuava a procurar. Às vezes, os 
fenômenos naturais são mais mágicos do que os sobrenaturais. Quando de repente, sem 
nenhum aviso, uma chuvarada, seguida por uma ventania, começava a cair. O mais velho 
Kunio encontrara o jovem Júnior que chorava junto com a chuva. Os seus joelhos 
respingavam em ritmo só se diferenciando pelo tom da cor, enquanto, mastigava o choro 
obedientemente, sem parar. O choro veio do seu medo, o medo das coisas, que de repente, 
podem transformar tudo aquilo que existia, em apenas imaginação, criando a revelação 
de que ambos estavam mortos. Foi então que Kunio levantou o pequeno Júnior do chão e 
disse: “Nós não estamos mortos na vida real, só como artistas. Tudo isso faz parte do 
nosso espetáculo morticínio.”560 Kunio com seu modo de olhar e um jeito de dar as mãos, 
realmente parecia ter entusiasmado a infância de Júnior. Essa chuva súbita começou a 
libertar e a libertar o pequeno jovem, o trazendo calma e o deixando tão relaxado que 
logo depois corria com o maduro Kunio, para o grande barranco. A chuva e o pequeno 
Júnior tinham um relacionamento exótico, por assim dizer. A coragem de ambos era 
tanta, que não havia susto que pudesse significar cair naquele abismo, assim, eles 
escorregavam pelos barrancos enlameados pela chuva, como larva fervente pela 
montanha abaixo até encontrarem o rio. O número de descidas e subidas para as descidas 
era inesgotável. Kunio como era mais travesso, por sua natureza fugidia atravessou o 
rio, sem nem ao menos o Júnior perceber. Do outro lado do rio, em plena terra 
desconhecida encharcada em chuva, Kunio estranhava com atração aquela vista, sem 
dúvida, quando estranhava algo aí que ele alcançava o sentido das coisas. Diante desse 
cenário, o rio se tornou o cabo de guerra entre eles. E quando bolas de lamas e perdas 
de tropas imaginadas sucumbiram, os pequenos jovens resolveram subir o barranco. No 
oásis de terra úmida e fértil, as crianças rodopiavam as inúmeras poças de lama, ao 
mesmo tempo, em que os pingos eram abraçados por eles entre suas danças, anunciando o 
surgimento dos três sóis dessa terra. Depois de algumas horas imensuráveis, surgiu 
o sublime e intenso sol inexplicável que aqueciam aqueles corpos pós-encharcados de 
chuva e lama. O que tinha de água naqueles corpos não existia mais. A potência do voo 
surge em dias ensolarados. Com os tamanhos sóis, Kunio acabou por conseguir 
vermelhidões de queimaduras em uma parte do corpo, a outra, descamava-se como as 
famosas e gigantescas cobras locais. O temperamento excessivamente daquele 
hemisfério, fazia Kunio sentir uma dificuldade, que o ameaçava separar de Júnior. Foi 
quando o sol começou a se obscurecer e o sentimento também se escureceu rodeado das 
alturas das árvores, que encobriam um atalho às pequenas e tortuosas vias férreas até 
Tôhoku. Depois da diversão hemisférica, as crianças decidiram retornar ao extremo 
oriente. O mais velho possuía grandes habilidades em se perder. Para ele, perder-se 
significava ir achando e nem sabia o que fazer do que ia achando.561 E por isso, sabia 
o caminho de cor e salteado, ainda mais, por ser familiarizado com as sombras das 
coisas. Kunio coberto de queimaduras carregava em suas costas o pequeno Júnior com 
seus joelhos ralados, como se fosse um irmão mais velho. Na volta à Tôhoku, o dia 
ainda era dia. A exaustão pela longa caminhada logo se evaporou. O mais novo, 
carregado por Kunio, estranhava a outra terra, o outro vento e o outro sol, estava 
coberto de uma pele de instabilidade de medo, em achar que seria abandonado, e 
subitamente, começou a gritar em meio aos arrozais. Em um ímpeto de susto passageiro 
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Kunio soltou o pequeno Júnior nos arrozais. Na queda, o pequeno Júnior virou um 
espantalho com indícios de folhas, grãos e cascas. Kunio preocupado, se direcionou ao 
pequeno Júnior, até que o mesmo o segurou em um abraço ambíguo, que é ao mesmo tempo 
se tornou golpe de força o derrubando nos arrozais. Naquele instante todos riram como 
se quebrassem o poder de cair em medos. Os meninos corriam do sol ameno, pela terra 
escura, em um mundo de conhecimentos onde seus vocabulários recorriam às imagens e 
brincadeiras, enquanto um tinha uma qualidade ígnea o outro era de sopro. No jogo de 
um se alimentar das investidas do outro, subiram em uma árvore e se lambuzaram pelas 
frutas, era uma fome dolorosa de entranhas, fome de estarem possuídos pelo 
inalcançável, só restaram as bocas sujas que pareciam que tinham comido carvão. Com a 
barriga entorpecida como cavalos, resolveram brincar de se transformarem em qualquer 
coisa, de animais a plantas, até em objetos inanimados. De repente se tornaram meninas 
alegres, a mais nova era uma menina avoada que rodopiavam feito redemoinho, e a mais 
velha reinava em sua meninice no alto da árvore frutífera. Com o decorrer da 

brincadeira, a forma conjugada do verbo haver na 1º ou na 3º pessoa do singular do 
pretérito imperfeito do subjuntivo, se estabeleceu enquanto houvesse o vento. Era um 
vento de outono que carregava as folhas secas e as penas de urubu. O substantivo vento 
era ira, ira era a vida. Aos poucos o vento se tornava neve, só se comparando à estrela 
cadente que atravessava quase imaginariamente o céu negro e deixava como rastro o 
vívido espanto de um universo vivo.562 O silêncio profundo da noite se aproximou, 
igual a uma nova bola de lama, que antes mesmo de atingir o rosto de Kunio se 
transformou em uma bola de neve. Nesse movimento Kunio colocou suas mãos em uma poça 
de lama, tentando alcançar uma revanche, quando rapidamente, as poças que eram de lama 
se transformaram em pequenos lagos gélidos. Foi o início de mais uma brincadeira em 
grande guerra, agora com bolas de neve. Com palavras tolas e estranhas, eles dançavam 
acoplando-se e rolando como se estivessem chutando a neve que caía.563 Após algumas 
tacadas de bolas de neves ao pequeno Júnior, a brincadeira foi se dissipando, até 
perceberem os inúmeros vaga-lumes que se fundiam as suas danças. E do cansaço 
infantil, as crianças estatelaram sobre o chão coberto de branco semelhante a seus 
cadernos escolares, e na imensidão do encontro alvo da terra com o sombrio do céu, 
assistiram aos incalculáveis vaga-lumes se tornarem estrelas. Entregues ao tempo, 
logo eles esqueceriam o rosto de cada um, não era como se as mães gritassem em suas 
janelas para que ambos voltassem para suas casas, mas que as próprias crianças 
chegavam ao horário de suas despedidas. Cada um levou consigo, uma funda sensação de 
pertencerem a oralidade em que duas crianças se perderam nos confins da natureza e 
se converteram em uma espécie de fantasma diáfano que se transmutavam em desejos...   
 

(...) 
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VIII.   O COMEÇO DO FIM 

 

Este laudo desdobra a linguagem, ao lidar com a performatividade, 

enquanto aspecto liminar direcionado pela relação entre os fenômenos 

artístico e ritualístico, configurados em uma escritura gestual. Tendo 

em vista a prática corporal, a escrita autobiográfica e autoficcional 

deu-se como processo de abertura criativa “constante de si, de 

desarticulação de um ‘eu’ organizado, significante e significado, 

intérprete e interpretado, de produção de corpos em experiência, em 

movimento e em circulação constante de intensidade, afetos e 

velocidades consigo mesmo e com o Outro”564, sob o espaço e o tempo. Talvez 

essa abertura à multiplicidade atravesse a solidão das palavras e dos 

sentidos que não se fecham em si, desnudando a supervivência da intensa 

vida das imagens. Após a realização das análises, registra-se a 

vertigem da materialidade do corpo-gramatical em sua própria 

transformação, a qual, foi observada em seus possíveis modos de ler, a 

possibilidade da criação de “espaços-outros” - heterotopias desviantes 

em sua reinvenção – demonstrando-se ressignificações e reapropriações 

de geografias do poder-saber à sobrevivência das inúmeras existências. 

O decorrente laudo foi confeccionado através de uma narrativa não 

linear em possíveis vias de existência, contendo tentativas de penetrar 

nas entrelinhas tramadas, digitadas no anti-verso do verbo corpo, 

acrescidas de anexos rubricados pelas memórias e o FINAL assinado, 

pelos solilóquios do escuro irracional, executores do exame poético-

pericial. Terminado o exame poético-pericial, observados pelos 

requisitos legais das contiguidades entre os enunciados e as 

visualidades (e além) pertinentes, e nada mais havendo digno de 

referência, encerramos o presente laudo necroscópico.  
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(...) 

 

Refletindo um pouco, o jovem aprendiz chegou à ligeira assustadora ideia de que os 
pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte.565 

Simplesmente ela havia descoberto de súbito que pensar não era natural.566 Depois 
refletiu um pouco mais e descobriu que não tinha um dia a dia.567 E sim, uma vida a 
vida. E que a vida era sobrenatural.568  

 

“Entrever o cruzamento de uma vida breve em sua 
duração, é, na verdade, espreitar a mim mesmo, que corri 
uma longa distância sem fôlego.”569 

 

Nenhum ser humano me deu jamais a sensação de ser 
tão totalmente amado como fui amado sem restrições 
dos meus “pecados”. 
 

“Bem, não foi isso que eu vi?”570 
 

Me abrace... Que no abraço mais do que em palavras, 
as pessoas se gostam. 
 

Com a investida do jovem aprendiz, o mestre Tatsumi Hijikata se vê em um descompasso: 
 

“Ah, acabou o tempo? (...) A partir de amanhã, se você 
olhar para butô sob tal luz, talvez seja capaz de 
entendê-lo muito bem. Provavelmente foi difícil me 
seguir (...) mas agradeço (...).”571 

 

Naquele instante aquele aprendiz não conseguia nem fabular sílabas...  
 

“Aquela luz que aparece repentinamente quando você 
está no trem noturno está em suas produções teatrais 
também. Afinal, se você reduzir o uso de luzes, o 
público vai pesquisar e ver. Acho que é o corpo. 
Portanto, é melhor ir a um lugar assim, pelo menos para 
uma luz como essa, uma luz exigida pelo corpo. Do 
contrário, a ansiedade de ser incapaz de dançar, a menos 
que se fortaleça com princípios, virá à tona, e a dança, 
uma vez que estiver no palco, ficará rígida.”572 

 

As palavras começam a ser contabilizadas em sua própria despedida. 
 

Mas e quanto ao ponto em que o desespero se torna 
luz?  
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“Meus comentários têm mudado cada vez mais para o 
palco, mas mesmo agora, enquanto tento falar sobre meu 
estado ao dançar, sou visitado por um momento de já 
tentar reestruturá-lo. Bem, acho que se digo que não 
estou ciente de nada quando danço, provavelmente é a 
luz (...). Essa luz não é necessariamente a luz que atinge 
os olhos, mas talvez seja mais como um reflexo. Esse 
reflexo precisa encontrar seu caminho em um mecanismo 
que o direcione a esquecer cada vez mais. Uma vez no 
palco, você cria um novo papel a partir do que se lembra 
perfeitamente. Também está criando um papel de 
esquecimento. Esse método de esquecer no meio do 
esquecimento é um mecanismo que significa que você não 
quer tocar no que você já esqueceu. Se você não fizer 
isso, você se lembrará de um padrão para a forma de 
esquecer. A emoção em tal momento é bastante simples; é 
triste. Portanto, quando você sai do palco, há apenas 
relatos insignificantes de um joelho arranhado ou 
esfolado. Mas esse arranhão é definitivamente 
diferente do cotidiano.”573 

 

Como uma despedida agora? 
 

“O Butô brinca com o tempo, também brinca com a 
perspectiva, se nós, humanos, aprendermos a ver as 
coisas pela perspectiva de um animal, de um inseto, ou 
mesmo de objetos inanimados. O caminho percorrido 
todos os dias é vivo (...) devemos valorizar tudo."574 

 

E será assim? 
 

“Simplesmente não consigo falar o suficiente sobre 
isso.”575 “Tudo agora está claro. Quando carregamos a 
luz nas costas, o fardo não está carregado nas costas 
das nossas trevas?“576 

 

Sinto que estou me despedindo de alguma coisa que 
está morrendo dentro de mim mesmo. 
 

Como se fosse um último ímpeto de Hijikata, o mesmo o provoca: 

 

“Gostarias de agarrar os ecos depois de estar 
divertidamente morto?”577 

 

Só quando o jovem aprendiz desistiu de compreender é que, afinal, teve a chance de 
compreender.578 
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Se renascermos depois de mortos, eu desejo doar a 
minha alma viva para uma existência nova. E se 
assim for verdade, que exista um renascimento, a 
vida que levo agora não é propriamente minha, e sim, 
uma alma que me foi dada ao corpo.579 
 

"(...) eu nasci. Eu renasço novamente e novamente. Já não 
é suficiente simplesmente ter nascido do ventre da mãe. 
Eu renasço novamente e novamente. Eu faço esses 
experimentos em qualquer lugar.”580 

 

A morte sempre nos leva pela mão. 
 

“Assim fui trazido de volta à vida; antes disso eu 
tinha sido salva dos fluidos uterinos e dessa vez das 
águas da terra. E assim também o dançarino de butô deve 
renascer perpetuamente.”581 

  

Enquanto que aquele “mundo desabava, quando as últimas pontas de sentido se 
esvaneciam”582, o mestre Tatsumi Hijikata agiu como um testador assinante de um 
testamento, disposto a deixar alguma herDANÇA, para salvar ao menos, o nome das 
coisas. 
 

“Não pise seus passos, dê um passo gigante!”583 

 

Hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de 
andar, de um passo certo. Mas o atalho com sombras 
refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o 
atalho onde eu seja finalmente eu, isso não 
encontrei. 
 

“Pernas retas são engendradas por um mundo dominado 
pela razão. Pernas arqueadas nascem de um mundo que 
não pode ser expresso em palavras.”584 

 

Caminhando com as pernas abertas carregando o 
coração perpetuamente entre as coxas?585 
 

Enganado era o autor que escreveu: ”O sonho é talvez o único terreno em que estamos 
absolutamente sozinhos.”586 Pois o jovem aprendiz, quando sonhava, tinha Tatsumi 
Hijikata a seu lado.  
 

Mais isso não poderia ser um sonho? 
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“A expressão ‘sonhando um sonho’ serve de sonho de 
vida para um corpo que não é mais capaz de sonhar. Por 
isso ansiamos por aquele violento ato de ‘não fazer 
nada’. Mesmo a ignorância e a miséria são dolorosas 
quando se tornam expressões tardias. Mas a chamada dor 
direta também pode ser igual a carne sem objetivo e 
vazia. Mesmo que seja realmente assim, o corpo é uma 
salamandra carbonizada e, em seus sonhos negros como 
breu, não há o que se possa ser chamado de total alegria 
ou dor. Mesmo que você o chame de ‘terreno provisório’, 
não foi coberto de serragem?”587 

 

O importante é sonhar e ser sincero com o sonho 
quando se dança, ou seja, somente contar fábulas as 
quais se acredita.  
 

“No corpo, há algo que cai interminavelmente, e então o 
corpo, ao (...) esquecer começa a correr para submergir a 
pele.”588 

 

“Talvez estivessem tão prontos para se soltarem um do outro como uma gota de água 
quase a cair, e apenas esperassem algo que simbolizasse a plenitude da angústia para 
poderem se separar. E nunca acontecia, nunca acontecia alguma coisa que enfim 
arrematasse a cegueira com que estendiam as mãos e que os tornasse prontos para o 
destino que impaciente os esperava, e os fizesse enfim dizer para sempre adeus.”589 
“Raramente a palavra final é uma última roupa com corte adequado ao corpo do caído, 
exata e austera. As últimas palavras são a maquiagem que esconde as olheiras, a 
cabeleira que rodeia o crânio.”590 Isso fez com que aqueles de nós que assistiam até o 
fim se estremeceram, mais uma vez, o estremecimento passou por todos os nossos 
infinitos corpos, resultando em uma sensação revigorante de liberação. Talvez 
houvesse uma escuridão oculta dentro de nossos corpos... 
 

(...) 
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TEXTAMENTO 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE TEXTAMENTO, que faz:  

CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR, na forma declarada abaixo:  

 

SAIBAM quantos este público instrumento virem, ou deles notícias 

tiverem, que, neste dia, mês e ano, nesta cidade e Estado. Ao meu Cartório, 

perante a mim,  o tabelião, que escrevo, e as duas textemunhas idôneas, 

adiante nomeadas e ao final assinadas, expressam convocadas pelo 

textador para assistirem este ato, compareceu o orientador Dr. ÉDEN 

PERETTA, artista da dança, professor, coordenador do Coletivo 

Anticorpos, inscrito sob os desventurados números de imagens, 

residente e domiciliado à Rua dos Artesãos Corpóreos, Centro, Político, 

e reconhecido por mim, que de trato, dou fé, e das mesmas textemunhas, 

também o meu conhecimento, perante as quais, por ele textador, que se 

encontra em seu perfeito juízo e entendimento, segundo o meu parecer e 

das textemunhas e livre de qualquer coação, me foi dito que desejava 

fazer o seu textamento, e pediu-me que tomasse em minhas notas 

dançantes as suas declarações como última vontade, conforme minuta 

previamente feita e por mim escrita em meu livro corêutico, tal como 

nele se contém e se concretizam nas disposições seguintes:  

 

1. Logo para as crianças do bairro BÁRBARA CARBOGIM, BRUNO 

HONORATO, CLÓVIS DOMINGOS e JUSCELINO MENDES, já qualificado os 

seguintes bens, os quais pertencem à parte disponível de meu 

patrimônio:   

 

 Todos os meus desejos que minha língua guardou;  
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2. Para as aves que me ensinaram a voar, CÉSAR TEIXEIRA, DÉA MELO, 

GILCA LOBO, LUIZ LERRO, NINA CAETANO e RODRIGO VRECH, já 

qualificados os seguintes bens, os quais pertencem à parte 

disponível de meu patrimônio:   

  

 As conquistas dos voos rasantes;  

 
3. Por via do presente ato, instituo e declaro que, ANA PAULA GOMES 

ROCHA, CAIO PICARELLI, DANI ANJOS, GILDA NOGUEIRA, JANETE 

JOBIM, JOANA DO PRADO, NICOLY FOGAÇA, TATI ROSA, THAIS GARCIA, 

MÁRCIO RODRIGUES, MELISANE LIMA, RAFAELE BONFIM e SARAH 

CAROLINA, já qualificado os seguintes bens, os quais pertencem à 

parte disponível de meu patrimônio:   

 

 Todos os meus brinquedos-ideias que colecionei em vidas;  

 
4. Por via do presente ato, instituo e declaro que os personagens 

familiares, MARIA VELEIDE CARVALHO DE MIRANDA, CLÁUDIO 

CARLOS DE MIRANDA, ALEX CARVALHO DE MIRANDA, MARIA DE 

LOURDES BEZERRA CARVALHO e ROGÉRIO MIRANDA, já qualificados, 

deverão ser assegurados todos os direitos, os seguintes bens de 

minha propriedade, sem prejuízo dos bens que já possui em nome 

próprio e que estão também compreendidos na meação que lhe cabem: 

 

 As cicatrizes que descansam em palavras, e agora sonham 

poesias. 
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Para que cumpram as disposições contidas neste textamento, nomeia-se 

textamenteiro TATSUMI HIJIKATA, coreógrafo, diretor enamorado da 

morte, escritor de palavras enlameadas, bailarino para além de números 

cruéis, com escritório endereçado à Rua das Palavras do Corpo com 

esquina do Corpo das Palavras, ao que se pede encarecidamente aceitar 

essa incumbência, pelo que agradece: que finalmente esperam se cumpram 

todos esses dispositivos tão inteira e exatamente como aqui se declaram, 

por constituírem-lhe o derradeiro e legítimo desejo. Assim o disse, do 

que dou fé, e me pediu essa escritura, a qual, feita de notas dançantes, 

lhe sendo lida em voz alta e pausada ou em silêncio e alada, na presença 

das textemunhas, a aceitou integralmente e assina com as mesmas 

textemunhas, desistindo da faculdade que lhe confere a lei de fazer ele 

mesmo a leitura destas disposições. As textemunhas que estiverem 

presentes a todo o ato, com o testador, desde o início até o encerramento, 

são: ÉDER RODRIGUES, escritor de museus, prosador, dramaturgo de 

inúmeros pequenos dons que lhe escapa do corpo e colecionador de 

cacarecos corpográficos não despedidos de seus encontros; e LUCIANA 

LYRA, performer de mitologias, escritora, encenadora, recolhedora de 

imensuráveis gestos, excogitadora de inúmeros toques ilógicos das 

palavras e dos contornos de um infinito corpo. Certifico, por fim, e dou 

fé que foram praticadas em ato contínuo todas as formalidades de que 

se fez menção. Eu, CLÁUDIO MIRANDA JÚNIOR, textador das danças em 

notas. Escrevi e também assino.  

 

E por estarem firmados,  

em algum local e data de um calendário velho. 

 

 

 

250 



 

 

251 
 

 

 

 

 

 

TEXTADOR 

 

 

 

ORIENTADOR-TABELIÃO 

 

 

 

TEXTEMUNHA (1) 

 

 

 

TEXTEMUNHA (2) 

 

 

 

(...) 

 

Depois da partida, restou a sombra, que ultrapassou o tempo e não precisava de 
retoques.591 O que era reconhecido como aprendiz se tornou hóspede de um lugar chamado 
útero. Em um pensamento germinativo que progride em crescimento embrionário, uma 
outra dança se fazia:  “‘Estou caindo do discurso?’592 Que me desculpem as expectativas, 
pois recolherei o verbo fundir e me unirei as palavras. Estou em processo de escrita. 
Logo, ‘me livro de mim e consigo então descansar’593, para enfim eu poder dançar. Afinal, 
Não preciso mais ser legível no escuro.” 

 

(...) 
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(...) 

 

O que era jovem aprendiz não se lembrava mais onde foi o começo, sabia que não começou 
pelo começo: foi por assim dizer escrito todo ao mesmo tempo.594 “Estou de olhos 
fechados. Sou pura inconsciência. Já cortaram o cordão umbilical: estou solto no 
universo. Não penso mas sinto o it. Com olhos fechados procuro cegamente o peito: quero 
leite grosso. Ninguém me ensinou a querer. Mas eu já quero. Fico deitado com os olhos 
abertos a ver o teto. Por dentro é a obscuridade. Um eu que pulsa já se forma. Eu (...) 
estou entrando sorrateiramente em contato com uma realidade nova para mim que ainda 
não tem pensamentos correspondentes e muito menos ainda alguma palavra que a 
signifique: é uma sensação atrás do pensamento.”595 

 

(...) 
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