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“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”.    

(Viviane Mosé) 



 

 
 

 

RESUMO 

 

CARBOGIM, Bárbara. Por uma poética política: tensões entre corpo e presença na 

dança de Tatsumi Hijikata. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas – Processos e 

Poéticas na Cena Contemporânea) – Universidade Federal de Ouro Preto. Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas, Ouro Preto, 2015. 

 

A presente dissertação denominada Por uma poética política: tensões entre corpo e 

presença na dança de Tatsumi Hijikata, pretende problematizar uma das matrizes 

poéticas da dança butô, lida aqui como uma vertente política no trabalho do dançarino 

japonês Tatsumi Hijikata. Por meio deste foco principal nos emaranhamos em 

discussões filosóficas acerca do corpo, do poder sobre o corpo e da presença. 

Confluímos, portanto, em um terreno onde a política vem a ser um elemento 

constitutivo da presença cênica de Hijikata, tangenciando as potencialidades de 

subversão do corpo biopolítico e abrindo possibilidades – por meio da arte – para a 

investigação de corpos inoperativos e despropositados. Ao aprofundar em questões 

metodológicas de criação do ankoku butô, arquitetamos o que poderia ser considerada 

uma poética política.  

 

Palavras-chave: Tatsumi Hijikata, corpo, política, presença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This present dissertation entitled For a poetic politics: tensions between body and 

presence in Tatsumi Hijikata’s dance, intends to question one of the poetic pillars of 

Butoh dance, seen here as a politic branch in the work of the Japanese dancer Tatsumi 

Hijikata. Through this main focus we entangled ourselves in philosophic discussions 

regarding body, the power upon the body and presence. Therefore, we conjoined in a 

domain where politics becomes a constitutive element of Hijikata’s scenic presence, 

going on a tangent of subverting possibilities of the bio-politic body and opening up 

possibilities, through art, to an investigation of inoperative and pointless bodies. By 

digging in the creation methodological issues of ankoku butoh, we designed what could 

be considered a poetic politics. 

 

Keywords: Tatsumi Hijikata, body, politics, presence. 
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INTRODUÇÃO 

  

Poética, presença e política: três formas de se perceber o corpo. Três 

possibilidades que, emaranhadas, se tornam, nessa pesquisa, uma potência artística. 

Tentativas de olhar o mundo pelo corpo, perspectivas de encontros férteis entre arte e 

sociedade. Confluências que se direcionam para o desvio do corpo biopolítico, para o 

escape do modelo da superioridade da razão, para a valorização da potência do corpo. 

Esse trabalho possui em seu horizonte teórico o entendimento da pesquisa 

político-artística como elemento central para a construção da presença no trabalho do 

dançarino japonês Tatsumi Hijikata. Para tanto, foi necessário delimitar um campo de 

estudos que serviu como base para os pilares principais a serem relatados a seguir. É 

importante esclarecermos que o embasamento filosófico nessa pesquisa está diretamente 

circunscrito pela dança butô, ou seja, a relação shintai-nikutai1 presente na dança de 

Hijikata serviu-nos como uma lente para enxergarmos as relações entre arte e política, 

corpo e resistência. Portanto, buscamos na reflexão por meio da filosofia, subsídios 

filosóficos com o intuito de potencializar a compreensão do trabalho de Tatsumi 

Hijikata enquanto possibilidade de uma poética política. 

O primeiro capítulo Políticas do corpo trata de reflexões mais abrangentes 

acerca do corpo, da modernidade e do poder, para tanto, o subdividimos em quatro 

partes. Primeiramente, com o subcapítulo Corpo e Modernidade, há a perspectiva da 

constituição do corpo na modernidade, delimitando os mecanismos que surgiram nesse 

período como, por exemplo, valores individualistas, supervisão dos corpos e domínio da 

racionalidade, todos potencializados pela ascensão do sistema capitalista. A partir disso 

discutimos, no subcapítulo intitulado Poder sobre o corpo, a inserção do poder sobre o 

corpo e o entendimento da constituição desse poder, além de como este se configura. 

Dado isto, pudemos entender a modernidade enquanto surgimento de mecanismos de 

normalização do indivíduo pela perspectiva do filósofo Michel Foucault. Mesmo cientes 

de que a dança de Hijikata e o conceito de biopolítica não se enquadram no mesmo 

período histórico, acreditamos na potência dessa relação. Portanto, a afirmação feita 

                                                 
1 Shintai (corpo social) e nikutai (corpo de carne) são duas possibilidades de qualidade corpórea presentes 

na poética de Hijikata, as quais serão desenvolvidas neste trabalho. 
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sobre o ankoku butô2 ser uma possibilidade de subversão à biopolítica é uma possível 

relação aqui apresentada, assim como a aproximação feita entre o entendimento de 

corpo social apresentado por Foucault e shintai trabalhado por Hijikata. E assim como 

Hijikata, Foucault, em suas obras filosóficas, também se aproximou dos excluídos para 

ler a sociedade e fazer vir à tona suas mazelas. Essa analogia de subversão se torna 

plausível quando analisamos no princípio da dança de Hijikata o movimento contra o 

poder sobre o corpo. No que tange esse corpo moderno formado pelo poder temos no 

subcapítulo Corpo social: biopoder e biopolítica a reflexão acerca da biopolítica. 

A biopolítica, consolidada por estratégias que afirmam o poder sobre o corpo e o poder 

sobre a vida, possibilita que o indivíduo seja entendido como um transmissor do poder. 

Dessa forma, o poder existe e se desenvolve nas relações sociais. A partir disso 

procuramos entender como se constitui o corpo social e de que maneira ele se inscreve 

na sociedade. Com esse embasamento pudemos contextualizar como o corpo se constrói 

hoje e em que perspectiva influencia a dimensão política do trabalho do artista. Na 

tentativa de refletir sobre a arte como uma força que enfrenta os mecanismos de poder 

sobre o corpo, chegamos ao subcapítulo Corpo político, no qual pretendemos 

problematizar os conceitos de potência e inoperatividade do filósofo Giorgio Agamben 

para adentrar nas possibilidades da arte enquanto política. Desde esse momento 

começamos a fazer paralelos com a dança de Hijikata.  

No segundo capítulo: Poéticas da presença recorremos à reflexão do pensador 

alemão Hans Ulrich Gumbrecht, o qual problematiza a produção de presença em uma 

sociedade obstinada pelo entendimento somente pela razão. Para o autor, presença é 

quando algo se efetiva primeiramente no corpo e não necessariamente se busca uma 

relação imediata de sentido. Gumbrecht acredita que no cotidiano a presença se dê em 

momentos efêmeros, instantes em que se consegue o tensionamento com o sentido e a 

proximidade com o mundo por meio dos efeitos de presença. Uma vez apresentado o 

entendimento do conceito de presença pudemos, com mais segurança, aliá-lo aos 

estudos das artes da cena e compreendermos o que chamamos de presença cênica.  

                                                 
2 Ankoku butô é, especificamente, o nome dado no surgimento da dança com as propostas de Tatsumi 

Hijikata, mais tarde a dança será denominada somente de butô. Optamos aqui por escolher a grafia da 

dança com o “ô”, o que a traz mais próxima da língua portuguesa e contempla a finalidade do 

prolongamento do som do “o”, presente em algumas palavras da língua japonesa. Assim, a grafia neste 

trabalho será ankoku butô, diferente da transliteração mais próxima da língua japonesa, ankoku butō, ou 

da língua inglesa, ankoku butoh. Quando a dança for referida somente por butô, optamos por não usar o 

itálico, partindo da perspectiva de aproximação com a língua portuguesa. 
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No subcapítulo então intitulado Produção de Presença nas Artes fizemos um parâmetro 

com alguns teatrólogos sobre presença e seus desdobramentos, referentes às diferentes 

perspectivas de entendimento do conceito. Dado estes fundamentos de diferenciadas 

reflexões fomos em direção ao dançarino japonês Hijikata, propondo o 

subcapítulo Presença em Hijikata: shintai-nikutai, investigamos a construção da sua 

presença cênica – a qual parte exatamente da desconstrução do corpo social – abrindo 

possibilidades corpóreas de criação artística, onde a qualidade da matéria é fundamento 

base da presença. Partindo do corpo socialmente aceito – construído pela biopolítica – 

vamos ao encontro de sua dissolução, pois é nessa prática que está inserido o trabalho 

de Tatsumi Hijikata e seu ankoku butô.  

Dessa forma, será apresentado no terceiro capítulo Dança de Hijikata, a dança 

butô de Hijikata, na qual pudemos encontrar não só um corpo fora dos moldes sociais, 

mas um corpo que possui em seu processo de construção um forte ativismo que 

problematiza esse corpo social (shintai, em japonês). Neste sentido, no contexto da 

dança das trevas (ankoku butô) configura-se um projeto político artístico aliado a uma 

potente presença, sobre a qual buscamos investigar.  

Portanto, dentro dessas perspectivas entrelaçadas, o diálogo entre as propostas 

apresentadas convergiram para um maior entendimento do projeto político-artístico de 

Tatsumi Hijikata. O seu projeto em conjunto com o entendimento de presença se mostra 

como uma forma de pensar a construção da presença cênica do artista e sua percepção 

da sociedade, ou seja, sua poética corpórea enquanto dimensão política da presença. No 

subcapítulo Projeto Político Artístico de Hijikata se apresenta, portanto, um parâmetro 

geral da contextualização da dança butô, suas origens históricas e artísticas, assim como 

desdobramentos do butô a partir dos escritos do próprio dançarino. Desse modo, 

apresenta-se um esboço metodológico da dança, tendendo a enfatizar o processo criativo 

de Hijikata.  

Por último, nas  Considerações Finais, pudemos esboçar o que seria poética 

política, tendo como ponto de vista um processo artístico que detém em sua proposta o 

anseio em friccionar, questionar, resistir às formas de poder impostas sobre o corpo, no 

corpo. Talvez pela arte se possa de forma momentânea afrouxar as amarras sociais, 

diluir o corpo social e junto com ele quebrar o propósito que se fundamenta em mais 
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uma estratégia da biopolítica: encerrar o corpo em um molde de sentido, em uma 

normatização. Talvez assim, seja possível encontrar a materialidade da própria carne, 

transfigurar o corpo em outra coisa, e por meio disso, ir ao encontro da presença. No 

caso de Hijikata, a dimensão política que permeia seu corpo está intimamente ligada 

com a sua dança, na medida em que seus trabalhos político-artísticos buscam investigar 

corpos marginais e despropositados por meio de um corpo onde a própria carne é sua 

força motriz.  
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1. CAPÍTULO 1: POLÍTICAS DO CORPO  

 

“No fundo, a vida e o corpo nada mais são que a mesma coisa, mas, para 

que sejam verdadeiramente o mesmo e o corpo seja digno da vida, seja 

preciso descobri-lo em sua própria força de gênese, em seu próprio tempo. O 

corpo é esse lugar existencial (e até mesmo político) sobre o qual se 

sobrecarregam, se recolhem e se curvam todas as determinações da vida. É 

um campo de batalha onde se entrecruzam as forças visíveis, invisíveis, a 

vida e a morte, onde se encadeiam as redes, os poderes e todas as 

‘bobagens’ sociais”                                                                                   

(UNO, 2012, p.61) 

 

A reflexão sobre o corpo está circunscrita nos fundamentos desse trabalho, de 

modo que um dos objetivos é investigar o caráter político que tange este mesmo corpo. 

Entendemos por caráter político tanto as formas de poder inscritas e transmitidas entre 

os corpos, como também a tentativa de subversão desse poder sobre o corpo. É preciso 

esclarecer que a noção de política a qual nos referimos se faz no corpo, pelo corpo e em 

suas relações, ou seja, não se trata de uma ideologia político-partidária e nem mesmo de 

uma discussão administrativa acerca do aparelho de Estado. Por ter como fundamento 

da pesquisa o estudo do corpo e as relações de poder, partimos, então, para o 

entendimento da política na perspectiva do biopoder, pois, “dispomos primeiro, da 

afirmação de que o poder não se dá, nem se troca, nem se retoma, mas que ele se exerce 

e só existe em ato” (FOUCAULT, 1999, p.21). Para tanto, começaremos esse 

subcapítulo buscando a constituição e formação de um preciso entendimento sobre o 

corpo, em outras palavras, sua terminologia criada a partir da modernidade com a 

exacerbação do indivíduo. 

 

1.1. CORPO E MODERNIDADE 

 

 Neste subcapítulo faremos uma explanação acerca da maneira como o corpo foi 

visto e entendido pela modernidade, tendo como base, então, características que a 

configuram. Com a Revolução Francesa e consequentemente, o fim da dominação 

econômica e política aristocrata, difundiram-se na sociedade valores como o 

individualismo, advindo do capitalismo industrial, que por sua vez está relacionado com 

a necessidade de reorganização das cidades e de supervisão dos corpos. A partir disso e 

contando também com o desenvolvimento científico e a filosofia cartesiana – ambos 
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marcando uma nova forma de se enxergar a vida, independente do pensamento religioso 

– o indivíduo enquanto corpo, e sua própria terminologia, começam a ser redefinidos e 

concretizados. Com essa contextualização podemos compreender como se deram as 

mudanças de perspectivas do corpo, para assim, entendermos as relações de poder que 

nele se inscrevem e como isso está intricado à política. 

 No recorte dessa pesquisa, o que se denomina modernidade é a aparição do 

corpo no sentido de uma percepção do mesmo, ou seja, nesse momento da sociedade 

existe um foco nas questões do corpo, do indivíduo, uma centralização do mesmo. Ao 

menos, é essa característica central que alguns autores – tratados mais à frente – tomam 

para compreender e denominar esse período histórico como modernidade. Muitas 

questões são colocadas em pauta quando se fala em definição de modernidade e são 

muitas as possibilidades até para se refletir se ainda estamos ou não nesse período. 

Queremos aqui entender como o corpo foi formado e estruturado e quando o corpo 

passou a ser algo observado distante do próprio indivíduo, quando o corpo passou a ser 

até mesmo considerado outro do indivíduo. A partir desse princípio norteador podemos 

encontrar alguns autores que dialogam com essa perspectiva. 

 De acordo com Ana Márcia Silva há algumas características constituintes, 

inicialmente no século XVII, que marcam o período moderno no que tange a destruição 

das ordens antigas, quais sejam: a “morte” de Deus e o fim do domínio aristocrático. 

Com o desenvolvimento da ciência há certo fim na crença da transcendência humana e 

isso faz com que o homem olhe mais para si, para a sua anatomia e busque respostas em 

si mesmo e na ciência para a explicação dos acontecimentos do mundo. Da mesma 

forma, com as Revoluções Burguesa, Francesa e Industrial, há a efervescência nas 

cidades e consequentemente, uma desestruturação da ordem vigente devido à 

urbanização, culminando na “necessidade de reorganização da sociedade e o 

adestramento dos corpos” (SILVA, 1999, p.40). Na mesma via de formatação dos 

corpos está o individualismo como ponto chave para a caracterização da modernidade, 

surgindo assim, uma forte preocupação com o corpo e uma necessidade de cuidado com 

o mesmo, advindo do sistema capitalista. Nas palavras de Ana Marcia Silva: 

 

Essa identificação com seu próprio corpo que culminaria, nessa fase da 

modernidade, com práticas disseminadas de uma forma peculiar de 

tratamento do corpo, parece estar relacionada com uma opção pelo privado e 

pelo individual, exacerbada pelo capitalismo e por sua ideologia, o 

Liberalismo, no qual prevalece o interesse por si mesmo e para si mesmo 

(SILVA, 1999, p.17).  
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 Há uma forte mudança de relação do ser humano com o próprio corpo, quando 

comparado, por exemplo, à concepção presente na Idade Média onde a natureza – 

devido à igreja católica – se constitui como manifestação da bondade de Deus. Haverá, 

portanto, o distanciamento, cada vez mais forte, do ser humano com a natureza, com os 

cosmos e a relação direta de equilíbrio entre ambos. Assim, Silva pôde perceber, aos 

poucos e durante todo o processo da história ocidental: 

 

o abandono de uma concepção abrangente, na qual o ser humano era parte 

integrante da Natureza, presente na cosmologia antiga e que só se manteve 

em certa medida na cosmologia cristã, para ir dedicando-se ao 

“conhecimento” do mundo e do seu domínio (SILVA, 1999, p.35).  

 

Sendo assim, serão criadas novas possibilidades de se entender a existência e de 

se relacionar com o corpo. Podemos perceber que nos séculos XVIII e XIX se inicia um 

entendimento específico de indivíduo, efetivado somente no século XX, pois essa 

concepção de indivíduo é potencializada pela ciência, a moral, a economia e a filosofia. 

O indivíduo moderno é aquele separado da natureza, auto-suficiente, lógico, preocupado 

consigo mesmo e com seu corpo. Ana Márcia Silva aponta para uma contradição em 

relação ao corpo no início da modernidade que está presente ainda hoje, a qual se pauta 

em: 

 

dominar o corpo e ao mesmo tempo, libertá-lo, subjugá-lo e depender dele 

para sua “felicidade”; acreditar na superioridade e independência da mente, 

mas submeter-se aos rituais necessários ao corpo “em forma” (SILVA, 1999, 

p.66). 

 

 A noção de corpo individual, então, está inscrita na formação do indivíduo 

moderno, permeada, principalmente, pelo domínio da racionalidade instrumental sobre 

o conhecimento de mundo e o individualismo exacerbado pelo sistema capitalista. 

Propagam-se, nos corpos, modelos que vemos hoje e que nos são vendidos. Essas são as 

matrizes primárias que nos guiarão no decorrer desse capítulo podendo refletir sobre o 

corpo a partir das relações de poder presente na sociedade. 

 David Le Breton também aponta uma característica contraditória da 

modernidade, complementando o pensamento de Silva, ao demonstrar o fato de se falar 

do corpo como algo exterior a ele (LE BRETON, 2009, p.27). Com as investigações 

acerca da sociologia do corpo, a partir dos estudos desse autor, podemos compreender 

que o corpo é formado cultural e socialmente e está entremeado em um complexo 
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sistema de relações. Le Breton nos apontará movimentos – dos anos sessenta, como o 

feminismo e a body art – que partem da necessidade em se associar o próprio corpo às 

ações e enunciá-lo.  Ao mesmo tempo, a modernidade demarca uma apologia ao corpo 

que “opõe o indivíduo ao corpo e, de maneira abstrata, supõe uma existência para corpo 

que poderia ser analisada fora do homem concreto” (LE BRETON, 2009, p.10). Dessa 

forma, o processo de individualização leva o corpo a um lugar de separação, o indivíduo 

separado do corpo, o corpo como outra coisa, isso se deve, para Le Breton, à 

exarcebação da necessidade de autonomia do corpo.  

 Le Breton apresenta o corpo, nas ciências sociais e antropologia, visto de 

diferentes perspectivas durante o século XIX e XX a partir de determinados pensadores. 

Tomemos alguns como exemplos: o corpo moldado pela relação social será apresentado 

por Marx como a condição do operário, a partir disso se refletirá na necessidade de 

mudança da estrutura social. O corpo como produto do homem, ou seja, a primazia do 

corpo biológico na tentativa de justificar as condições sociais e culturais, assim “o corpo 

torna-se descrição da pessoa” (LE BRETON, 2009, p.17). A corporeidade na sociologia, 

pela via de Durkheim, é vista como algo ligado mais à medicina ou biologia em 

comparação à sociologia. A psicanálise de Freud como “a maleabilidade do corpo, o 

jogo sutil do inconsciente na pele do homem” (LE BRETON, 2009, p.18) fazendo com 

que, o corpo do homem seja linguagem, no sentido de que pelo corpo serão 

manifestadas as relações sociais dadas pelas individuais, mesmo inconscientemente. E 

por último, a corporeidade como estrutura simbólica, os usos dos corpos em Lévi-

Strauss apresentando o corpo nos ritos e nos imaginários sociais. 

 Dentre essas diferentes possibilidades em se perceber o corpo ao longo desses 

dois séculos, podemos abordar, no que os antecede, a característica já apresentada por 

Ana Márcia Silva, a qual abrange a discussão da separação do homem com a natureza. 

Le Breton, então, conecta esse rompimento com o distanciamento do homem em relação 

ao seu próprio corpo, movimento este último sempre presente em suas reflexões, assim: 

  

Na maior parte das investigações, a concepção moderna do corpo é a que 

serviu de marco inicial para a sociologia, nascida na passagem do século XVI 

para o século XVII. Essa concepção implica que o homem esteja separado do 

cosmo (não é mais o macrocosmo que explica a carne, mas uma anatomia e 

uma fisiologia que só existe no corpo), separado dos outros (passagem da 

sociedade de tipo comunitária para a sociedade de tipo individualista onde o 

corpo encontra-se na fronteira da pessoa) e, finalmente, separado de si 

mesmo (o corpo é entendido como diferente do homem) (LE BRETON, 

2009, p.27). 
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 Ao comentar Jean Baudrillard – o qual enxerga o corpo como um investimento 

social e individual – Le Breton afirma outra forma de relação com o corpo pautada pelo 

fundamento capitalista onde o mesmo toma “título de ‘significante de status social’” 

(LE BRETON, 2009, p.84), tendo como epicentro a substituição da retórica da alma 

pelo corpo “sob a égide da moral do consumo. Um imperativo de prazer impõe ao ator, 

à revelia, práticas de consumo visando aumentar o hedonismo de acordo com um jogo 

de marcas distintivas” (LE BRETON, 2009, p.84). O corpo supervalorizado, para o 

autor, cria uma oposição com o próprio homem, pois este está à mercê de um 

narcisismo. Segundo Baudrillard, o narcisismo é direcionado e funcional, está em prol 

da valorização da beleza e torna o corpo um objeto a ser reverenciado. 

 Essa prática opositora homem e corpo apresentada, assim como, o corpo distante 

do próprio homem – visto como outro ou como produto, visto como algo construído, ou 

melhor, moldado pela modernidade e socialmente imposto – nos leva a pensar no 

conjunto de relações que influenciam a formatação do corpo. Sendo assim, não 

poderíamos deixar de discutir o viés político e as estruturas políticas que interferem 

nesse corpo, assim como as estratégias de poder sobre, entre e com o mesmo. Tendo 

como ponto de partida a afirmação de Le Breton: “toda a ordem política vai de encontro 

à ordem corporal” (LE BRETON, 2009, p.79) podemos adentrar em uma das 

perspectivas de Foucault em relação à modernidade e à sociedade normalizadora. 

Existem diferentes entendimentos de modernidade na obra de Foucault, variando 

de acordo com o recorte da pesquisa que o filósofo efetuou, desde a marcação histórica 

do início da modernidade até mesmo de não considerá-la como um período histórico. 

Todavia, há uma concepção que dialoga com esse trabalho, a qual se dá na constituição 

da modernidade enquanto normalização do indivíduo. Será necessário então, 

assumirmos essa análise e considerá-la aqui como nosso ponto de partida, fazendo um 

recorte de acordo com o interesse específico do presente trabalho.  

Tomando como base essa visão de modernidade, o filósofo Edgardo Castro 

(2009), explicita, então, a sua relação com o poder e, consequentemente, com o 

surgimento do biopoder na obra foucaultiana:  

 

Aqui, Modernidade é equivalente à época de normalização, ou seja, à época 

de um poder que se exerce como disciplina sobre os indivíduos e como 

biopolítica sobre as populações. A Modernidade é, definitivamente, a época 

do biopoder (CASTRO, 2009, p.301).  
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Neste sentido, Castro acentua o fato de que por mais que tal perspectiva de 

modernidade corresponda às formas de exercício do poder presentes nos séculos XIX e 

XX, na obra Vigiar e Punir, entretanto, Foucault remonta o período moderno a partir de 

transformações que se originaram na época clássica. Em outras palavras, nessa obra o 

filósofo observa os corpos dóceis e sua formação pelo poder por meio da disciplina, 

assim como, a valorização do corpo – característica esta presente nos pensamentos 

sobre a modernidade de Silva e Le Breton. Dessa forma: “houve, durante a época 

clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. Encontrávamos 

facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo” (FOUCAULT, 1987, 

p.117).  

Para Foucault, as disciplinas surgem no século XVII com o objetivo não 

somente de desenvolver as habilidades do corpo, e sim, de criar relações que 

intermeiam a docilidade e a utilidade – propiciadas pelas disciplinas, as quais se tratam 

de mecanismos operadores sobre os corpos. Tendo em vista esse corpo formado na 

modernidade podemos dar seguimento investigando-o pelo viés do poder e das relações 

que são criadas nesse contexto. Esses mecanismos referidos por Foucault que estão 

inscritos nas instituições disciplinares fazem parte de um emaranhado de poderes que 

agem em uma dimensão micro, um poder microfísico, penetrando nos detalhes e 

tornando-se, muitas vezes, imperceptível. Sendo assim, ao relatar esse poder inscrito 

nos detalhes, Foucault reflete sobre o ser humano moderno:  

 

Uma observação minuciosa do detalhe, e ao mesmo tempo um enfoque 

político dessas pequenas coisas, para controle e utilização dos homens, 

sobem através da era clássica, levando consigo todo um conjunto de técnicas, 

todo um corpo de processos e de saber, de descrições, de receitas e dados. E 

desses esmiuçamentos, sem dúvida, nasceu o homem do humanismo 

moderno (FOUCAULT, 1987, p.121). 

 

 Portanto, os mecanismos de poder que operam sobre o corpo a partir das 

disciplinas formariam o homem moderno. A partir desse entendimento das disciplinas 

podemos investigar um pouco mais sobre o poder e o biopoder. 
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1.2. PODER SOBRE O CORPO 

 

 Primeiramente, é necessário esclarecermos que, este texto, não objetiva a 

conceituação do poder, até porque ao fazer isso estaríamos fomentando uma discussão 

na qual Foucault não se preocupou, pelo contrário, não o interessava dizer o que é o 

poder, mas sim quais eram os mecanismos de exercício do poder. O poder não se faz 

como teoria, o poder é investigado nos estudos do filósofo com um intuito maior que é o 

entendimento do sujeito. Por muitas vezes pode parecer abstrato tratar do poder sem 

defini-lo, sem restringi-lo a um conceito fechado e pontual. O inverso disso que é ainda 

mais intrigante: não definindo o poder não o deixamos em uma superfície flutuante, ao 

invés disso, o percebemos em ato, pois o poder só existe em ação. Em Foucault, o poder 

é analisado na prática e por isso não é impalpável, é experiência, “o único recurso que 

temos são os modos de pensar o poder com base nos modelos legais, isto é: o que 

legitima o poder?” (FOUCAULT, 1995, p.232). Em contrapartida, isso não quer dizer 

que não se tenha criado uma gama de reflexões teóricas em torno do poder:  

 

Será preciso uma teoria do poder? Uma vez que uma teoria assume uma 

objetivação prévia, ela não pode ser afirmada como uma base para um 

trabalho analítico. Porém, esse trabalho analítico não pode proceder sem uma 

conceituação dos problemas tratados, conceituação esta que implica um 

pensamento crítico – uma verificação constante (FOUCAULT, 1995, p. 232). 

  

Neste sentido, nos afastamos da questão “o que é o poder?” para dar lugar a 

“como o poder age nos indivíduos?”, ou mais precisamente, “qual a relação entre o 

poder e a construção do sujeito?” A criação do sujeito está diretamente relacionada aos 

mecanismos de poder que agem no indivíduo, a partir do momento em que o poder gere 

o indivíduo ele está marcando sua individualidade, sua identidade. Dessa forma, a 

relação é estabelecida com a dominação do indivíduo pelo poder, a partir disso que 

Foucault denuncia este mecanismo que faz do indivíduo, o sujeito: “há dois significados 

para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua 

própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento” (FOUCAULT, 1995, 

p.235).  

É evidente para Foucault o porquê do questionamento do poder ser realizado a 

partir do “como” e não do “o quê”. Isto nasce da proposta de não se generalizar um 

termo tão por si só globalizante e questionar profundamente a complexidade presente no 

mesmo. Entendendo de que forma o poder se exerce abre-se um campo de percepções 
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críticas que estão para além de sua definição: “para saber se é legítimo imaginar um 

‘poder’ que reúne um quê, um porquê e um como. Grosso modo, eu diria que começar a 

análise pelo ‘como’ é introduzir a suspeita de que o ‘poder’ não existe” (FOUCAULT, 

1995, p.240). Dada essa explanação, podemos partir para a reflexão acerca das relações 

estabelecidas, para tanto, o filósofo utilizará os termos parceiros e conjunto de ações.  

O poder não é, simplesmente, uma relação de parceiros, mas um modo de ações 

de uns sobre outros. Dessa forma, a relação de poder se estabelece quando: o outro pelo 

qual se dá a relação se torna o sujeito da ação e quando diante desta relação se apresenta 

uma gama de possibilidades de reações. Portanto: 

 

Isto quer dizer também que o poder não é da ordem do consentimento; ele 

não é, em si mesmo, renúncia a uma liberdade, transferência de direito, poder 

de todos e de cada um delegado a alguns (o que não impede que o 

consentimento possa ser uma condição para que a relação de poder exista e se 

mantenha); a relação de poder pode ser o efeito de um consentimento anterior 

ou permanente; ela não é, em sua própria natureza, a manifestação de um 

consenso (FOUCAULT, 1995, p.243). 

 

 Como consequência disso não há uma visão maniqueísta que rodeia as relações 

de poder, ou seja, os mecanismos do poder não são, necessariamente, consentidos ou 

violentos. Contudo, o exercício do poder opera em um conjunto de reações possíveis, 

possibilidades estas que partem de sujeitos ativos, dessa forma, são as diversas ações 

sobre esses sujeitos e as tantas outras reações dos próprios sujeitos. Nas palavras de 

Foucault: “ele opera sobre o campo de possibilidade onde se inscreve o comportamento 

dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou 

limita, torna mais ou menos provável, no limite ele coage ou impede absolutamente” 

(FOUCAULT, 1995, p.243). Dessa forma, o poder só se exerce sobre sujeitos que 

possuem diferentes possibilidades, Foucault os chamará de sujeitos livres. E haverá 

nessa efusão de ações possíveis uma constante provocação entre poder e sujeito, 

recíprocas atrações e estratégias de luta. 

 Por último, é importante frisar, a relação do exercício do poder com a economia. 

Para Foucault, o modo como o poder se exerce não se deve somente ao fator 

econômico, não há o poderio da economia dentro das análises sociais que o filósofo 

propõe. Apresenta, então, uma hipótese dessa relação que foge aos moldes marxistas de 

análise. O poder político, na vertente foucaultiana, não encontra sua existência nas 

formas econômicas, não se trata de estarem ligadas – a política e a economia – de 
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maneira dependente, para se realizar a prática do poder. Não se trata da funcionalidade 

econômica do poder,  

 

no sentido em que o poder teria essencialmente como papel manter relações 

de produção e reproduzir uma dominação de classe que o desenvolvimento e 

uma modalidade própria de apropriação das formas produtivas tornaram 

possível (FOUCAULT, 1979, p.174).  

 

Para realizar, então, uma análise do poder sem a premissa acima, o filósofo usará 

como ferramenta a ideia do poder como exercício e prática, só existindo em ato, 

entendendo-o não somente como reprodução da economia e das relações nelas inscritas, 

mas abrangendo a reflexão para o poder como relações de forças. 

Foucault explicita seu receio em generalizar a palavra racionalização e direciona 

essa reflexão para os diversos campos da racionalização, olhando-a de um ponto de 

vista específico, ou seja, para as racionalidades específicas presentes na loucura ou na 

prisão, por exemplo. Para além de analisar o poder pelas vias da racionalidade há 

também – como já dito anteriormente: na configuração capaz de estreitar os laços entre 

teoria e prática – uma análise a partir das resistências, ponto este que será tratado mais à 

frente no trabalho.   

 O autor proporá análises que podem partir da ideia de um poder opressivo, 

advindo da soberania no século XVII, ou em suas palavras “poder-contrato”, e também 

um esquema que pauta a ideia de guerra continuada, como se os sistemas existentes na 

sociedade moderna fossem ferramentas e práticas de se exercer outro tipo de guerra. A 

esta segunda análise, Foucault nomeou de “guerra-repressão”, onde se perpetua, em 

outras camadas e de diferentes formas, a relação de dominação: “a repressão seria a 

prática, no interior desta pseudo-paz, de uma relação perpétua de força” (FOUCAULT, 

1979, p.177). Tendo como pano de fundo essa abordagem do poder no sentido do 

“como se exerce” e suas possíveis ramificações dentro das relações sociais – criando-se, 

portanto, um conjunto de forças que agem e fazem reagir as múltiplas possibilidades do 

sujeito ativo – podemos partir para as vertentes desse poder denominadas de biopoder e 

biopolítica. 
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1.3. CORPO SOCIAL: BIOPODER E BIOPOLÍTICA  

 

O conceito de biopolítica nasce com os estudos de Foucault e se apresenta 

ambíguo ao parecer valorizar a vida ao mesmo tempo em que a fecha em estruturas 

dominantes de poderio sobre o corpo e sobre as potências desse mesmo corpo. Nesse 

entrelaçado dúbio do biopoder, que nos posicionamos, acerca do corpo e do corpo na 

arte, onde há poder sobre a vida e potências de vida em uma mesma faceta e também 

onde, há ao mesmo tempo, a tentativa de fuga desse corpo. Onde não se vê mais, assim 

como na perspectiva foucaultiana, o maniqueísmo do poder, mas sim sua existência, e 

por meio disso, a potência de resistência do corpo.  

Buscamos, então, entender o corpo social, primeiramente, por meio dos estudos 

do filósofo Michel Foucault, que investiga não a problematização da história em si, mas 

da produção da verdade, e como esta se incorpora em todos os meios e se projeta 

através do biopoder. A verdade está diretamente relacionada ao poder, no momento em 

que a sociedade busca por ela, o poder a constrói, e nós a produzimos, “estamos 

submetidos à verdade também no sentido em que ela é lei e produz o discurso 

verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos de poder” 

(FOUCAULT, 1979, p.180). O filósofo entende a sociedade hoje regida por um poder 

não concentrado somente no Estado. Ou seja, em sua leitura, desde o século XVII o 

poder passa para o corpo, toma-o de assalto. Dessa forma, as análises de Foucault nos 

explicitam que somos todos transmissores e receptores de poder, concomitantemente, 

quando estamos em relação social. Portanto, o poder começa a produzir o indivíduo ao 

invés de somente reprimi-lo, interferindo, dessa forma, no modo como ele próprio reage 

e lida com a sua vida. Quando este já não se pode dizer alheio ao que acontece em seu 

entorno, se situa em uma condição de imersão no poder, tornando-se assim, um centro 

de transmissão do mesmo: “O indivíduo é um efeito do poder e simultaneamente, ou 

pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa através do 

indivíduo que ele mesmo constituiu” (FOUCAULT, 1979, p. 183 e 184).   

Portanto, há algum tempo que o poder deixou de ser exercido somente por um 

Estado, o mesmo se transforma na medida em que invade a subjetividade do ser 

humano, assim como nos diz o filósofo contemporâneo Peter Pál Pelbart: “o fato é que 

vemos instalar-se nas últimas décadas um novo modo de relação entre o capital e a 

subjetividade” (2006, p.2). É esse novo modo de relação que podemos denominar de 

biopolítica. Pode-se perceber que esse poder se dissipa e se enlaça no que Pelbart chama 
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de “redes de vida” (2006, p.3), através das quais há uma expansão do âmbito comercial 

para as relações cotidianas, ou seja, já não há a preocupação apenas com o mercado – 

compra e venda – e sim com a vida do indivíduo, como este se relaciona, como se 

coloca e como pode ir a favor do sistema de consumo. Assim, as estratégias da 

biopolítica penetram e adentram na população de diversificadas maneiras, atingindo a 

subjetividade dos indivíduos.  

Nos estudos de Foucault há ainda uma diferença entre biopolítica e biopoder, 

uma vem a ser a vertente da outra, na medida em que esta última está ligada ao poder 

sobre a vida e o poder sobre a morte. Biopoder está posicionado historicamente no 

século XVII e aponta para certa centralidade do poder sobre a vida dos indivíduos, 

quando, por exemplo, um determinado estado declara guerra por interesses econômicos 

de disputa de territórios, este mesmo detém a decisão de vida ou morte, ou seja, o 

direito de vida e o direito de morte3 sobre a nação. Biopoder se centra, portanto, no 

indivíduo, em disciplinar os corpos, e aí podemos exemplificar com as instituições 

como exército ou escola que trabalham para manter uma ordem social. Em um 

desdobramento, a biopolítica aparece já no século XVIII, originada do liberalismo 

econômico, como uma preocupação do poder em valorizar a vida na forma de 

estratégias de controle da população, como, por exemplo, ao determinar e/ou controlar 

as taxas de natalidade e longevidade; é de interesse da biopolítica “obter corpos 

economicamente úteis e politicamente dóceis” (FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p. 

60). Dessa forma, quando a “sociedade normalizadora” 4 supera a lógica de afirmação 

de seu poderio econômico e/ou social através da matança de pessoas ou etnias, esta 

entra em uma fase de valorização da vida. Entende-se a partir daí a preocupação em 

cuidar do corpo. Dessa forma, a biopolítica se interessa em investir na vida, atua não 

mais principalmente sobre o indivíduo, mas em estratégias de regulação de uma 

população. Assim, em seu livro História da Sexualidade – vontade de saber, Foucault 

nos esclarece esses dois lados do poder (biopoder e biopolítica), como se fossem dois 

pólos conectados entre si (FOUCAULT, 1988, p.151-152).  

                                                 
3 “O direito de vida e de morte só se exerce de maneira desequilibrada, e sempre do lado da morte. O 

efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o soberano pode matar. 

Em última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si própria a essência desse direito de 

vida e de morte: é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a vida. [...] É o direito 

de fazer morrer ou de deixar viver” (FOUCAULT, 1999, p. 286-287). 

4 Segundo Foucault, “uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder 

centrada na vida” (FOUCAULT, 1988, p.190).  
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Sendo assim, a biopolítica encontra estratégias – estruturadas pelas tentativas de 

homogeneizar as existências individuais – e assume um determinado modelo de ser e 

existir, o qual atinge grandes proporções na vida da população. Através de inúmeras 

estratégias de convencimento e condicionamento, os indivíduos assumem esse ideal, 

levando isso a um determinado ponto de alienação em que começam a acreditar que se 

não se enquadrarem no modelo imposto, não serão bem sucedidos ou algo semelhante. 

É o que Foucault também chama de poder pastoral, onde existe ao mesmo tempo um 

poder direcionado ao indivíduo, à sua individualidade e focado a um grupo de pessoas, 

a população. 

Partindo, então, dessa reflexão sobre o corpo e sobre o poder, poderíamos inferir 

que, perante a sociedade, o indivíduo cria corpos socialmente aceitos, corpos 

apresentáveis, úteis e dóceis, isto é, corpos sociais? Nas perspectivas que nos guiam 

neste trabalho, qual sejam: biopoder e butô, encontra-se o registro do termo corpo 

social. Nos estudos sobre Tatsumi Hijikata e em seus escritos há uma pesquisa 

metodológica em torno do shintai5, que traduzido para o português se torna corpo 

social. Em algumas obras de Foucault – no que tange o poder sobre o corpo – o termo 

corpo social também é utilizado, porém, o filósofo não o desenvolve como um conceito. 

Poderíamos aproximá-los? 

Na obra Em defesa da sociedade Foucault aponta o que seria o corpo social, 

aparentemente, um corpo complexo e ambíguo, de difícil definição, pois é um corpo que 

passa pelos processos históricos e econômicos sociais do século XVII em diante. Esse 

corpo social é aquele que permanece na guerra, pois nessa obra o filósofo discorre sobre 

o fato de a biopolítica ser a continuidade da guerra, porém em outro formato, por outros 

meios. Nas palavras do autor: “no interior dessa ‘paz civil’, as lutas políticas, os 

enfrentamentos a propósito do poder [...] tudo isso, num sistema político, deveria ser 

interpretado apenas como as continuações da guerra” (FOUCAULT, 1999, p.23). A 

partir da relação de guerra continuada o corpo social é constituído, o corpo social é 

formado nesse contexto. Para melhor se fazer entender, Foucault explicita que: 

 

o corpo social não é composto por uma pirâmide de ordens ou por uma 

hierarquia, não constitui um organismo coerente e unitário, mas é composto 

por dois conjuntos, não só perfeitamente distintos, mas também opostos. E 

essa relação de oposição existente entre esses dois conjuntos que constituem 

                                                 
5 No segundo capítulo será apresentada a proposta artística de Tatsumi Hijikata no que se refere ao corpo 

social – shintai. Sendo assim, neste momento, focaremos no conceito de corpo social inscrito na 

biopolítica. 
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o corpo social e que trabalham o Estado é, de fato, uma relação de guerra, de 

guerra permanente, pois o Estado nada mais é que uma maneira mesma pela 

qual continua a travar-se essa guerra, sob formas aparentemente pacíficas, 

entre os dois conjuntos em questão. A partir daí eu gostaria de mostrar como 

se articula uma análise desse tipo, evidentemente, com base a um só tempo 

numa esperança, num imperativo e numa política de revolta ou de revolução 

(FOUCAULT, 1999, p.100).   

  

Entretanto, Foucault está se referindo na obra Em defesa da sociedade ao corpo 

social como corpo da sociedade, isto é, a sociedade enquanto organismo coletivo. Neste 

sentido, este termo aparece nessa obra numa perspectiva mais próxima da definição de 

“população” do que da noção individual de corpo (FOUCAULT, 1999, p.292). Já na 

entrevista Poder-corpo (1979) temos o corpo social entendido no corpo do indivíduo, se 

relacionando mais à concepção do biopoder.  

Se focarmos nesse ponto de tensão social, qual seja: o corpo, a materialidade do 

poder, talvez pela arte possamos decompor o que Foucault chama de um “grande 

fantasma” na sociedade: “a ideia de um corpo social constituído pela universalidade das 

vontades. Ora, não é o consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade do 

poder se exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos” (FOUCAULT, 1979, p.146).  

Quando nos deparamos com esses conceitos que refletem o corpo e sua situação 

social, parece-nos que este corpo está fadado a um conjunto de mecanismos, os quais 

alimentam o aprisionamento do próprio corpo, da vida. Isto procede, porém precisamos 

falar de um movimento que surge concomitantemente ao poder sobre o corpo: a 

resistência. Foucault expõe a resistência como uma possibilidade que surge juntamente 

com o poder. Em uma relação social está o poder, assim como, a resistência. A 

resistência, portanto, pode ocupar o mesmo espaço e período de tempo que o poder, e 

consequentemente, para existir deve dispor das mesmas estratégias:  

 

para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão 

móvel, tão produtiva, quanto ele. Que, como ele, venha de “baixo” e se 

distribua estrategicamente. [...] a partir do momento em que há uma relação 

de poder, há uma possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados 

pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação em condições 

determinadas e segundo uma estratégia precisa (FOUCAULT, 1979, p.241). 

 

 Todavia, poderíamos pensar que a resistência é só mais uma estratégia da 

biopolítica? Como se até a resistência fosse capturada pelos modelos político-

econômicos, e nessa perspectiva, torna-se ferramenta desse sistema? Estando não na 

contra mão do poder, mas ao lado? Acreditamos que se pensarmos por aí, entraríamos 
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em questões talvez maniqueístas, ao tratar a biopolítica como o ruim, e a resistência 

como o bom. Nesse contexto estaríamos, talvez, distorcendo as ideias de biopolítica 

apresentadas por Foucault, onde não há dois lados, mas sim uma rede que agrupam 

vários emaranhados de relações, e também de resistências. A resistência está 

intimamente ligada à luta, e o filósofo aponta diversas características dessa luta que dão 

luz a essa questão e demonstram como, de fato, elas contrapõem às estratégias da 

biopolítica: 

 

1) São lutas "transversais"; isto é, não limitadas a um país. [...] 2) O objetivo 

destas lutas são os efeitos de poder enquanto tal. [...] 3) São lutas "imediatas" 

[...] 4) São lutas que questionam o estatuto do indivíduo: por um lado, 

afirmam o direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que torna os 

indivíduos verdadeiramente individuais. [...] 5) São uma oposição aos efeitos 

de poder relacionados ao saber, à competência e à qualificação: lutas contra 

os privilégios do saber. [...] 6) Finalmente, todas estas lutas contemporâneas 

giram em torno da questão: quem somos nós? (FOUCAULT, 1995, p.234-

235).  

 

 As lutas, portanto, se direcionam para três vias possíveis: contra formas de 

dominação, contra o que liga o indivíduo a si mesmo e o submete e contra as formas de 

exploração que separam os indivíduos daquilo que produzem. A pergunta indagada por 

Foucault na citação acima é proposta e logo articulada pelo filósofo em sua via 

negativa, ou seja, há o questionamento “quem somos nós?” para recusarmos exatamente 

o que somos. A tentativa é, para que, possamos nos desprender dessa dúbia articulação 

das estratégias do poder as quais instigam um processo de individualização ao mesmo 

tempo em que totalizam a política. Tendo isso aparente, Foucault aponta uma suposta 

sugestão: “temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa deste 

tipo de individualidade que nos foi imposta há vários séculos” (FOUCAULT, 1995, 

p.239). Poderíamos começar a pensar de agora em diante quais seriam essas formas de 

subjetividade ou como elas se desdobram e se inclinam em direção à resistência, ou 

ainda, de que forma a proposta desse trabalho dialoga com as lutas citadas por Foucault.  

Sendo assim, nos interessa pensar na arte como essa possibilidade de resistência, 

de luta pontual e imediata, que vem de “baixo”, uma expressão, em sua maioria, 

marginalizada, e que trabalha em nível micro e opera na microfísica do poder. A arte 

como resistência, como contraponto ou contrafluxo ao poder sobre a vida.  Entretanto, 

também buscamos aqui descobrir qual manifestação artística propõe essa via, ou 

melhor, de que maneira ou como um artista poderia contrabalançar as estratégias 

biopolíticas. Não nos interessa generalizar a arte como potência em si de resistência ou, 
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ao mesmo tempo, torná-la sempre como parte do mecanismo de poder, mas sim 

perceber poéticas potentes que trabalhem na possibilidade de desfazer o corpo social, 

que busquem em seu processo um comprometimento político e consciente do poder 

sobre a vida, sobre o corpo. 

Para falar do poder sobre a vida, Foucault nos explicita que no século XIX o 

poder “conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do 

corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e 

das tecnologias de regulamentação, de outra” (FOUCAULT, 1999, p.302). Isto já foi 

aqui mencionado, porém, quando Foucault se refere ao orgânico e biológico podemos 

trazer em diálogo outro filósofo que também trata da biopolítica, Giorgio Agamben. 

Contudo, existem perspectivas bem diferenciadas entre os dois filósofos. 

Primeiramente, é preciso esclarecer ao leitor que, a contribuição de Foucault neste 

trabalho é de extrema importância, porém acreditamos dentro desse novo contexto – 

qual seja: a arte intricada aos processos de resistência – que o seu pensamento apresenta 

algumas lacunas, primeiramente por não comentar sobre arte e depois por fixar 

historicamente alguns processos. Todavia, encontramos nos estudos de Agamben uma 

estrutura conceitual que nos abrirá algumas possibilidades sobre a biopolítica dentro da 

sua perspectiva “atemporal”, assim como, o conceito de inoperatividade que facilitará o 

desenlace da proposta artística dentro do aparato filosófico aqui construído. Esta última 

colocação será desenvolvida no subcapítulo seguinte.  

O filósofo italiano Giorgio Agamben possui outra perspectiva de leitura do 

poder sobre a vida, levando-nos ao conceito de vida nua, o qual pode nos auxiliar nesse 

trabalho de relação entre a biopolítica e a poética política. Para Agamben o poder 

soberano existe desde a criação da política e persiste em diferentes formas de governo, 

com isto, o filósofo discute a vida nua como produto do poder soberano, vida esta 

“colocada pelo poder fora da lei e dos deuses e das leis dos homens. A vida da qual 

podemos dispor sem necessidade de celebrar sacrifícios ou de cometer homicídio” 

(CASTRO, 2013, p.61). 

 Giorgio Agamben, por ser nosso contemporâneo, tem em sua filosofia questões 

do tempo em que vivemos hoje. Pautado por Foucault e Hannah Arendt, Agamben 

constrói seus pensamentos sobre a biopolítica, circulando pelas áreas da filosofia, 

literatura, direito, política e economia, “e sobretudo falando da biopolítica como luta da 

vida e das formas da vida contra o poder, que procura submetê-las a seus fins por meios 

muitas vezes ilegítimos” (ASSMANN, 2007, p.6). A tarefa aqui é, portanto, perceber 
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como suas ideias de biopolítica e vida nua podem alimentar discussões no campo das 

artes da cena, sendo o conceito de vida nua aquele que Agamben acredita fazer a 

ligação entre a filosofia de Foucault e a de Arendt.  A primeira diferença do pensamento 

de Agamben para com o de Foucault – em relação à biopolítica (pela perspectiva da 

obra Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I) – é o fato de que, para Agamben, a 

biopolítica não se inicia na modernidade, depois da queda da soberania, mas sim desde 

os primórdios da política, assim como não se desvinculou da ideia da existência de um 

poder soberano: 

 

Antes de emergir impetuosamente à luz do nosso século [século XX], o rio da 

biopolítica, que arrasta consigo a vida do homo sacer, corre de modo 

subterrâneo, mas contínuo. É como se, a partir de um certo ponto, todo 

evento político decisivo tivesse sempre uma dupla face: os espaços, as 

liberdades e os direitos que os indivíduos adquirem no seu conflito com os 

poderes centrais simultaneamente preparam, a cada vez, uma tácita porém 

crescente inscrição de suas vidas na ordem estatal, oferecendo assim uma 

nova e mais temível instância ao poder soberano do qual desejam liberar-se 

(AGAMBEN, 2010, p.118). 

 

Para Agamben o que conecta a biopolítica à democracia moderna é o corpus, 

essa democracia teria sua raiz no corpus e o enfatizaria: “é um ser bifronte, portador 

tanto da sujeição ao poder soberano quanto das liberdades individuais” (AGAMBEN, 

2010, p.121). O filósofo também aponta para a contradição da democracia e aqui talvez, 

possamos entender o corpus como análogo ao corpo social: “ela não faz abolir a vida 

sacra, mas a despedaça e dissemina em cada corpo individual, fazendo dela a aposta em 

jogo do conflito político” (AGAMBEN, 2010, p.121). Vida sacra se aproxima da vida 

nua, pode ser considerada a vida do homo sacer, pois ao mesmo tempo em que é uma 

vida matável é também insacrificável. O corpo, portanto, aparece como protagonista da 

política atual, existindo ainda juntamente com o biopoder. O filósofo falará do corpus 

como o corpo da lei, como a necessidade da lei em ter um corpo e, consequentemente, 

como a democracia resolve isso, cuidando exatamente, deste corpo:  

 

Se é verdade que a lei necessita, para a sua vigência, de um corpo, se é 

possível falar, neste sentido, do “desejo da lei de ter um corpo”, a democracia 

responde ao seu desejo obrigando a lei a tomar sob seus cuidados este corpo 

(AGAMBEN, 2010, p.121).  

 

Assim sendo, o totalitarismo permanece dentro da democracia, dividindo a 

soberania entre os corpos. Agamben faz essa reflexão sobre o corpus a partir do 

documento de 1679, o Habeas Corpus – localizando-o como a base da democracia 
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moderna – assim como das declarações dos direitos que, segundo o filósofo, marcam a 

passagem da soberania para o âmbito nacional. Para o autor, o documento de Habeas 

Corpus é o primeiro registro da vida nua como o novo sujeito político, pois está para 

além de garantir a liberdade para os homens, aplicando o dever de se ter um corpo, o já 

mencionado corpus.  

Foucault aponta os sujeitos como transmissores de poder, Agamben fala de 

cidadãos que tem em si a soberania (AGAMBEN, 2010, p.125), o sujeito de Foucault se 

aproxima do conceito de vida nua de Agamben quando a vida nua se configura como 

novo sujeito político. Ambos podem se relacionar também ao chamado corpo social. 

Agamben nos mostra a inserção da soberania no corpo, denominando-o de corpo 

biopolítico e de vida nua, comparando também com a forma pela qual a pólis se 

inscreveu no corpo:  

 

Até mesmo o conceito de “corpo”, bem como aqueles de sexo e sexualidade, 

já está desde sempre preso em um dispositivo, ou melhor, é desde sempre 

corpo biopolítico e vida nua, nele ou na economia de seu prazer, parece 

oferecer-nos um terreno firme contra as pretensões do soberano. [...] e a 

possibilidade de distinguir entre o nosso corpo biológico e o nosso corpo 

político, entre o que é incomunicável e mudo e o que é comunicável e dizível, 

nos foi tolhida de uma vez por todas. E nós não somos apenas, nas palavras 

de Foucault, animais em cuja política está em questão suas vidas de seres 

viventes, mas também, inversamente, cidadãos em cujo corpo natural está em 

questão a sua própria política (AGAMBEN, 2010, p.181). 

 

 Partiremos, agora, para algumas possibilidades de se relacionar a arte a esse 

contexto fundado nas páginas acima. Para tanto, recorreremos a alguns conceitos de 

Agamben. 
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1.4. CORPO POLÍTICO 

 

 Há um movimento motriz que guia essa primeira parte do trabalho, esse 

movimento se efetiva quando lançamos perspectivas de enfrentamento ao poderio sobre 

o corpo, ou melhor, quando a arte se mostra capaz de friccionar algumas estratégias do 

biopoder. Tendo isso em vista, daremos continuidade a essa reflexão, encontrando em 

alguns escritos de Agamben vieses norteadores que nos auxiliem em um encontro sólido 

entre arte e resistência e, desse encontro, podemos tornar fértil o que chamamos de 

corpo político: aquele corpo das lutas específicas, um corpo de potência pela arte, um 

corpo que tange a inoperatividade. Dessa forma, os conceitos inoperatividade e 

potência serão aqui apresentados de maneira a clarear este processo, fazendo referência 

ao foco da pesquisa, pois os dois possuem também um intrincamento entre si. Com isto 

queremos dizer que, não será possível adentrarmos profundamente nas teorias que 

embasam os dois conceitos, todavia, firmarão um aparato para as questões que estão por 

vir:  

 

O que resta fazer? Em primeiro lugar, abandonar as soluções que foram 

apresentadas na modernidade; abandonar, por exemplo, a visão otimista da 

história humana; abandonar a aposta de que tudo pode ser resolvido através 

do cumprimento da norma, e por isso abandonar também a aposta no "estado 

de direito". Poderíamos dizer que, nesse sentido, Agamben radicaliza a 

denúncia de que ficamos de mãos vazias, de que caímos definitivamente no 

niilismo, e nada resta a fazer (ASSMANN, 2007, p.12). 

 

 A inoperatividade parece apontar um caminho em relação a esse abandono das 

normas. Esse conceito para Agamben se refere à teologia; a perspectiva da criação da 

glória, por exemplo, aparece no desdobramento da inoperatividade: “no início e no fim 

do poder mais alto está, segundo a teologia cristã, uma figura não da acção e do 

governo, mas da inoperatividade” (AGAMBEN, 2007, p.43).  Pois então, o processo 

humano também deveria ser repensado, assim como o divino, consistindo, os dois, em 

desativações, isso, grosso modo, seria a inoperatividade: uma atividade de desativar. A 

arte será apresentada como um exemplo da atividade de inoperar, apontando nela uma 

política intrínseca, capaz de inoperar relações sociais e econômicas.  

 Agamben apresenta a glória – “a forma em que o poder sobrevive a si próprio” 

(AGAMBEN, 2007, p.41) – como uma característica fundamental presente na teologia e 

a compara com a política, a glória “toma o lugar daquele vazio impensável que é a 
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inoperatividade do poder” (AGAMBEN, 2007, p.43). Ou seja, a glória é um mistério e o 

que a torna um mistério é, justamente, o fato de esconder a inoperatividade de deus, 

fazer com que não se saiba o que deus fazia antes e depois de ter criado o mundo, assim 

como, não se sabe como funciona a máquina do poder. E é exatamente isso que afirma o 

funcionamento das duas instâncias, a política e a divina, a inoperatividade em forma de 

glória “e todavia precisamente esta indizível, ingovernável vacuidade é aquilo que 

parece alimentar a máquina do poder, aquilo de que o poder tanto precisa” 

(AGAMBEN, 2007, p.44). O filósofo exemplificará isso com a imagem do trono vazio, 

“a figura suprema da soberania está vazia” (AGAMBEN, 2007, p.45), desta forma, se 

apresenta a glória enquanto inoperatividade.  

 A relação entre o ser humano e a inoperatividade se dá mais precisamente, para 

Agamben, quando o poder entra em jogo, dessa forma, ele nos diz que o funcionamento 

da máquina governamental só opera por ter conseguido tomar para o seu próprio centro 

vazio a inoperatividade da essência humana. Nesta essência humana estaria a falta de 

obra e o ser humano a compensaria com a produção e o trabalho. A referência de 

essência e obra humanas de Aristóteles é trazida por Agamben para serem tensionadas e 

questionadas, dessa forma, perguntas do próprio autor são lançadas: “Porque precisa o 

poder da inoperatividade e da glória? O que há nelas de tão essencial, pelo que o poder 

tenha de as inscrever a todo o custo no centro vazio do seu dispositivo governamental? 

Do que se alimenta o poder?” (AGAMBEN, 2007, p.47). As respostas a essas questões 

são dadas quando a inoperatividade está diretamente relacionada à atividade humana.  

Inoperatividade, para Agamben, não é inércia, e sim mecanismos que desativam 

as obras humanas e divinas (AGAMBEN, 2007, p.47). O filósofo parece responder às 

questões definindo o próprio conceito e demonstrando com isso o interesse do poder em 

se capturar a inoperatividade. Na medida em que, a inoperatividade, detém a 

capacidade de desativar as obras humanas e divinas, ela se torna um ponto crucial de 

desestruturação do poder, ocasionando um temor na máquina governamental, uma 

preocupação, pois a captura da inoperatividade pela máquina do poder não se efetiva 

quando a inoperatividade das atividades é capturada pela própria ação humana.   

  O filósofo trará para a reflexão a questão da contemplação e a partir daí poderá 

se efetivar a relação da inoperatividade com a arte. Quando há contemplação, há 

inoperatividade, no sentido de que, se tensiona a capacidade de agir e fazer, mas ao 

mesmo tempo, não se está inerte. Seria, então, uma possibilidade para desativar as 

estruturas do poder: “a vida, que, contempla seu próprio poder, torna-se inoperativa em 
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todas as suas operações” (AGAMBEN, 2007, p.48). A inoperatividade, para Agamben, 

traz intrinsicamente o viés político, por isso para ele, a arte é essencialmente política:  

 

A arte é em si própria constitutivamente política, por ser uma ação que torna 

inoperativo e que contempla os sentidos e os gestos habituais dos homens e 

que, desta forma, os abre a um novo possível uso. Por isso, a arte aproxima-

se da política e da filosofia até quase confundir-se com elas. Aquilo que a 

poesia cumpre em relação ao poder de dizer e arte em relação aos sentidos, a 

política e a filosofia tem de cumprir em relação ao poder de agir. Tornando 

inoperativas as operações biológicas, econômicas e sociais, elas mostram o 

que pode o corpo humano, abrem-no a um novo, possível uso (AGAMBEN, 

2007, p.49). 

 

Com a ideia de um novo possível uso do corpo humano, partimos juntamente 

com a inoperatividade, para o conceito de potência, na tentativa de que, ambos nos 

auxiliem na reflexão política sobre a dança de Hijikata. Ou seja, que a poética política 

do dançarino se reforce nesta pesquisa como outra política que dá luz ao novo uso do 

corpo, no caso de Hijikata, um uso despropositado, como será visto mais à frente.  

 O conceito de potência em Agamben também possui, assim como o de 

inoperatividade, raízes filosóficas nas obras de Aristóteles. A tradição filosófica, 

segundo Agamben, tratou a potência aristotélica como se a passagem da potência ao ato 

extinguisse completamente sua potência. Todavia, Agamben chama a atenção para uma 

compreensão mais profunda do texto aristotélico, onde este movimento se dá de outra 

maneira. A potência não se extingue, mas sim se conserva, e é justamente a potência de 

não (ser ou fazer) que permite esta conservação. Neste sentido, a potência passa pelos 

vieses de privação – “ter uma potência, ter uma faculdade significa: ter uma privação. 

Por isso a sensação não sente a si mesma, como o combustível não queima a si mesmo” 

(AGAMBEN, 2006, p.15) – potência de não ou impotência, que não significam não-

potências, quer dizer, não estão relacionadas à ausência de potência, mas sim, fazem 

parte da potência enquanto escolha ao passar para o ato de não torná-la ato. Nesse 

último caso, ainda existirá potência, pois existirá a potência de não, não efetivá-la como 

ato.  

Podemos tornar mais clara essa passagem entre potência-impotência com o 

próprio exemplo de Agamben em referência a Bartleby, personagem de Melville, o qual 

diz: “preferiria não”. Quando Bartleby diz “preferiria não” ele está praticando a 

potência de não, ou seja, Bartleby possui a potência de fazer e por não fazer está 

exercendo a impotência ou a potência de não. Esta repetida fórmula de “preferiria não”, 

retira a ideia do querer e poder como relação, não se trata de querer fazer ou não querer 
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fazer, simplesmente o personagem prefere não. A potência de não fazer não é não 

poder, mas poder não. Nesse sentido, a potência de não se torna uma ação e não uma 

inação como o “não fazer”. Preferiria não, ao contrário de não preferiria, é uma ação.   

 Sendo assim, potência e ato é uma relação dada dentro da própria potência e a 

potência pode ser examinada pela impotência. Dessa forma, o corpo humano detém a 

potência de ser e de não ser, “propriamente qualquer é o ser que pode não ser, que pode 

a sua própria impotência” (AGAMBEN, 1993, p.33). A potência para Aristóteles, de 

acordo com Agamben, é definida “pela possibilidade do seu não-exercício, assim como 

exis significa: disponibilidade de uma privação” (AGAMBEN, 2006, p.16). Dessa 

forma, um pianista é potente enquanto pode tocar não, enquanto se priva de tocar, 

todavia, quando toca continua conservada a potência de tocar, aprimorando-a assim, 

cada vez mais. A partir disso podemos dizer que: “está em questão o modo de ser da 

potência, que existe na forma da exis, da soberania sobre uma privação. Há uma forma, 

uma presença daquilo que não é em ato, e essa presença privativa é a potência” 

(AGAMBEN, 2006, p.17). Isso se torna, então, para Aristóteles, a essência da potência 

humana, essa relação ambivalente de possibilidade de se privar enquanto impotência 

sem perder a potência. O modo da potência é a própria potência de não (ou impotência) 

e a partir dela o ser humano pode possuir sua própria potência. 

 A potência de não, então, está estreitamente ligada à inoperosidade. Pois ambas 

não querem dizer inércia, mas sim formas possíveis de estar no mundo. Tendo isso em 

vista podemos discutir e entender a potência da arte enquanto resistência, ou melhor, 

podemos focar a reflexão acerca da dança de Hijikata ser a potência, a inoperatividade 

que gera resistência enquanto movimento, o qual tensiona o poder sobre o corpo. Pois é 

na arte que a potência nunca se esgota, pelo contrário, é na arte que o exercício da 

potência em ato aprimora ainda mais a própria potência, arte como potência e por esse 

motivo peculiar, a potência na arte é resistência. A potência na arte se reforça, nunca 

acaba, isso é resistir e conservar a potência de não. Se a arte é potência e a potência na 

arte é resistência, a arte aqui pode ser vista também como resistência. A potência de não 

na arte é de extrema importância, pois é a partir dela que se pode tornar cada vez mais 

potente a própria arte.  Podemos até entender a potência de não como um desvio do 

biopoder, na medida em que ela propõe um movimento contrário ao de sempre fazer e 

poder, fazer e produzir, cada vez mais e de forma mais veloz. Essa produtividade 

exacerbada que é radicada na sociedade capitalista pode vir a ser tensionada, quando a 
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arte propõe a potência de não, quando a arte propõe o “preferiria não” seguir os moldes 

impostos pelo poder sobre o corpo. Agamben aponta essa relação com a arte: 

 

Nós devemos ainda medir todas as conseqüências dessa figura da potência 

que, doando-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 (AGAMBEN, 2006, p.27. Grifo meu). 

 

 

Será suficiente criarmos possibilidades de inoperatividade e escolhermos a 

potência de não para aproximarmos mais das coisas do mundo, para afastarmos mais o 

corpo das normas, para distanciarmos dos moldes da modernidade ? Existem outras 

formas de relação entre o corpo e o mundo que diluam as barreiras entre o homem 

moderno e a natureza? Poderíamos propor um aprofundamento mais radical do corpo, 

da corporeidade? A dança de Hijikata poderia se aproximar dessas questões? 

Na obra O aberto: o homem e o animal, Giorgio Agamben, aprofunda nas 

divisões entre o homem e o animal, dentro de algumas perspectivas filosóficas como de 

Kojève, Rilke e, principalmente, Heidegger. O autor também passa por estudos de 

zoólogos e exemplos de experiências de alguns animais, tensionando os aspectos de 

animal e orgânico presentes no corpo humano. Agamben estabelece relações com a 

política e os mecanismos de poder, mas, sobretudo aponta o potente arriscar-se no vazio 

entre o homem e o animal.   

O primeiro ponto levantado na obra é a diferença entre a vida animal e a vida 

natural, sendo, na modernidade, a vida animal aquela que o homem cuida, ou como diz 

Agamben, o Estado cuida e a vida natural é aquela vida capturada pelo biopoder. A 

partir disso o filósofo observará que a filosofia e o pensamento continuarão a tratar o 

corpo como um corpo dividido entre animalidade e humanidade. Traz a reflexão de 

Bichat para a obra, a qual defende a coabitação do homem por dois “animais”: o 

orgânico e o animal, o primeiro diz respeito às funções orgânicas do corpo como a 

respiração e o segundo se ocupa das relações com o mundo. Dessa forma, Agamben diz 

que, quando o estado moderno passa a exercer a política do biopoder: 

 

a divisão da vida em vegetal e de relação, orgânica e animal, animal e 

humana passa então, acima de tudo, pelo vivente humano como fronteira 
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móvel e, sem esse corte íntimo, a própria decisão sobre o que é o humano e o 

que não é provavelmente não seria possível (AGAMBEN, 2013, p.33). 

 

Sendo assim, Agamben diz ser a vida nua, aquela que não é nem humana e nem 

animal. Algo que está entre o humano e o inumano. Duas variantes de uma mesma 

máquina, diz Agambem, e não se trata de escolher entre as mesmas, mas talvez “seja 

melhor ou mais eficaz – ou, sobretudo, menos sanguinária e letal – quanto de 

compreender o seu funcionamento, para poder, eventualmente, fazê-la parar” 

(AGAMBEN, 2013, p.65).  

Heidegger se apresenta na obra a partir de sua tese tripla de relação com o 

mundo, assim diz ser: a pedra sem mundo, o animal pobre de mundo e o homem 

formador de mundo. Essas três características permeiam todo o processo que será 

desenvolvido na obra, pois a pedra será descartada por não ter referenciais de mundo, o 

animal será analisado juntamente com o homem, porém entendendo que de acordo com 

cada animal há uma quantidade e especificidade de referenciais que constroem o seu 

próprio mundo. Dado isto, Agamben explicitará o entendimento de Heidegger do 

animal pela relação deste com o atordoamento, o atordoamento se trata de uma intensa 

prática do animal com seus referenciais de mundo, dessa forma, o animal se torna um 

ser absorvido, isso se dá quando é capturado pelo que chamam de desinibidores. Os 

desinibidores são elementos dos referenciais de mundo do animal, por exemplo, seu 

alimento, assim, o animal adentra em um estado tal de absorção que a relação animal-

alimento se torna tão profunda ao ponto de não existir mais nada dentro do que entende 

por mundo. Dessa maneira, esse estado de ser absorvido retira do animal a possibilidade 

de se colocar diante de si mesmo. Esse seria um dos fatores que mais nos diferenciam 

dos animais. Os homens, não seriam capazes de entrar em tal estado de absorção. 

Contudo, Agamben aponta a partir de um exemplo de Heidegger, uma possível forma 

do homem chegar a isso, a qual seria por meio do tédio.  

 Com esse parâmetro apresentado, o filósofo entrará no conceito de aberto. O 

atordoamento seria o que possibilita esse aberto do animal e a sua essência seria: ser 

aberto, o que isso significa? O animal não tem o que fazer, ele se move no aberto, 

diferentemente do homem que está sempre diante do mundo, sempre diante de si. 

Porém, apresenta-se outro lado dessa questão, qual seja: o aprisionamento do animal no 

seu atordoamento, pois desse estado ele não escapa, pois não possui o distanciamento 

necessário de si mesmo para perceber o que acontece. Isso ocasiona no fato de que o 

animal não é inteiramente aberto: 
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O animal é, simultaneamente, aberto e não aberto – ou melhor, não é uma 

coisa nem outra: aberto em um desvelamento que, por um lado, o atordoa e o 

desloca com tremenda violência em relação ao seu desinibidor e, por outro, 

não desvela de modo algum como um ente, uma vez que o mantém assim 

preso e absorto. [...] sob uma determinada perspectiva, o atordoamento é uma 

abertura mais intensa e arrebatadora que qualquer experiência de 

conhecimento humana; por outro ângulo, porém, ele está condenado a 

permanecer fechado em uma opacidade integral, já que não é capaz de 

desvelar o próprio desinibidor (AGAMBEN, 2013, p.97). 

 

Visto isso, propomos algumas outras indagações: poderia a experiência pela arte 

causar tal atordoamento sem causar o efeito do aprisionamento ao desinibidor? Poderia 

a experiência estética, ou mesmo a prática artística tomar o lugar de desinibidora? Como 

foi mencionada anteriormente, para Heidegger, a experiência humana que se aproxima 

do atordoamento seria o estado de tédio profundo, como quando estamos no momento 

de espera de algo ou alguém, esse tédio presente nas rodoviárias e aeroportos, por 

exemplo. Esse tédio acarretaria no que ele chama de “ser-mantido-em-suspenso”, onde 

o humano se recusa às possibilidades e permanece no estado tedioso, essas 

possibilidades que aparecem para se sair do momento entediado são recusadas para se 

permanecer nele. Essas possibilidades se tornam inativas. Poderia haver relações 

próximas entre esse “ser-mantido-em-suspenso” com a potência de não?  Agamben, em 

suas conclusões, nos aponta a relação disso com o inoperante, com o homem e a própria 

política: 

 

Em nossa cultura, o homem – nós o vimos – tem sido sempre o 

resultado de uma divisão, e isso, somado a uma articulação do animal 

com o humano, na qual um dos dois termos da operação era também 

posto em questão. Tornar inoperante a máquina que governa a nossa 

concepção do homem não significará, portanto, buscar novas – mais 

eficazes ou mais autênticas – articulações, quanto demonstrar o vazio 

central, o hiato que separa – no homem – o homem e o animal, e 

arriscar-se nesse vazio: suspensão da suspensão, shabbat tanto do 

animal quanto do homem (AGAMBEN, 2013, p.50).   

 

Partiremos, agora, para uma relação mais específica entre Hijikata e o que foi 

discutido acerca do animal. Será preciso relatar um exemplo dado na obra O aberto: o 

homem e o animal, o qual relata a experiência de uma abelha e a partir disso criar 

analogias entre a dança de Hijikata e o estado de absorção do animal apresentado por 

Agamben.  Tendo isto realizado, poderemos também caminhar para um direcionamento 

do conceito de presença que será desenvolvido no próximo capítulo.  

Há algo muito intrigante a respeito da animalidade. O zoólogo Uexküll resolveu 

fazer um experimento com uma abelha e assim deixou à sua disposição mel a reveria. 
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Dessa forma, a abelha fartou-se sem parar. Em determinado momento fizeram um corte 

no abdômen da abelha e a mesma continuou a se nutrir do mel, enquanto o fio doce 

escorria pelo seu abdômen. Acontece que a abelha, por ter em si a animalidade, é 

capturada e absorvida pelo mel, dessa forma, nada mais existe além disso. A abelha é 

um ser absorvido e aberto e passa pela experiência do atordoamento. Sendo assim, ela 

não se dá conta nem de quanto mel ingeriu, de quanto mel tem e de que seu abdômen 

está cortado, pois a abelha está como "um ser suspenso". Há um movimento instintivo 

que é maior que qualquer outro acontecimento.  

O animal está aberto para esse estado e por isso “está no mundo”, de forma que 

não observa o mundo e nem a si mesmo, mas faz parte e está no mesmo nível que as 

coisas do mundo. Tal como a abelha que é absorvida pelo mel e por isso não percebe o 

quanto de mel tem, nem seu próprio corpo cortado no abdômen. Essa forma de fazer 

parte do mundo só seria possível sendo animal, pois estes possuem referências bem 

específicas do que é o mundo (os desinibidores, como chamam). O mundo do animal é 

individual e relativo quando analisada as questões de tempo e espaço. Por exemplo, o 

mundo do carrapato é composto por sensação de calor e sangue, são esses seus 

referenciais, é esse seu mundo, nada mais. Por isso Heidegger fala em mundo precário, 

pobre ou carente. Na experiência de Uexküll – a qual isola o carrapato por mais de dez 

anos em um laboratório sem os seus referenciais de mundo (calor e sangue) – este 

animal entra em um estado de “adormecimento”, onde não morre, mas também não vive 

em seu mundo, pois ali, isolado, ele sequer possui um mundo. Neste caso, não 

poderíamos nem falar em mundo precário, nem em absorção, talvez em um estado de se 

retirar do mundo pelo fato do carrapato não reconhecer as coisas do mundo. Um estado 

outro que está para além do atordoamento e que os cientistas ainda não conseguem 

explicar efetivamente.  

Podemos, a partir daqui, começar a entender o que fala o filósofo Hans Ulrich 

Gumbrecht – autor tratado no próximo capítulo – em relação à presença e mais 

precisamente ao conceito de Ser em Heidegger dentro da própria presença, quando, 

aproximamos a presença à explicação de Agamben acerca do animal em Heidegger. 

Existe certo tipo de imersão no mundo – a do animal – na qual não há espaço para a 

observação, consciência ou análise, há somente o momento em que se está totalmente 

absorvido pelas referências do mundo. Será por esse motivo que Hijikata tentava em 

seus processos criativos se distanciar daquilo que enxergava como seu próprio corpo e 

pesquisar diferentes estados corporais para se aproximar, por meio de imagens, de 
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animais e objetos? Todavia, em relação aos objetos não poderíamos aqui compor uma 

analogia filosófica com as matrizes da animalidade apresentadas, pois o objeto se 

equipararia com a pedra, no sentido de não ter referenciais de mundo, ser sem mundo.  

A inveja de Hijikata pelas costelas aparentes de um cão de rua, – relato 

apresentado em um de seus manifestos – pela sua inteireza enquanto corre das crianças, 

talvez esteja próxima de uma inveja pela absorção do cão em relação aos seus poucos 

referenciais de mundo, no caso: a fome e as crianças. A fome e a criança, só existem 

esses dois elementos no mundo do cão – no momento em que Hijikata o observa. O 

dançarino possuía certo apreço pela magreza – chegou até mesmo a fazer dietas 

rigorosas antes de apresentações – e suas costelas também eram aparentes. Podemos 

supor que essa magreza indique algo que está para além da aparência e se aproxima com 

o referencial de mundo do cão, a fome. Talvez possa ser isso que Hijikata inveje: a total 

entrega e vivência do cão com aquilo que vê. 
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2. CAPÍTULO 2: POÉTICAS DA PRESENÇA 

 

“... poeticamente o homem habita...” 

(Friedrich Hölderlin apud Heidegger, 2012, p.171) 6 

 

O intuito da reflexão que se segue é caminhar pelas possibilidades do conceito 

de presença, entendendo-o a partir de alguns estudiosos da filosofia e das artes – como, 

por exemplo: Gumbrecht e Lehmann – para então, direcionarmos a presença na obra de 

Tatsumi Hijikata. Já apresentado o contexto político que rege esta pesquisa, propomos 

neste capítulo entender como a matriz política do trabalho do dançarino japonês pode 

vir a ser um elemento constituinte de sua presença cênica. Dessa forma, para podermos 

traçar essa linha que faz do conceito de presença a própria presença cênica, e mais, para 

compreendermos a transição do aparato filosófico apresentado no capítulo 1 para a 

dança de Hijikata, permearemos a proposta corporal do dançarino que tangencia os 

estados corporais denominados de shintai e nikutai.  

 
 

2.1. PRODUÇÃO DE PRESENÇA NAS ARTES 

 

Neste momento do trabalho pretendemos apresentar ao leitor de onde parte o 

conceito de presença que é tratado na pesquisa, dissertando sobre a principal referência 

aqui utilizada – as ideias do filósofo Hans Ulrich Gumbrecht – e ampliando essa teoria 

para o que nos interessa mais precisamente: a dança butô de Tatsumi Hijikata. Assim 

como, transpor o conceito de presença para o campo artístico, de forma que possamos 

entendê-lo como presença cênica. 

O desafio maior em se falar de presença é fazer da escrita a própria presença, 

certo tipo de “sabotagem” do pensamento, ou melhor, um antecedente deste. Torna-se 

demasiado difícil o encontro desta dentro de um trabalho acadêmico. Portanto, só 

podemos esperar que aconteçam alguns instantes de presença durante a leitura, e que 

por alguns momentos possamos ser pegos por algo que extravase a interpretação. 

  A obra Produção de Presença – o que o sentido não consegue transmitir (2010) 

– do estudioso contemporâneo alemão, e professor da Universidade Stanford (EUA), 

Hans Ulrich Gumbrecht – é movida pela investigação acerca da tensão entre presença e 

                                                 
6 HEIDEGGER, M. Ensaios e Conferências. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária 

São Francisco, 2012.  
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sentido. Precisamos esclarecer que Gumbrecht realiza este estudo tentando ultrapassar a 

forte metodologia acadêmica (especificamente dentro das Humanidades) pautada pela 

metafísica7 e, defendendo – mas não desconsiderando a forma anterior – uma nova 

maneira de pesquisa pautada na presença e não apenas na intelectualidade ou na 

dimensão de sentido, as quais consideram exclusivamente a interpretação. Propomos 

uma relação entre este estudo e a poética de Hijikata tendo a consciência de que 

Gumbrecht discute presença em seu sentido mais amplo, não somente na arte. Nessa 

obra fica evidente que o autor em nenhum momento defende a presença em favor da 

eliminação do sentido, pelo contrário, são duas formas de ver o mundo que caminham 

juntas. Porém, na sociedade ocidental – em sua maioria – regida pela cultura de 

sentido8, a cultura de presença não possui um espaço significativo para se efetivar.  

 Há na obra Produção de Presença uma forte postura marcada por Gumbrecht, 

pois a ideia central da obra nos é apresentada de forma simples e pessoal, deixando clara 

a posição do autor. Primeiramente, existe em sua tese uma ação, um ativismo por parte 

do autor que como professor procura defender o que ele denomina de presença. Dessa 

forma, ele caminha na tensão do entendimento do mundo pela interpretação e busca 

friccionar essa via com a via da presença. Mas o que seria presença? Ouvimos falar em 

presença cotidianamente, nas artes ainda mais essa palavra é invocada quando, por 

exemplo, um ator se apresenta de forma forte, intensa... presente. O que podemos ter 

muitas dificuldades em descrever, Gumbrecht nos explica logo no início de sua obra. 

Seria presença aquilo que é capaz de relacionar as coisas do mundo com o ser humano 

de uma forma que não é somente interpretativa. Presença é como se fosse um elo, não 

embebido somente de racionalidade, entre o mundo e o corpo. Presença é algo que toma 

o corpo e não exige explicação. Presença assalta o corpo e muitas vezes não 

conseguimos uma definição que satisfaça nosso universo intelectualizado. Presença 

como aquilo que toca o corpo. Presença como corpo.  

                                                 
7 Gumbrecht propõe no início de sua obra uma espécie de glossário onde aponta alguns dos conceitos-

chave que serão utilizados, dessa forma, define metafísica como referente “a uma atitude, quer cotidiana, 

quer acadêmica, que atribui ao sentido dos fenômenos um valor mais elevado do que à sua presença 

material; a palavra aponta, por isso, para uma perspectiva do mundo que pretende sempre ‘ir além’ (ou 

‘ficar aquém’) daquilo que é ‘físico’” (GUMBRECHT, 2010, p.14). Por isso esse conceito de metafísica 

aparece como certo contraponto ao de presença, pois se trata presença como referente ao material.   
8 Cultura de sentido se apresenta em sua obra (2010, p.105) como uma cultura que está próxima à cultura 

moderna, a qual pode ser entendida como uma cultura que valoriza a razão, a ciência e a individualidade. 

A cultura de presença (2010, p.105) se aproxima à cultura medieval, entendendo-a como aquela ligada ao 

universo e aos fenômenos naturais. Dentro desta perspectiva, entendemos cultura como um conjunto de 

modos de relação do ser humano com o mundo em determinado período.   
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Porém, corpo não é mente? O estudo de Gumbrecht não ignora o fator racional, 

mas abrange a discussão para aquilo que o nosso sentido não dá conta. A presença se 

torna, portanto, um movimento tensionador aos ideais que nos constituem desde a 

modernidade até os dias de hoje, ou seja, a presença se direciona na contramão da visão 

cartesiana, na medida em que não hierarquiza a mente sobre o corpo, mas, ao inverso, 

valoriza a potência do corpo. 

Gumbrecht nos relembra que após a divisão cartesiana de corpo/mente na 

sociedade moderna, há, a partir do século XIX, uma eclosão no campo hermenêutico 

onde o observador – que se fundamenta no paradigma sujeito/objeto – detém duas 

ordens de interpretação, as quais o autor chama de ordem da experiência: “apropriação 

do mundo pelos conceitos” (GUMBRECHT, 2010, p.62) e ordem da percepção: 

“observação do mundo pelos sentidos” (GUMBRECHT, 2010, p.62). Para Gumbrecht, 

a ordem da experiência parece fazer parte do que ele define por metafísica e para o 

autor, existirá nas últimas décadas do século XIX uma busca da filosofia, ciência e 

literatura em unir essas duas ordens por meio de novos experimentos. Gumbrecht 

aponta alguns pensadores que encaminharam seus estudos por essa outra via: o filósofo 

Friedrich Nietzsche, por exemplo, em suas obras apontava sua perspectiva contrária à 

tradição socrático-platônica – que previa a verdade na ideia – e criticava ferozmente a 

modernidade por negar o corpo e as sensações. Entretanto, essa interpretação do mundo 

onde a ideia é superior ao corpo ainda permanece arraigada na sociedade. Para 

Gumbrecht, além de Nietzsche, o filósofo Heidegger foi aquele que chegou mais longe 

no que diz respeito à crítica da visão metafísica do mundo, quando propõe o conceito de 

ser-no-mundo – “uma existência que está sempre já em contato substancial e, por isso, 

espacial com as coisas do mundo” (GUMBRECHT, 2010, p.91) – e a partir dele se 

pensa na substituição da verdade platônica, como se a visão de ideia conseguisse 

finalmente ser afastada para dar centralidade a uma visão de substancialidade corpórea 

da existência (GUMBRECHT, 2010, p.70). De acordo com Gumbrecht o Ser em 

Heidegger é “aquilo que se revela e se oculta no acontecimento da verdade9” 

(GUMBRECHT, 2010, p.93) e seria revelado, por exemplo, por meio de uma obra de 

arte, mas não seria algo conceitual ou espiritual. Tendo isso em vista, “Ser não é um 

                                                 
9 Para Gumbrecht, Ser não é a substituição da verdade, e também não se trata da verdade platônica, “em 

vez disso, Heidegger fala da verdade como algo que acontece [ein Geschehen]. Em princípio, esse 

acontecimento é um movimento duplo de revelação e ocultação” (GUMBRECHT, 2010, p.93). 
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sentido. Ser pertence à dimensão das coisas” (GUMBRECHT, 2010, p.93). Esse 

pertencimento à dimensão das coisas que, a meu ver, o tornaria substância.  

Presença, portanto, está diretamente relacionada à definição do conceito Ser de 

Heidegger. Podemos apresentar um pouco mais a inserção deste conceito no contexto da 

pesquisa, mas optamos aqui por não aprofundarmos muito nessa questão para que não 

percamos de vista o foco principal, apesar de termos nos aproximado de um viés da 

filosofia de Heidegger no capítulo anterior, o qual nos auxilia a pensarmos esse conceito 

aqui. Gumbrecht nos diz: “Ambos os conceitos, Ser e presença, implicam substância; 

ambos estão relacionados com o espaço; ambos podem se associar ao movimento” 

(GUMBRECHT, 2010, p.103), nessa colocação podemos aprofundar uma reflexão com 

a poética de Hijikata no que se refere à sua pesquisa sobre a materialidade da carne. 

Quando abordamos substância, movimento e ocupação no espaço – atributos que 

entrelaçariam presença e Ser para Gumbrecht – estamos também falando de 

materialidade, e essa materialidade é a chave para a construção da presença cênica no 

ankoku butô. Essa característica poética e metodológica será aprofundada nos 

subcapítulos que se seguem. Mas, podemos tornar essa perspectiva mais palpável, 

quando entendemos por meio da animalidade, a materialidade. Ou seja, quando 

percebemos que a materialidade dos referenciais de mundo do animal, torna o próprio 

animal, “pura” materialidade, uma vez que, ele está no mesmo nível com as coisas do 

mundo. Retomemos o exemplo da abelha, tanto a abelha quanto o mel estão 

equiparados quanto às suas materialidades, pois ali não existe observação e nem 

hierarquia.  

Ainda dentro da perspectiva heideggeriana, Gumbrecht aponta algo sobre o Ser 

que cremos ser interessante dentro dessa pesquisa, pois permeia à questão cultural, no 

sentido de algo fazer parte especificamente de uma determinada cultura. Esse trabalho, 

mesmo indiretamente, toca nos estudos entre oriente e ocidente, e como aqui não se 

pretende exercer uma visão na perspectiva do orientalismo10, é possível apresentarmos 

características que estão para além da divisão cultural. Para Gumbrecht, o Ser estaria 

localizado anteriormente à interpretação das coisas do mundo, dessa forma, não se 

consideraria a história e/ou a cultura dentro do movimento que acontece na geração do 

Ser. Porém, quando esse acontecimento se efetiva, o Ser começa a fazer parte de uma 

                                                 
10 O orientalismo, de forma simplificada, é “como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter 

autoridade sobre o Oriente” (SAID, 1990, p.15). Essa pesquisa não acredita em divisões fixas entre 

oriente e ocidente, e sim, em uma multiplicidade de ocidentes e orientes, que se influenciam e estão 

misturados desde as raízes de suas culturas. 



 

43 
 

cultura, e, portanto, já não é mais Ser. Nesse sentido, o acontecimento é duplo, pois 

existe nele a revelação e a ocultação do Ser. Nas palavras do próprio autor: “para usar a 

figura retórica do paradoxo, o conceito refere-se às coisas do mundo antes de elas 

fazerem parte do mundo” (GUMBRECHT, 2010, p.95). A discussão do Ser que integra 

a presença nos apresenta um ponto de interseção interessante quando o voltamos para 

essa pesquisa, na medida em que, há geração de uma potência antes mesmo dela fazer 

parte de um círculo cultural, pois esta está aquém da interpretação e, o que pretendemos 

é justamente encontrar pela presença a subversão do corpo cultural, ou seja, a 

dissolução de um corpo biopolítico por meio da arte, nesse caso, da dança butô.  

Explicitando ainda mais as possíveis relações entre cultura e presença, 

Gumbrecht nos diz: “o mais importante ponto de convergência, porém, é a tensão entre 

o sentido (isto é, aquilo que torna as coisas culturalmente específicas), de um lado, e a 

presença ou o Ser, de outro” (GUMBRECHT, 2010, p.104). A partir dessa linha traçada 

que delineia sentido e cultura poderemos chegar à presença, é com esse ponto de vista 

encaminhado na tortuosa tentativa do estar aquém do interpretativo que entenderemos a 

profundidade desse estudo de Gumbrecht e assim, poderemos acessar essa pesquisa nas 

artes cênicas. Em outras palavras: “é que sentimos, pelo menos de modo intuitivo, que a 

visão de mundo metafísica está relacionada aquilo que chamei ‘perda do mundo’11” 

(GUMBRECHT, 2010, p.73). Existe, pois, na presença, uma relação aguda com o 

mundo, pela presença há a possibilidade de estarmos no mundo, sem a predisposição de 

sermos meros observadores.  

Com essa explanação geral da obra conseguimos adentrar em pontos mais 

específicos do entendimento dessa tensão entre presença e sentido. O autor fará uma 

tipologia da cultura, dividindo-a em cultura de presença e cultura de sentido. Essa 

divisão é oscilante, pois em uma mesma cultura está inserida a cultura de presença e a 

cultura de sentido. Mas como se dariam tais passagens de uma para outra? Afim de 

esclarecimento, Gumbrecht vai subdividir essas culturas em tipos, enumerando-as e, 

posteriormente, dividirá novamente em outros tipos, onde constarão diferenciações de 

apropriação-do-mundo. O autor nos apresenta também etapas que vão da cultura de 

sentido até a cultura de presença em um trajeto menos fixo e menos duro no que 

compete às transições de sentido e de presença. Estes dois elementos serão apresentados 

                                                 
11 Perda de mundo como a “sensação de que já não estamos em contato com as coisas do mundo” 

(GUMBRECHT, 2010, p.73). 
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como coisas que se misturam, e que vão de um para o outro de forma gradativa e não de 

uma forma onde há duas polaridades rígidas.  

Isso nos demonstra um conjunto de fatores que adentram o cotidiano social e 

pendem os corpos tanto para um lado como para o outro. Contudo, parece-nos ser algo 

mais arrebatador aquilo que nos pende para o lado que não conseguimos entender, 

provocando em nossos corpos um estado imanente de pulsão que não tem resposta, mas 

que nos movimenta, nos confunde, nos atordoa. Quando isso se efetiva, geralmente, há 

uma intensa busca por uma saída explicativa, pois “não existe emergência de sentido 

que não alivie o peso da presença” (GUMBRECHT, 2010, p.117). É nesse momento 

que, o corpo, muitas vezes se rende à supremacia da interpretação, pois talvez não seja 

possível existir constantemente com o peso da presença e, consequentemente, a 

imediatez do sentido empresta para o corpo um equilíbrio nas sensações. Portanto, isso 

nos ajuda a entender também o motivo pelo qual a presença se dá em poucos momentos 

efêmeros. 

Gumbrecht (2010, p.124) nos apresentará três conceitos: epifania, 

presentificação e dêixis, como pilares da união de seus estudos nas Humanidades com 

as Artes. Dessa forma, acredita estreitar os laços acadêmicos e difundir a importância da 

prática artística nesse contexto. Então, aqui, poderemos expandir com mais facilidade o 

encontro dos estudos de Gumbrecht com a pesquisa descrita, sem tantos receios em 

entrelaçar as áreas. 

Por mais que Gumbrecht apresente o conceito de presença para construir uma 

forte crítica à metafísica nas Humanidades, ao mesmo tempo, relaciona-a com a área 

artística quando busca em seus referenciais a presença substancial de George Steiner. 

Este último falará dessa substancialidade corpórea, justamente na obra de arte, como 

terreno fértil para o enraizamento da substância, do corpo. Porém Steiner é uma 

referência passageira na obra por ter em sua teoria uma visão teológica onde a presença 

surge como uma aposta divina (2010, p.83), ou seja, na obra de arte o efeito da 

presença é como uma aposta, assim como há a aposta em deus12. Gumbrecht irá traçar 

                                                 
12 “[a] aposta de Descartes, a de Kant e a de todos os poetas, artistas ou compositores de que temos 

registro explícito – implica a presença de uma realidade [realness], de uma ‘substanciação’ (é óbvio o 

alcance teológico dessa palavra), na linguagem e na forma. Pressupõe uma passagem, para além do 

ficcional ou do puramente pragmático, do sentido para o significativo. A conjectura é que ‘Deus’ é, não 

porque a nossa gramática esteja gasta; mas essa gramática vive e gera palavras porque existe a aposta em 

Deus. Uma conjectura assim, onde quer que tenha sido formulada, pode ser completamente errônea” 

(STEINER apud GUMBRECHT, 2010, p.83). 
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esse paralelo entre presença e estética em outros momentos, até mesmo na conclusão da 

obra. 

“Como é possível que ansiemos por esses momentos de intensidade, se eles não 

nos dão conteúdos nem efeitos edificantes?” (GUMBRECHT, 2010, p.127). São de 

efeitos de intensidade que o autor falará para a conexão entre Arte, ensino e 

Humanidades, para falar de arte e presença. Esses momentos de intensidade seriam o 

momento da presença, são aqueles instantes em que alguma coisa pautada pela 

experiência estética, nos pega, nos arrebata, nos tira do lugar, uma música, um poema, 

uma dor, uma alegria, e o que fica é a vontade incessante de que algo assalte nosso 

corpo novamente, pois o que resta é a saudade desse momento. 

O momento de intensidade descrito no parágrafo anterior se refere ao receptor, 

por exemplo, o momento de intensidade acontece no leitor que lê um poema, no 

espectador que assiste a um espetáculo. Contudo, o poema tem em si, em sua escrita e 

no que vai para além dela, a presença. Portanto, nesse trabalho há a alternância entre 

essas duas vertentes, falaremos da presença na dança de Tatsumi Hijikata: como 

presença que se torna cênica no próprio dançarino e como presença que nos arrebata ao 

assistir a obra artística. São diferenças no entendimento de presença que nos levam para 

caminhos distintos, mais à frente trataremos dessa presença em direção à presença 

cênica, por enquanto estamos dialogando, por meio de Gumbrecht, sobre a presença que 

acontece no corpo de quem vive a experiência estética. Precisamos esclarecer o fato de 

que na obra de Gumbrecht Produção de presença não há essa diferenciação, o autor 

parece não se preocupar com isso, até porque o pensador não é da área das artes da 

cena. Porém, quando falamos sobre quem vive a experiência estética, estamos tratando 

tanto de quem a realiza quanto de quem a recebe. Na obra citada quando o autor traz 

exemplos dos efeitos de presença, ele parece recorrer, principalmente, à experiência 

estética do receptor, porém, na palestra intitulada A experiência estética perdeu a sua 

"autonomia"? Uma dupla reflexão genealógica13 ele nos demonstra que quando se está 

fazendo a experiência estética são inevitáveis os efeitos de presença ou efeitos 

corporais, como diz na conferência – para tanto, exemplificará este fato com uma 

pessoa quando recita poemas. Dessa forma, se torna mais acessível a nossa transição do 

conceito de presença de Gumbrecht para o entendimento de presença cênica. 

                                                 
13 Palestra apresentada no Seminário Internacional: Por uma estética do século XXI, realizada em agosto 

de 2015 no Rio de Janeiro - RJ. 
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As expressões momentos de intensidade e experiência vivida aparecem para 

substituir o termo experiência estética, pois de acordo com o autor, este conceito vem 

subsidiado por uma tradição filosófica que o relaciona com a interpretação, ou seja, 

experiência estética requer noções de sentido. Pois o que caracterizaria uma experiência 

estética na cultura ocidental, de acordo com o autor, seria exatamente essa oscilação, 

essa situação instável entre a hermenêutica e a presença.  

O conceito de insularidade de Mikhail Bakhtin se apresenta nesse contexto da 

experiência estética, de forma rápida e pontual, seguindo não para a sua definição, mas 

para sua consequência, qual seja: a incomensurabilidade. Gumbrecht parece querer nos 

mostrar como a experiência estética aliada a um objetivo ético perde a sua intensidade, 

nas palavras do autor: “adaptar a intensidade estética a requisitos éticos significa 

normalizá-la e até mesmo diluí-la” (GUMBRECHT, 2010, p.131). A insularidade se 

aproxima da epifania, quando no cotidiano acontece às vezes e, de repente, 

enxergarmos algo com olhos diferentes. Gumbrecht irá nos dizer que há duas maneiras 

de se entrar na insularidade: a primeira é quando uma situação nos rapta do cotidiano, 

ou em suas palavras “ser arrebatado pela ‘relevância imposta’” (2010, p.132) e, a 

segunda será refletida a partir da história de um atleta. Pablo Morales é o atleta olímpico 

que ao dar uma entrevista se diz viciado “na sensação de ‘estar perdido na intensidade 

concentrada’” (GUMBRECHT, 2010, p.133). Interessa-nos nesse relato feito por 

Gumbrecht o apontamento em torno da intensidade, onde a experiência estética parece 

ser quantitativamente mais forte que o cotidiano e isso acarretar no afastamento do 

“mundo real”, além de demonstrar a necessidade que Morales sente em viver essa fuga 

do cotidiano e em desejar estar “perdido” novamente. Notamos, a partir disso, a 

experiência estética como propulsora de um deslocamento do corpo em relação ao 

cotidiano.  

Apesar de soarmos redundantes, nos parece importante retornarmos a uma 

reflexão crucial para o entendimento da presença. Gumbrecht cita Jean-Luc Nancy 

quando se refere à ausência na presença (GUMBRECHT, 2010, p.135). Para Nancy a 

presença também seria composta por ausência. Do que se trata? Para Gumbrecht essa 

ausência faz referência ao sentido, por isso é preferível entendermos a presença como 

efeitos de presença, pois a presença é efêmera e está em movimento constante de tensão 

com o sentido e seus efeitos de sentido que tomam mais nosso cotidiano, ou seja, a 

ausência seria o contrário de presença. Este aspecto faz referência ao capítulo 1 desse 

trabalho, quando se trata das formas de poder sobre o corpo e justamente os efeitos de 
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presença como instantes fugazes do corpo biopolítico: “O desejo de presença, que 

invoquei, é uma reação a um mundo cotidiano amplamente cartesiano e historicamente 

específico que, pelo menos às vezes, queremos ultrapassar” (GUMBRECHT, 2010, 

p.140). O que o autor parece desejar é que se valorize mais os efeitos de presença, 

acreditando que as relações humanas precisem disso para com as coisas do mundo.  

Gumbrecht confia que “precisamos de uma estrutura específica (a saber, a 

situação de ‘insularidade’ e a predisposição para a ‘intensidade concentrada’) para a 

verdadeira experiência [Erleben] da tensão produtiva” (GUMBRECHT, 2010, p.136). 

Fica claro também que os efeitos de presença e efeitos de sentido não são dois aspectos 

que se complementam e por tal união chegam a um equilíbrio, e sim se tensionam e 

oscilam até ao ponto em que “dota o objeto de experiência estética de um componente 

provocador de instabilidade e desassossego” (GUMBRECHT, 2010, p.137). Dessa 

forma, essa tensão não aparece de forma tranquila e serena, os efeitos de presença e 

efeitos de sentido ocasionados pela obra de arte partem mesmo de um conflito, uma 

inquietação, e são essas “sensações” que nos tiram o eixo e é também esse mesmo 

deslocamento que nos provoca a vontade de sentir novamente aquele momento. 

Por isso, talvez, mesmo inconscientemente, queiramos tirar nosso corpo do lugar 

habitual, confortável ou rotineiro. Por isso, talvez, sem nos darmos conta há um desejo 

em assistir filmes, olhar o pôr do sol, passear com uma criança, apreciar uma flor. O que 

nos causa essas vontades, esse anseio por experiência estética e o momento em que 

acontece, nunca é na mesma medida uma quantidade de sentido e uma de presença, 

acontecem juntos, mas há um peso a mais ou a menos dependendo do objeto e da 

relação. 

Epifania é o próximo conceito apresentado na obra Produção de presença, o 

qual significaria a efemeridade dos efeitos de presença e dos efeitos de sentido. Epifania 

está intrinsicamente relacionado ao conceito de Nancy, evento ou eventidade, os quais 

se referem ao fato de não conseguirmos “agarrar” os momentos de presença. Evento, 

assim como efeito de presença, gera descontinuidade no cotidiano. Ou seja, a epifania 

acontece repentinamente e pode vir a modificar os próximos acontecimentos cotidianos, 

pois causa uma mudança na forma como se vivencia o cotidiano.  

Outro ponto levantado pelo o autor seria a sensação de perda de domínio, estado 

aonde seja possível a experiência estética como “fuga” da sociedade cartesiana. Pois o 

filósofo acredita que, só há a garantia e a marca da oscilação entre presença e sentido 

em uma sociedade onde o cartesianismo é institucionalizado, em uma sociedade onde 
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existência é sinônimo de consciência, só nesse caso a presença fará diferença 

efetivamente.  Porém, para Gumbrecht, ao invés de acreditarmos que a presença nos 

“salvará” da atual relação do ser humano com o mundo, seria mais coerente dizer que a 

experiência estética “nos impede de perder por completo uma sensação ou uma 

recordação da dimensão física nas nossas vidas” (2010, p.146). 

Gumbrecht acredita que a presença, no sentido de fazer parte do mundo, está 

intimamente ligada à materialidade, à matéria e substância, portanto, irá nos relatar que 

possivelmente só quando o ser humano virar somente matéria, ou seja, quando morrer, 

que poderá integrar consistentemente o mundo, em suas palavras: “só a morte nos dará 

aquela calma perfeita pela qual – ao menos às vezes, em nossas vidas – ansiamos” 

(GUMBRECHT, 2010, p.147). Com isso, podemos fazer um paralelo à poética de 

Hijikata, que será melhor tratada no capítulo 3, e que possui em sua matriz uma forte 

relação com os mortos e mais, com a materialidade do corpo. Hijikata propõe em sua 

dança um corpo morto, um corpo que é matéria, osso ou carne. Sendo assim, algumas 

vertentes explicativas do que seria presença para Gumbrecht se tornam referências 

aproximativas para olharmos a obra de Hijikata e tentarmos compreender como e de 

onde surge sua presença cênica.  

Gumbrecht relata no último capítulo de sua obra uma experiência pessoal sobre 

os teatros japoneses Nô e Kabuki e demonstra como de fato aquelas apresentações 

causaram efeitos de presença e consequentemente como aquela experiência o teria 

aproximado das coisas do mundo. Em outra passagem da obra em que o autor descreve 

o mundo da cultura de presença ele relata uma experiência no Japão, pois percebe ali 

que “os seres humanos querem relacionar-se com a cosmologia envolvente por meio da 

inscrição de si mesmos, ou seja, de seus próprios corpos, nos ritmos dessa cosmologia” 

(GUMBRECHT, 2010, p.109). Esses dois exemplos podem vir a fortalecer a relação 

desse estudo com a proposta de Gumbrecht, visto que o entrelaçamento desta relação se 

dá, justamente, na aproximação com manifestações japonesas.    

Em resposta a possíveis críticas acerca de um objeto estético culturalmente 

específico não corresponder à outra cultura – o que dificultaria o acesso à apreciação 

estética – Gumbrecht deixa o problema em aberto:  

 

quanto ao outro lado da situação cujas estruturas procuro descrever, não é 

claro para mim se teremos de pressupor, para os leitores, espectadores e 

ouvintes atraídos por esses objetos da experiência estética, historicamente 

específicos, uma historicidade correspondente nas suas formas de experiência 

estética (GUMBRECHT, 2010, p.129).  
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 Por outro lado, justificamos o estudo do corpo de determinada cultura através da 

hipótese de que investigar a corporeidade em outras culturas pode ser uma forma de 

descolonização do próprio corpo, algo como diluir as marcas institucionais presentes no 

corpo. Pois, uma vez que se desloca o olhar para corporeidades construídas a partir de 

outros referenciais, expande-se a gama de possibilidades para o corpo, e por 

consequência, surgem rotas de fuga dos moldes da cultura vigente. 

Podemos chegar a algumas indagações a partir disso: será que esses efeitos de 

presença realmente só surtiram efeito em Gumbrecht por ser uma cultura da qual ele 

não faz parte e, assumidamente, desconhece? E por este fato, ele não conseguiria ser 

tomado somente pelo sentido, uma vez que não conseguiria entender racionalmente e 

plenamente quais são os aspectos técnicos e constituintes daquelas encenações? Será 

que esse não entendimento, a priori, contribuiu para fluírem com mais facilidade os 

efeitos de presença? Ou não? E não por acaso poderíamos considerar que sua conclusão 

cita exatamente exemplos de arte na cultura oriental, por essa cultura, talvez, estar mais 

próxima do que ele chama de cultura de presença? Será que com essas questões nossos 

estudos sobre butô podem recair sobre as mesmas dúvidas?  

Há uma diferença um pouco mais crucial quando tratamos do butô de Hijikata 

por justamente ser um gênero da dança que se movimenta contra os moldes corporais 

impostos pela sociedade. Mas ainda ressoam essas inquietações e continuarão apesar de 

acreditarmos que possa ser justamente a presença a ruptura que distancia as culturas. A 

presença, justamente por não estar somente ligada ao intelecto, pode ser a chave para 

percebermos o mundo e suas coisas pelo corpo, e por conta disso os efeitos de sentido 

podem ser menores quando estamos em experiência estética.  

A partir deste estudo é possível adotarmos a possibilidade de que o butô faz uma 

intensa relação com produção de presença, uma vez que Hijikata propõe a 

desorganização da dimensão social do corpo, transformando seus movimentos em algo 

que não é possível o entendimento somente pela razão. Da mesma maneira, há uma 

tensão com a cultura de sentido, no momento em que não se estabelece com precisão o 

sentido racional das obras artísticas do dançarino.  

O que pretendemos é aproximar esse conceito de presença e a matriz poética de 

Hijikata para apresentar como um viés político pode vir a ser fundamental para a obra 

do artista e, de que forma isso se dá na presença, no corpo. Gumbrecht acredita que em 

nosso cotidiano e em nossa cultura, a presença se dê em momentos efêmeros, são 
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instantes em que conseguimos tensionar o sentido e nos relacionar com o mundo. Da 

mesma forma, acredito que são instantes como esses em que o artista consegue se diluir 

do ser social e se apreender em sua materialidade, produzindo, assim, presença, pois:  

 

faz sentido esperar que a experiência estética possa nos ajudar a recuperar a 

dimensão espacial e a dimensão corpórea da nossa existência; faz sentido 

esperar que a experiência estética nos devolva pelo menos a sensação de 

estarmos-no-mundo, no sentido de fazermos parte de um mundo físico de 

coisas (GUMBRECHT, 2010, p.146). 

 

Se presença é corpo e, esta se efetiva somente em momentos de intensidade 

muito efêmeros em nosso cotidiano – pois prezamos, acima de tudo, o entendimento 

pela razão – acreditamos ter uma forte relação entre esta obra aqui apresentada e a 

dança de Hijikata, principalmente quando olhamos para sua poética e encontramos uma 

profunda pesquisa de dissolução de um corpo social. Ao estudarmos o trabalho de 

Hijikata podemos notar os instantes de presença inscritos nele e a maneira pela qual se 

reverberam em sua própria vida e/ou vice-versa. 

Arte e presença podem se efetivar juntas para uma nova maneira de estar no 

mundo? É nesse ponto que esse trabalho tenta se efetivar, quando propõe também, 

assim como a obra de Gumbrecht, um olhar menos direcionado para o sentido e mais 

aberto para a presença na proposta política-artística de um artista.  

Essa pesquisa se desenvolve dentro de um programa em artes cênicas e por mais 

que a área das artes da cena possa ser composta não só pelas suas linguagens como 

teatro, dança, performance, circo, mas também subsidiada pela filosofia, antropologia, 

sociologia e etc, foi-nos questionado, muitas vezes, o uso do conceito de presença de 

Gumbrecht. Por que não tratar desse conceito com algum teatrólogo? Por que essa 

escolha por um estudioso que não é das artes? Nesse primeiro momento esclarecemos a 

escolha feita e, em seguida, com o subsídio de pensadores das artes cênicas traçaremos a 

perspectiva de presença cênica.  

Neste trabalho não há somente uma discussão em torno da dança butô; ela é 

nosso foco, claramente, mas pertence a essa pesquisa um entorno um pouco mais 

abrangente em relação ao corpo e à sociedade, que pudemos apresentar no capítulo 1. 

Dessa forma, nos pareceu que o conceito de presença também deveria perpassar esses 

meandros mais expansivos dessa pesquisa no que tange a sociedade e a dança butô. 

Portanto, foi escolhido Hans Ulrich Gumbrecht na tentativa de aproximar todas as 

vertentes deste trabalho e mais do que isso, ampliar nossa reflexão para além do corpo 
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em cena. Aqui, tentaremos explicar também porque o conceito de presença dentro da 

obra do teatrólogo Eugenio Barba, por exemplo, não nos satisfaria a inquietação da 

presença na dança butô, mesmo nos auxiliando a fomentar a discussão iniciada. 

A obra A arte secreta do ator – dicionário de antropologia teatral de Eugenio 

Barba e Nicola Savarese se constitui por um conjunto de conceitos desenvolvidos no 

teatro e relacionados à antropologia teatral. Antropologia teatral consiste em um estudo 

de movimentos socioculturais e fisiológicos no momento da representação (1995, p.8), 

ou seja, indica a busca por um treinamento que seja transcultural para preparar o ator-

dançarino para a cena, portanto, não é o mesmo que antropologia cultural (1995, p.5). É 

o estudo de uma técnica que tem como princípios para o seu treinamento pilares 

orientais de teatro e dança como o Nô, Kabuki, Kathakali, Odissi. 

Durante o desenvolvimento dos conceitos são apresentados três princípios 

básicos para o treinamento que podem ser encontrados em diversas técnicas, quais são: 

equilíbrio (equilíbrio extracotidiano e “de luxo”), oposição (dinâmica de oposições do 

movimento) e energia (no espaço-tempo). Esse treinamento objetiva a pré-

expressividade do ator-dançarino, sendo pré-expressividade o campo de estudo da 

antropologia teatral. A pré-expressividade, como o próprio nome já diz, é aquele 

momento que antecede a expressividade – antes de se criar um personagem, ou antes, de 

estar pronto para entrar em cena – e é apresentado como as forças físicas que movem o 

corpo.  

Para Barba é por essa via que se chega à presença ou ao corpo dilatado. 

Entendemos presença ou corpo dilatado como a energia pulsante do corpo do ator-

dançarino, quando este corpo está por inteiro fluindo energia, assim como um corpo-

em-vida: “com frequência chamamos esta força do ator de ‘presença’. Mas não se trata 

de algo que está, que se encontra aí, à nossa frente. É contínua mutação, crescimento 

que acontece diante de nossos olhos. É um corpo-em-vida” (1995, p.54).  Barba acredita 

que o treinamento propicie ao ator-dançarino uma espécie de independência, tanto do 

diretor quanto do público. 

Podemos perceber que esta presença de que fala Barba se baseia em uma técnica 

e está, portanto, se referindo especialmente a um treinamento. Assim sendo, se 

diferencia da proposta de presença apresentada nesta pesquisa, a qual não está ligada a 

uma técnica específica, como se, a partir desta pudesse ser possível se construir a 

presença. Trata-se, pelo contrário, de um movimento que tensiona o sentido e afeta o 

corpo. Talvez não seja suficiente, nesse momento, dentro da perspectiva da pesquisa, 
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aliar o conceito de presença de Barba com a dança butô, pois no butô não há desenhado 

claramente uma técnica, existem matrizes que constituem uma metodologia, mas não 

poderíamos falar de técnica atorial em um sentido estrito, isto é, um desenvolvimento 

esquemático e definitivo, o qual não está configurado na dança butô. Entretanto, 

poderíamos construir uma analogia entre o corpo-em-vida de Barba e o estar-no-mundo 

de Gumbrecht, ambos direcionando uma nova maneira de praticar o corpo e a 

experiência com o mundo, apontando para uma necessidade de relação outra com a 

vida, que nesse caso seria a prática de ser e estar no mundo. 

Contudo, não seria tarefa tão impossível entender o conceito de presença em 

Gumbrecht dentro das artes cênicas, pois a linguagem contemporânea preza de certa 

forma por essa forte tensão entre presença e sentido quando valoriza e transfere 

autonomia para o corpo do ator, por exemplo. E quando, também, entendemos a 

vivência da experiência estética – tratada por Gumbrecht – vinda de quem a realiza.  

Essa tensão entre presença e sentido estará presente na obra de Hans-Thies Lehmann 

(2007) para pensar o teatro pós-dramático.  

Não há neste trabalho o objetivo de refletir sobre o conceito de teatro pós-

dramático, criticando-o ou defendendo-o, não queremos entrar neste mérito da questão, 

e sim discorrer sobre a perspectiva da presença cênica. Hans-Thies Lehmann fará uma 

comparação entre o teatro pós-dramático e a performance para se entender a proposta do 

ator nessa “nova” linguagem. No capítulo em que o autor falará de performance, 

encontraremos referência direta à presença e Gumbrecht, entendendo-a como 

intensidade e produção de presença:  

 

no centro do procedimento performático (que não compreende apenas formas 

artísticas) encontra-se uma ‘produção de presença’ (Gumbrecht), a 

intensidade de uma comunicação ‘face a face’ que não pode ser substituída 

por processos de comunicação transmitidos por interface, por mais avançados 

que eles sejam (LEHMANN, 2007, p.223). 

 

 Lehmann faz uso de outro trabalho de Gumbrecht e não a obra que vimos nas 

páginas anteriores, dessa forma, a referência dada por Lehmann dos escritos de 

Gumbrecht se trata de um artigo onde é desenvolvida a relação entre esporte e teatro. O 

que parece essencial para Lehmann é que nessas “cerimônias esportivas” não há 

representação, não há uma negação do público (como se esse não existisse), mas ao 

invés disso, há produção de presença. Perante isso Lehmann caracteriza esta produção 

como ponto fundamental para o teatro pós-dramático. 
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 Quando Lehmann fala de performance em sua obra, ele está se referindo 

diretamente ao trabalho do ator, e portanto, há uma indicação que esse ator pós-

dramático tenha um corpo potente, onde este se torna o centro, ou seja, não é mais o 

significado, a interpretação ou o texto que direcionam o ator, ao contrário, a própria 

expressividade de seu corpo. E é neste trabalho com a corporalidade que podemos 

perceber a inscrição da presença de Gumbrecht. 

  Mas Lehmann ainda percebe a presença do ator como algo nublado e desafiante: 

“se há um paradoxo do ator, há antes de tudo um paradoxo de sua presença” (2007, 

p.236). Pois para o autor, a presença do ator, muitas vezes será confundida com a 

presença do público, ou seja, ele questiona a presença pensando que pode ser também 

algo que não emana só do ator, mas também pode vir a ser propiciada pelo próprio 

espectador, em suas palavras: “ela é uma co-presença objetiva referida a nós – mesmo 

que não seja essa a intenção. Por isso já não se sabe ao certo se essa presença nos é dada 

ou se somos nós, os espectadores, que primeiramente a produzimos” (LEHMANN, 

2007, p.236).  

O autor prossegue dizendo que esta relação influente de presença entre ator e 

espectador é uma “implicação inevitável” (LEHMANN, 2007, p.237), sendo assim, 

podemos suscitar uma reflexão já apresentada no que se refere ao entendimento da 

presença e suas duas vertentes: presença da obra, do objeto e presença do receptor. 

Buscávamos definir a presença da obra como presença cênica e presença do receptor 

como a presença gerada no corpo de quem tem a apreciação estética. Lehmann nos 

apresenta isso como dois lados da mesma moeda, como se fosse o entrelaçamento das 

duas presenças. Aí está a complexidade de que ele mesmo tratava. De onde surge? Do 

ator ou do espectador? Para Lehmann é uma “com-presença” (LEHMANN, 2007, 

p.237).  

Precisaríamos, ao menos, esboçar o que seria essa presença cênica no contexto 

dessa pesquisa. Parte-se do ator, do dançarino ou do performer que está em cena, ou 

surge justamente da junção destes com o público, o que também de acordo com 

Lehmann, traria presença. Contudo, neste caso, os conceitos se tornam mais claros se os 

pensarmos separadamente, para, posteriormente agrupá-los. Não desconsiderando a 

presença do público, mas entendendo a presença como aquilo que é produzido 

primeiramente pelo ator e a presença no espectador como a consequência da apreciação 

estética. Ou seja, a presença não como algo fixo que de qualquer forma aparece com o 

espectador, pelo contrário, como uma força que vai ao encontro do corpo do espectador. 
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Um movimento que parte do corpo do atuante, emana, e pode assim, chegar ao receptor. 

Poderíamos pensar na presença como estados corporais em potência e, a partir do 

momento em que é latente, pode se encontrar com o público e tornar presença cênica. 

Pois a presença está em cena, sendo vista e em experiência estética. Há uma intensa 

produção de presença e não há a presença como algo fixo e existente independente dos 

fatores. Há a produção de presença e efeitos de presença a partir do momento em que o 

corpo tensiona o sentido. Lehmann faz ainda um ponto de intersecção entre presença e 

presente, em suas palavras: “o presente não é nada que se possa apreender 

conceitualmente, mas um interminável processo de autofracionamento do agora em 

estilhaços sempre novos do ‘ainda agora’ e ‘agora mesmo’” (2007, p.240). O “ainda 

agora” e “agora mesmo” como pedaços que conseguimos capturar da vida, como efeitos 

de presença, como instantes de ser-no-mundo. 

 A partir disso, poderíamos arquitetar o que seria presença cênica no contexto 

dessa pesquisa, reforçando a ideia de presença cênica, ao menos em Tatsumi Hijikata, 

como aquele corpo que dança e que não se consegue perceber racionalmente as razões 

de seus movimentos, como aquele corpo que dança causando em si mesmo um nó na 

representação, e isto se refere tanto ao espectador quanto ao próprio dançarino. Dessa 

forma, seria a presença cênica o encontro da ideia de presença em Gumbrecht com o 

fato de estar em cena, como se o simples fato de ser assistido tornasse a presença do 

dançarino em presença cênica. Isso não retira a possibilidade de se produzir presença 

mesmo quando o dançarino estiver em seu treinamento pessoal, pois em seu processo 

criativo pode chegar a momentos de intensidade os quais propiciam um encontro com 

sua materialidade, momentos estes que dissolvem as razões de seus própios 

movimentos. 

 Esse mesmo nó que acreditamos fazer, para Lehmann (2007, p.239), do teatro 

pós-dramático um teatro da presença. Poderíamos entender então, cerceando os 

objetivos dessa pesquisa, a produção de presença nas artes cênicas como a junção de 

efeitos de presença causados por um espetáculo, por meio dos corpos daqueles que 

estão em cena.  
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2.2. PRESENÇA EM TATSUMI HIJIKATA: SHINTAI-NIKUTAI 

 

 Neste subcapítulo iremos transitar mais precisamente no cerne desta pesquisa no 

que tange a presença, ou seja, tendo em vista os pilares que sustentaram a formação do 

entendimento de presença e presença cênica até aqui, interligaremos a presença do 

dançarino Hijikata. Para tanto, será necessário, portanto, adentrarmos mais 

profundamente no trabalho deste artista, desvendando em sua proposta de pesquisa 

corporal a possível chave para a presença. Não por acaso, buscamos problematizar as 

qualidades corpóreas do shintai e do nikutai, que são possibilidades distintas de um 

corpo que dança. 

Levando em consideração que o exercício de interpretar racionalmente um 

espetáculo de butô não satisfaz a poética inicial de Hijikata – na medida em que não 

estão disponíveis na encenação referências claras capazes de encerrar o sentido do que é 

proposto – é possível concluir que o seu projeto não está preocupado diretamente com a 

dimensão racional e narrativa da encenação. Desse modo, o dançarino parece estar 

focado em algo para além da dimensão do sentido. De que se trata?  

 Começaremos retomando, primeiramente, o conceito de presença de Gumbrecht, 

porém já o observando com o olhar direcionado para a dança butô. Assim como já foi 

dito, a perspectiva dessa presença em que se desenha uma possibilidade não 

exclusivamente racional se agrupa no entendimento da dança butô, uma vez que, esta 

prática também não procura por representações. É importante nessa discussão 

percebermos que existe algo que transpassa a nossa via racional e isso, de alguma 

forma, é emanado pelo corpo butô que dança. A potencialidade da questão está em 

justamente investigar o que é aquilo que emana e como isso se dá, visto que, em um 

senso comum, existe um pensamento que paira e reconhece que no butô há uma 

presença. A isso que emana, Gumbrecht chamou de energia na obra de arte, pois “sua 

presença foi ‘exteriorizada, concretizada’ – num movimento provavelmente iniciado 

pelo contexto situacional específico, no qual a obra de arte consegue revelar seus 

poderes” (GUMBRECHT, 2010, p.84). 

Poderíamos desenvolver uma primeira perspectiva centrada no fato de que a 

presença de Tatsumi Hijikata somente aparece como potente e forte por, justamente, 

instaurar o não-entendimento e, a partir dessa lacuna, que se abre anterior à 

representação podem emergir diferentes possibilidades para um corpo que cria, que 

dança, produzindo presença. Com isso, há um tempo e espaço instaurados que 



 

56 
 

propiciam os efeitos de presença, pois aquele corpo que dança pode ser um corpo em 

contato com as coisas do mundo. Dissolvendo rotulações ou estigmas sociais na medida 

em que busca com a dança a tensão com o sentido, a presença poderá vir à tona, como 

defende Gumbrecht. Hijikata tensiona o sentido não somente em sua obra, como em sua 

poética, a partir do momento em que potencializa um corpo sem propósito em uma 

sociedade orientada pelo poder sobre o corpo, a qual visa um corpo útil 

economicamente e dócil, sociedade esta em que se busca um sentido para a vida e uma 

razão produtiva para o corpo.  

É com esse movimento contrário à representação que a presença em Hijikata 

torna-se cênica, quando retomamos uma via lehmanniana do corpo na cena 

contemporânea, ou como o autor nomeia, na cena pós-dramática, há uma ebulição do 

corpo do ator-performer no sentido de ser corpo, sem personagem ou história narrada 

linearmente de fácil entendimento para o público. Estaria, então, aqui uma justificativa 

da presença no butô.  O que há no seu trabalho que possibilita o ser corpo? Como esse 

dançarino gera efeitos de presença em seu próprio corpo? 

Sabemos que na dança butô de Tatsumi Hijikata, se encontra um corpo fora dos 

moldes sociais, ou seja, um corpo que busca em seu processo criativo a desconstrução 

de um corpo cotidiano, social – o shintai. A poética de Hijikata na sua dança, 

denominada ankoku butô – “dança das trevas”, busca na materialidade do corpo a 

dissolução das amarras sociais. Na obra intitulada O soldado nu: raízes da dança Butô 

de Éden Peretta nos é apresentada uma descrição do trabalho de Tatsumi Hijikata 

interessante para introduzirmos essa ideia aqui. Assim, Peretta afirma: 

 

projetou os fundamentos de um antissistema gestual que buscava a 

transformação de si mesmo para uma consequente desconstrução do corpo 

social, concentrando-se principalmente na recusa e na negação ao invés de 

apresentar técnicas e procedimentos para serem assimilados e fixados. 

Desenhou assim o esboço de uma dança marcada pela insígnia da decadência, 

da decomposição e da desconstrução dos modelos de organismo, tanto físico 

como social (PERETTA, 2015, p.15-16). 

 

 A proposta de encenação de um espetáculo de butô não objetiva uma 

compreensão lógica pré-estabelecida, e sim, como diz o próprio dançarino, um “uso 

despropositado do corpo” (HIJIKATA, To prison, 1961, in TDR, 2000, p.44). Podemos 

compreender o “uso despropositado do corpo” como a afirmação de um corpo não 

funcional, um corpo que não se posiciona como produtivamente capaz, da forma 

imposta pelo sistema capitalista, um corpo que reforça a sua potência sem propósito, um 
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corpo que detém a sua existência por si só e a partir disso esse corpo se tornaria mais 

presença e menos sentido, pois a sociedade obriga um sentido para a existência do 

corpo, por exemplo, uma profissão, uma rotina, um fazer racional que justifique e 

explique dentro de razões pré-estabelecidas a vida. O corpo despropositado parte do 

pressuposto da falta de propósito racionalizado para a vida, é o corpo em sua potência 

de existir. Em uma sociedade orientada, produtiva, a qual pede papeis sociais já 

determinados, as ações que o corpo realiza são também para efetivar objetivos 

determinados. Quando há esse tipo de proposta artística, no caso de Tatsumi Hijikata, 

esses papeis sociais não existem, não há mais a representação da vida social, sendo 

assim, as ações se tornam inúteis e por isso, despropositadas, pois não estão cumprindo 

com nenhum dever, o corpo não cumpre nenhuma função aceita e determinada como 

coerente para viver em sociedade, pelo contrário, Hijikata dança aqueles corpos que são 

excluídos pela sociedade, que são socialmente inúteis e os reforça em sua potência. 

Aqui chegamos ao ponto do corpo social, ou shintai e à sua outra qualidade, o corpo 

sem propósito, que se desvela a partir de sua materialidade, o nikutai. 

 No artigo Aspects of subjective, ethnic and universal memory in ankoku butoh, a 

estudiosa italiana Katja Centonze esclarece os princípios desses dois corpos pesquisados 

no ankoku butô. Primeiramente, a autora desenvolverá a ideia de memória dentro da 

dança butô, memória se desdobrando na subjetividade, na ética e em sua universalidade 

e na combinação das três no palco como proposta do ankoku butô, melhor dizendo, o 

ankoku butô como a presentificação dessa memória. Ateremos-nos, porém, à sua 

explicação sobre shintai e nikutai, para não escaparmos do nosso central objetivo. A 

autora denomina também essa dança como dança-anarquia, pelo seu ponto de vista há 

um movimento anárquico em Hijikata e o corpo que propicia tal oscilação é o nikutai – 

corpo de carne. Dessa forma, o shintai seria o corpo cotidiano, reconhecido socialmente, 

culturalmente formado. E o nikutai estaria na via contrária do corpo útil e dócil, por isso 

anarquista, existindo pela materialidade e traduzido para o português como corpo de 

carne. Nas palavras da autora: 

 

Porém, quais différence e différance (diferença e diferimento) são 

encontradas entre o nikutai e o shintai? Ambos são traduzidos como “corpo” 

em inglês. Shintai é o corpo reconhecido pela sociedade, em um sistema que 

existe apenas em um contexto social, uma pessoa. O butōka tem que esvaziar 

o seu shintai e fazer dele um recipiente (utsuwa toshite no shintai). 

Contrariamente, o nikutai é anárquico, é o corpo tomado em sua natureza 

autárquica, cru, sujeito à deterioração, transitório, metamórfico, não fixável

em categorias ou valores definidos. A dança do nikutai deve, portanto, ser 



 

58 
 

livre de técnicas apriorísticas ou partir de uma metodologia. Deste modo, o 

nikutai é o corpo carnal, o corpo mais apegado à vida e mais perto da morte 

(CENTONZE, 2003-2004, p.28) 14.  

 

 Acreditamos, portanto, que por isso esse corpo se torna um diferencial nas artes 

da cena, por isso sua presença é referida. Há na dança de Hijikata uma sincera pesquisa 

de dissolução de um corpo cheio de implicações sociais que acaba cercado de modelos, 

extremamente racionais e funcionais. Na pesquisa do corpo de carne existe um 

desnudamento dessas amarras que possibilitam, mesmo que seja por instantes, a 

existência de um corpo potencializado em sua materialidade. Na tentativa de 

desenvolver com precisão o significado de nikutai, Centonze, a partir do pensamento de 

Matsumoto Koshirō, explica essa problemática dizendo que sua definição exata “reside 

na impossibilidade de estabelecer uma teoria do nikutai, assim como uma teoria do 

estado das coisas. A seguinte implicação é que ao investigar criticamente (em nível 

discursivo) o nikutai significa criar um shintai da dança” 15 (CENTONZE, 2003-2004, 

p.29). Koshirō desenvolve a ideia de que o shintai tem um caráter histórico e o nikutai 

se aproxima do estado das coisas. Portanto, ao tratarmos do estado das coisas em nível 

interpretativo, ou seja, ao teorizarmos o nikutai – que está no campo da matéria, do 

indizível – criamos uma camada acerca dele para nos propiciar o desenvolvimento 

teórico, essa camada seria também uma camada social, histórica, por isso, é criado para 

o nikutai um shintai da dança.  

Poderíamos inferir que ao interpretamos o nikutai estaríamos dando a ele uma 

camada de sentido e esta camda de sentido o distanciaria de sua própria materialidade, 

de sua presença enquanto corpo e carne. Por isso nos parece mais coerente falarmos em 

efeitos de presença, como instantes que nos tomam, corpo. E também utilizarmos o 

termo “dissolução do corpo social” de Peretta ao pensarmos em uma prática de dança 

que gradativamente vai liberando um corpo comum para adentrar em uma pesquisa mais 

profunda da própria matéria corpo, experimentando substancialmente a própria carne.  

                                                 
14 “But which différence and différance (difference and deferal) lie between the nikutai and the shintai? 

They are both translated as "body" in English. Shintai is the body recognized by society, the sistemic 

body that exists only in a social context, the person. The butōka has to empty his shintai and has to make 

it a container (utsuwa toshite no shintai). On the contrary, nikutai is anarchic, the body taken in its 

autarchic nature, raw, subject to deterioration, transitory, metamorphic, not fixable in categories or 

definite figures. Dance of nikutai should, therefore, be free from aprioristic techniques, or from 

methodology. The nikutai is, thereby, the carnal body, the body most attached to life and most near to 

death”. 
15 “lies in the impossibility of establishing a theory of nikutai, as well as a theory of the state of things. 

The following implication is that investigating critically (on a discursive level) nikutai means creating the 

shintai of dance”.  
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 Peretta nos fala sobre esse corpo, em uma contextualização geral do butô, da 

seguinte forma: “ao interno da poética geradora da dança Butô encontra-se uma busca 

pelo movimento orgânico instintivo, que desafia a violência cultural sobre o corpo, 

reconhecendo a sua dimensão roubada16” (PERETTA, 2015, p.91). O nikutai poderia, 

então, ser descrito enquanto corpo orgânico, e esse movimento que dele surge torna-se a 

ruptura do encerramento do corpo social, do corpo cultural, ou ousaria dizer, da própria 

cultura. Isso nos leva a buscar novamente a ideia de presença enquanto quebra de 

diferenças culturais. 

Em uma entrevista pessoal com Kuniichi Uno, filósofo japonês e amigo de 

Hijikata, perguntamos sobre a diferença entre esses dois corpos. Foi-nos questionado 

justamente esse ponto sobre corpo orgânico ou inorgânico, as definições parecem que se 

invertem quando é tratada por Uno. O filósofo possui uma perspectiva deleuziana do 

pensamento, então, entende o corpo orgânico e biológico enquanto corpo social, pois 

este está associado à organização, corpo biologicamente organizado. Explica com o 

exemplo da doença, que é biológica, mas também é social e política, pois envolve várias 

esferas da sociedade como políticas públicas de tratamento e prevenção.  Se referindo à 

Hijikata diz:  

 

Hijikata foi muito sensível a todos os sentidos do corpo, do corpo orgânico e 

de todo micropoder que se infiltra no corpo, e é por isso que é importante 

todo detalhe da vitalidade que forma o corpo. O corpo já é uma organização 

complexa, o corpo é história também. Então é importante lembrar-se de tudo 

que se passa pelo corpo. O trabalho de Hijikata foi entre o corpo social e 

entre o corpo orgânico e toda variação de corpo. Então é necessário sempre 

se lembrar sobre a variação (informação verbal) 17. 

 
 Com essa forma de pensar, porém, ainda se fixa no pensamento a dúvida sobre o 

que seria, então, o nikutai? Possivelmente estaria ligado ao que o filósofo fala sobre as 

micro-percepções e micro- sensibilidades, e mais, poderia ser o corpo de carne aquele 

que foge de tantos outros tipos de corpos, ou seja, Uno fala das variações de corpos que 

Hijikata trabalhava, o nikutai é uma delas. 

 Trazemos agora para a reflexão algumas palavras de Yoshito Ohno sobre essas 

variações dos corpos, ele apresenta o nikutai como um corpo poético, o shintai como o 

corpo cotidiano e outra qualidade corporal chamada de karada, corpo vazio:  

                                                 
16 Peretta explicita que o termo “dimensão roubada” é do crítico Miyabi Ichikawa. 
17 Entrevista concedida por UNO, Kuniichi. Entrevista I. [jul. 2014]. Entrevistadores: Bárbara Carbogim, 

Éden Peretta e Everton Lampe. Ouro Preto, 2014. 1 arquivo .mp3 (82 min). A entrevista na íntegra 

transcrita encontra-se no Anexo A desta dissertação.   
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O shintai é baseado na vida cotidiana, se levantar, sentar, o que a gente faz no 

dia-a-dia. Se o Kazuo se levantasse nas suas performances, ele se levantaria 

assim, isso é nikutai. Sem as coisas do dia-a-dia, eu vejo uma flor, uma flor 

muito bonita, isso é shintai, uma flor bonita. A flor está me olhando, ela está 

me olhando, isso é um jeito poético, o nikutai. Shintai é o dia-a-dia, o nikutai 

seria um jeito poético, como no surrealismo. Outra palavra: karada, significa 

corpo também. Karada pode significar também vazio. O corpo está vazio. 

Vazio. Karada é como se fosse nada. Tudo entra e sai do karada. Tudo vai 

pra dentro do karada. Vitalidade. Isso seria o corpo do karada: vazio. E essas 

coisas são muito importantes de pensar, o karada, nikutai e shintai (OHNO, 

2015, p.45) 18.  

 

 Entendendo o karada podemos também tatear de maneira mais próxima a 

variação de que Uno se referia e mais, podemos ter acesso às diferentes etapas desse 

corpo que dança butô. Peretta nos auxilia a entendermos essas fases quando nos diz 

sobre o dançarino esvaziar-se do shintai “transformando-se em um receptáculo vazio 

pronto para incorporar outras diferentes qualidades da matéria” (PERETTA, 2015, 

p.99). Sendo assim, há uma tentativa de ir além da diluição do corpo social, há um 

esvaziamento deste corpo para, a partir disso, encontrar, a densidade da matéria. Karada 

e nikutai seriam, então, partes de intensa busca por um corpo presente. 

 Hijikata materializava sua dança ao mesmo tempo em que descontruía seu corpo 

e esse movimento triplo de dissolução, esvaziamento e organicidade consistia em 

“capturar e repropor todo tipo de emoções, paisagens e sensações, valendo-se de 

palavras e conceitos com os quais possuíam para ele uma fisicidade concreta e, por isso, 

poderiam proporcionar um específico estado físico” (PERETTA, 2015, p. 96). 

  Fechando o ciclo deste subcapítulo, portanto, trazemos à tona novamente a 

relação entre racionalidade e presença em Tatsumi Hijikata, apontando para o corpo de 

carne como aquele corpo que diverge do cartesianismo no momento em que se dá a 

afirmação da carne. O corpo social se degrada para dar lugar à carne, em um movimento 

onde é a matéria que está exposta e é ela quem fala, quem dança e até mesmo quem 

pensa. Nesse sentido, não é oposição à racionalidade e sim tensionamento da razão para 

fruir outras possibilidades de ser corpo.  O nikutai aparece então, como uma possível 

forma, pela dança, de criar resistência aos modelos formais de ser corpo na nossa 

sociedade, tendo como ponto crucial a potencialização do corpo enquanto matéria. Ao 

que Peretta nos diz: “privilegiando as dimensões concretas da carne, é possível 

subverter a primazia das abstrações racionais – tão caras às concepções de origens 

                                                 
18 A palestra na íntegra transcrita se encontra no Anexo B desta dissertação. 
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platônicas provindas do mundo ocidental – e assim, imunizar-se de possíveis valores 

semânticos para seus atos” (PERETTA, 2015, p.98). Hijikata, com seu desejo de 

movimento anárquico, transborda os limites fixados de ser corpo e aponta em sua dança 

transgressora aquela linha tênue entre arte-vida que é buscada por alguns artistas, e mais 

do que isso, apresenta uma força vital de uma arte política pelo corpo, em corpo.  
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3. CAPÍTULO 3: DANÇA DE HIJIKATA 

 

“Estou enraizado em um lugar abstrato em que a emoção se transforma em 

sombras miseráveis e se faz corpo que carece de médium e de processo” 

(HIJIKATA apud UNO, 2014, p.2). 

 

 Pode ser que este capítulo venha a ser uma parte que faltava para unir as 

diferentes perspectivas trazidas ao longo do trabalho, pode ser que aqui consigamos 

encontrar um fragmento de um elo necessário para interligar as reflexões levantadas 

durante a pesquisa. Pois, foi a partir da dança de Hijikata que surgiram todas as questões 

deste trabalho e é com a própria dança que tentaremos entrelaçar os apontamentos 

referentes ao corpo, à política, à presença. Já foram pincelados vestígios desse 

dançarino e agora poderemos aprofundar na escuridão desse artista, na sua dança 

caótica e anarquista, no seu corpo catastrófico. Ainda que para isso precisemos enraizar, 

junto a Hijikata, nesse lugar abstrato, o qual diz transformar a emoção em sombras 

miseráveis, e diante disso fazê-la corpo, seja em forma de escrita ou em forma de 

sensação criada pelas palavras do dançarino.  

   

3.1. PROJETO POLÍTICO-ARTÍSTICO DE TATSUMI HIJIKATA 

 

 Acreditamos que a dança butô de Hijikata se configure dentro de um projeto 

político-artístico tangenciando não só suas referências poéticas e estéticas, seus 

embasamentos artísticos, mas também toda a sua contextualização de vida, desde suas 

origens até os momentos marcadamente históricos pelo qual passou o Japão e, 

consequentemente, o ankoku butô. Para tanto, subdividimos esse projeto de Hijikata de 

forma que possamos perpassar pelos vieses de sua dança, entendendo, primeiramente, o 

surgimento da mesma e, dessa forma, partir para análises de seus escritos. Dado isto, 

procuramos esboçar as ferramentas de seus processos criativos sem nos esquecermos 

das matrizes construídas no percurso até aqui.  

 

3.1.1. História e poéticas 

  

Neste subcapítulo será apresentada uma contextualização da dança butô, seu 

surgimento, o momento histórico do Japão diante do pós-guerra, assim como as 
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matrizes que constituíram a dança junto ao movimento conhecido como “vanguarda 

suja” 19 e aos artistas que influenciaram o butô.  

A dança butô surge em um contexto de Japão pós-segunda guerra, o qual se 

apresentava como um país destruído e começando a ser fortemente influenciado pela 

cultura norte-americana. Em contrapartida, inicia-se um conjunto de manifestações 

urbanas e experimentações artísticas – surgidas em Tóquio, conhecida naquela época 

como “cidade das cinzas” – como forma de protestar contra uma cultura estrangeira, 

contra a situação da população e a favor da reconstrução do país. Ao mesmo tempo em 

que se reforçava e se recriava a própria arte japonesa, também influenciada pelas 

vanguardas. É imersa nesse universo que a dança butô vai ganhando forma, decorrendo 

das pesquisas individuais20 dos dançarinos – reconhecidos como os fundadores da dança 

– Tatsumi Hijikata (1928-1986) e Kazuo Ohno (1906-2010). 

Yoshito Ohno (1938), filho de Kazuo Ohno, estava presente no momento da 

criação da dança e conta que para o Japão se reerguer – após a derrota na Segunda 

Guerra Mundial – a população japonesa aceitou trabalhar por baixo custo, recebendo 

pouco e sendo desvalorizada (OHNO, 2015). Mas, após um tempo, começaram a surgir 

manifestações políticas onde as pessoas reivindicavam melhores condições sociais. 

Sendo assim, os artistas se juntaram a esses protestos em Tóquio e a dança butô surge 

dentro dessa realidade. Nas palavras do dançarino: “o butô foi criado nessa relação entre 

as pessoas e a nação” (OHNO, 2015, p.44). Por essa via, por mais que vejamos a dança 

butô de forma subjetiva e pessoal, ou ainda de forma cósmica e material, há na raiz 

dessa arte um forte apelo às questões sociais, e mais do que isso, o butô nasce de uma 

inquietação política e cresce no desejo de subverter realidades. O butô parte do caos da 

cidade e da miséria em companhia a uma série de relações políticas e econômicas que 

buscam por objetivo principal a revitalização de um país. Poderíamos dizer que a dança 

se inicia, portanto, com o grupo Ankoku butô-ha – tendo por seus integrantes Tatsumi 

Hijikata, Kazuo Ohno, Yoshito Ohno, dentre outros – nas ruas de Tóquio, envoltos em 

um universo complexo pelo qual se situava o Japão.  

 A tentativa em se reconstruir o Japão, se dá então, por meio de um processo de 

modernização, onde se perceberá a forte influência e presença dos Estados Unidos no 

território japonês: “o conceito de ‘modernização’ do Japão pós-guerra tornou-se 

                                                 
19 De acordo com Peretta, a denominação de “vanguarda suja” é dada pela mídia naquele momento 

(PERETTA, 2015, p.8).  
20 Os dois dançarinos possuíam estéticas e pesquisas diferenciadas, até porque o butô também parte do 

indivíduo, da sua memória e da sua relação com o universo.  
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automaticamente um sinônimo de ‘americanização’ das relações e de seus processos de 

desenvolvimento” (PERETTA, 2015, p.5). Apesar da retirada da ocupação americana 

em 1952, o país ainda sofre e consome a cultura imposta. Dessa forma, Peretta nos 

aponta que as relações políticas e econômicas entre Japão e Estados Unidos começam a 

ganhar outras vertentes, caminhando em direção à arte e à cultura experimental, 

principalmente devido a total destruição de Tóquio. Deste modo: “A ‘cidade das cinzas’ 

acabou gerando assim nos jovens da época um estranho sentimento de retorno ao zero 

em diferentes sentidos: um paradoxal sentimento de liberação” (PERETTA, 2015, p.7). 

O autor nos apresenta, portanto, a inserção da arte dentro desse contexto por um viés 

diferente, mas não contrário ao de Yoshito Ohno, onde os artistas não só se juntam às 

manifestações que estavam sendo realizadas, como também aproveitam essa 

efervescência da população para repensarem o próprio movimento artístico japonês. 

A partir daí nomeia-se as mudanças artísticas no Japão dos anos 60 de 

“vanguarda suja”, pois será perceptível certa “revolução” do corpo, que protagoniza a 

experimentação de seus próprios limites morais, sexuais e sociais. Vimos no primeiro 

capítulo um exemplo do movimento artístico dos anos 60, a body art, em que se tinha o 

corpo como o grande propagador de uma inovação artística. Isso não será diferente no 

Japão onde também diversos gêneros artísticos confluem para a criação e expressão, por 

meio do happening, da performance e de intervenções urbanas, por exemplo. Forma-se, 

naquele enredo, um subsolo marginal, que será um terreno fértil para Hijikata:  

 

O corpo humano começou a ser projetado por manifestações que exaltavam o 

tumulto sexual e a dissidência social, as quais, quando somadas, moviam e 

potencializavam a cultura artística experimental de oposição no pós-guerra 

(PERETTA, 2015, p.8).  

 

Esse grupo de artistas da dita “vanguarda suja” era composto por tantos pintores 

e músicos e, dentre eles, Tatsumi Hijikata, que compartilhavam de certa anarquia 

política e subversão artística. Todavia, a estudiosa Christine Greiner, apontará para o 

fato de que não podemos olhar somente para uma visão simplista da história do butô 

que o determina como produto de sua época, em suas palavras: “O corpo que dança butô 

foi concebido, assim, como um processo inacabado, perecível, indistinto dos diversos 

ambientes onde se constituiu (rua, estúdio, campo, mídia etc.)” (GREINER, 2015, 

p.143). A autora, a meu ver, quer dizer que existem várias possibilidades de se entender 

o butô e que o contexto histórico é uma delas – não menos importante, obviamente – 
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além disso, explica que é um processo em constantes transformações, por isso 

inacabado. Contudo, a dança de Hijikata é permeada por fantasmas, fatos, invenções, 

referências artísticas e filosóficas que potencializam a complexidade dessa expressão 

artística. Tentaremos, portanto, investigar outros pontos da poética desse dançarino 

tendo como perspectiva seu olhar marginal e anarquista, que nos direcionam para a sua 

matriz política. 

 Evidentemente há no butô interferências e influências de diversas áreas, seja na 

literatura, filosofia ou artes, sendo estas consideradas orientais ou ocidentais. O butô, e 

mais especificamente, Tatsumi Hijikata, bebeu de diversificadas fontes e 

nacionalidades, de modo que é possível identificar em seu trabalho referências 

japonesas, alemãs e francesas. Assim como, a influência de movimentos como 

surrealismo, dadaísmo e modernismo. Não acreditamos aqui em culturas fixas e 

impassíveis de transformações, portanto, justamente por serem mutáveis, que se 

emaranham. Tatsumi Hijikata foi contaminado por diferentes vertentes e, para criar sua 

dança, somou essas influências aos seus referenciais pessoais. 

 Se formos separar oriente e ocidente, temos de um lado influências da cultura e 

arte tradicionais japonesas, até mesmo o Kabuki e o Nô aparecem como inspirações 

indiretas para o butô, pois assim como a dança butô possuem “energias subversivas e 

reprimidas que serviam como matrizes poéticas” (PERETTA, 2015, p.27). Peretta ainda 

nos mostra a importância da filosofia zen budista que perpassa toda a cultura japonesa e 

a “estética da escuridão”, ou seja, ausência de luz em cena, utilização de penumbras, 

entre outros traços que são reconhecidos e familiarizados pela dança butô. Greiner 

aponta também para a influência de escritores japoneses surrealistas como Takiguchi 

Shûzô (GREINER, 2015, p.144). 

 Na perspectiva ocidental está a Modern Dance e a Neue Tanz como estilos 

aprendidos por Hijikata e Ohno e que por isso fazem parte da construção corporal da 

dança butô. Há uma gama de escritores e filósofos dos quais Hijikata gostava, os quais 

podemos perceber reverberações nas suas criações artísticas, como: Jean Genet, 

Marquês de Sade, George Bataille, Conde de Lautréamont, Jean Paul Sartre, Arthur 

Rimbaud, Friedrich Nietzsche e Herbert Marcuse (PERETTA, 2015). Neste quadro, 

Uno nos explicita o porquê desse interesse de Hijikata por esses autores: 

 

Nós sabemos hoje que existiram pessoas revolucionárias cuja vontade e causa 

são bem fundadas na ideia e na justiça social e liberdade humana, mas que 

existiram também revolucionários cujas paixões se devem principalmente ao 
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ódio contra aqueles que confinam a vitalidade, que mutilam a vida do corpo, 

o ódio contra os que impedem de “dilatar o corpo da minha noite interna”, 

quer dizer, dilatar a opacidade e a abertura próprias do corpo. Hijikata, 

Artaud, Pasolini, Jean Genet são dessa raça, partidários da vida singular do 

corpo. Hijikata os amava enormemente (UNO, 2012, p.55). 

 

Além desses nomes há também o artista surrealista alemão Hans Bellmer e sua 

reconhecida série fotográfica The dolls. Permitam-me adentrar um pouco nesse artista, 

pois podemos desdobrar algumas características da dança de Hijikata. Nessa etapa do 

surrealismo, na qual se encaixa Bellmer, buscava-se a fragmentação do corpo como a 

procura de um corpo perdido, a desconstrução de um humano em detrimento de certa 

desumanização nas obras de arte. A representação de corpos que se contrapunham à 

realidade era uma característica importante, e as Bonecas de Bellmer carregavam forte 

significado erótico junto às suas expressões fragmentadas e anatômicas, formando 

assim, uma imagem sombria e estranha. A fragmentação corpórea e a busca por uma 

desumanização do corpo são pontos trabalhados na dança de Hijikata. Talvez em 

decorrência destas semelhanças entre a metodologia do butô e as Bonecas de Bellmer – 

sem desconsiderar, portanto, as interferências entre essas duas manifestações artísticas – 

em 1973, Hijikata estreia juntamente com o grupo Hakutobo – Pêssego Branco – um 

espetáculo chamado Natsu no Arashi – Temporal Estivo. Espetáculo este de dois atos 

baseado na série de Hans Bellmer, inclusive entitulado um de seus fragmentos como 

Three “Bellemers”, onde está em cena três dançarinas nos proporcionando a percepção 

de algumas características em seus corpos que remetem à série surrealista. 

 Dessa forma, neste misto de matrizes artísticas, Hijikata constrói sua dança, uma 

dança de vanguarda, apontará Peretta, mas que possui também o paradoxo reflexo do 

período em que foi criada (PERETTA, 2015, p.34). 

 

3.1.2. Uso despropositado do corpo: escritos de Tatsumi Hijikata 

 

Talvez seja possível entendermos a questão da presença e da poética política 

mais profundamente se adentrarmos nos escritos de Hijikata, e há aqui uma tarefa ainda 

mais complexa: transformar a presença textual de Hijikata em elementos de sua poética.  

De acordo com suas próprias palavras no manifesto Wind Daruma (in TDR, 2000) em 

maio de 1985, o dançarino nasce em uma cidade muito fria do norte do Japão, Akita. A 

sensação de uma infância em um ambiente frio onde ele chamava o próprio vento de 
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Daruma21 faz parte de sua poética. Nesta cidade havia muitas senhoras que trabalhavam 

em plantações de arroz, suas pernas arqueadas fazem parte da poética de Hijikata. Os 

bebês que ali moravam, com os movimentos de suas mãos que “mais pareciam coisas ao 

invés de mãos” – na perspectiva de Hijikata – e seus olhos entreabertos, também fazem 

parte de sua poética. A lama que era formada em Akita no período da primavera 

também faz parte de sua poética.  

Pois, então, como se constrói uma poética? Ou melhor, como uma poética é 

construída? A poética de Hijikata não se construiu quando ele se reconheceu como 

artista, a poética de Hijikata foi construída desde a sua infância quando percebia seu 

próprio corpo e incorporava gestualidades de seus familiares, pessoas do seu bairro ou 

animais. A poética desse dançarino é sua própria memória viva em seu corpo, em sua 

dança. Podemos encontrar muitos referenciais de como nasce o butô de Hijikata, pois 

toda a sua vida é seu butô. Kuniichi Uno, por exemplo, nos falará da presença do devir 

criança na dança de Hijikata e há de se perceber vários desdobramentos da poética 

desse artista. Uno reflete sobre a característica do devir criança – principalmente em 

relação ao último escrito de Hijikata que é o livro A dançarina doente – não pensando, 

necessariamente, nas referências da infância do dançarino, e sim investigando o caráter 

de inutilidade conservado no olhar da criança, que tudo observa e tudo admira. O devir 

criança aparece como um constante movimento do corpo da criança com as coisas do 

mundo22.  

Precisamos, então, ater a atenção novamente para a dimensão política de sua 

poética. Não podemos negar o forte ativismo político presente em Hijikata, e como já 

dito anteriormente, se isso faz parte dele faz também parte de sua dança. É importante 

ressaltarmos o fato de que o que se denomina aqui de ativismo político não se dá na 

forma de uma dança panfletária ou menos ainda se refere a partidos políticos. Um 

exemplo disso para tornar mais clara essa diferença: na entrevista já citada com 

Kuniichi Uno, ele contava sobre a participação de Hijikata em uma manifestação no 

Japão, não era uma participação como a de todas as outras pessoas, ou seja, gritando e 

“marchando” coletivamente, era simplesmente uma caminhada sozinha e lenta 

segurando uma melancia. Dessa forma, não se trata de levantar bandeiras, mas de 

encontrar pelo seu corpo e sua arte a maneira de protestar a favor daquilo em que se 

                                                 
21 Daruma é abreviação de Bodhidharma, sacerdote do Oriente Médio.  
22 A reflexão acerca do devir criança e a dança de Hijikata está apresentada de forma mais detalhada no 

Anexo C deste trabalho. 
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acredita. A política está e se faz em seu próprio corpo, e no momento em que ele dança 

há uma potencialização de suas questões marginais, e de seu movimento contrário às 

formas de poder sobre o corpo. Isso é chamado de poética política nesta pesquisa, um 

movimento pela arte contra os modelos impostos ao corpo e seu encerramento em uma 

determinada funcionalidade.  

O texto To Prison (To prison, 1961, in TDR, 2000) se trata realmente de um 

manifesto no sentido de que há denúncias da sociedade e anúncios de sua dança como 

potência para o corpo. Escrito em janeiro de 1961, To Prison é um ataque poético às 

imposições sociais que fixam o corpo em produção e função, é também uma defesa 

poética aos corpos aprisionados, principalmente, aos jovens criminosos. É uma visão 

diferenciada da marginalidade, é um olhar para pequenas mazelas que podem ser 

extremamente potentes enquanto vida e enquanto arte. Este manifesto se inicia, 

aparentemente, rodeado por certa dor, onde Hijikata conta fatos íntimos de sua vida, 

mas isso não é de forma alguma algum tipo de vitimização, essas “feridas” se tornam 

ferramentas para a sua dança. As palavras contidas nesse manifesto, principalmente, 

demonstram uma dança que parte também de sua intensa preocupação com a sociedade, 

encontram-se momentos de raiva, vontade de mudança e passagens de sua vida que 

refletem absolutamente na construção política de sua arte. Frases que dizem, por 

exemplo, que cresceu farejando criminosos e que não será mais enganado pela 

democracia, apontam para uma poética que tem intrínseca uma postura política de 

reação. Quando é explicitada a dificuldade em acessar o trabalho deste dançarino, 

refere-se à poesia de sua escrita que possui como costura metáforas e imagens. Há, por 

exemplo, a figura de um cachorro, o cachorro é recorrente em seus manifestos, muitas 

vezes ele se aproxima, outras ele se distancia da imagem do cachorro, este cachorro 

lambe as feridas do capitalismo. Em que ordem de significado pode ser colocada essa 

imagem? Possivelmente não é de um cuidado com o capitalismo a que se faz referência. 

Mas, de um corpo, que de alguma forma tenta lidar com as marcas de um sistema. 

Como um cachorro que lambe as feridas do capitalismo, Hijikata dança. Outra potente 

imagem que se sobressalta no manifesto é a prisão, já anunciada no próprio título, a 

prisão como um local onde há o corpo nu e a morte unidos, e esses dois elementos são 

mecanismos, para Hijikata, contra a produção e a moral. Dessa forma, esse seria um 

espaço mais atrativo para ser desenvolvida a sua dança. Por se tratar de um texto que 

segue com os marginais e criminosos, Hijikata acredita em uma dança onde haja a auto-
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ativação humana e o propulsor dessa atividade de auto-ativação humana seria o que ele 

chama de dançarino.  

O fato de estar ao lado de criminosos e propor uma dança criminosa, uma auto-

ativação humana e ainda trabalhar, principalmente, contra o corpo produtivo, a moral e 

o capitalismo, faz com que Hijikata deseje enviar trabalhos histéricos ao teatro, 

considerados por ele de suma importância. O ankoku butô por tratar de tabus sociais e 

por inovar enquanto linguagem artística se destaca do que até então era entendido por 

dança. Sendo assim, a política pelo corpo, na dança de Hijikata, gerou reflexos capazes 

de influenciar o pensamento acerca da própria concepção do que é a dança.  

Em To prison há uma intensa preocupação com os jovens marginais e também 

aqueles que vão para o exército, há uma crítica intensa em relação a tirar a esperança de 

vida desses jovens, que não tem direto à fala antes ou depois que qualquer ação. 

Hijikata acredita, pois, que sua dança poderia transformar esses jovens em “armas letais 

que sonham”, então, a dança seria uma “provocação” perante a sociedade. Dessa forma, 

diz:  

 

Mas uma língua que lambe as feridas dessa civilização mecânica fugitiva já 

ultrapassa o âmbito dessa provocação. Uma política que oculta em seu peito 

uma função despida de significado nada mais é que uma estação para os seres 

humanos incompetentes, os quais começaram a duvidar sobre a origem de si 

mesmos. Temos de continuar a abrir a situação atual com as mesmas mãos 

que seguram um apagador de giz, apagando os sinais de um futuro impotente, 

de uma cultura de prantos tristes que existe na consciência do esqueleto da 

vítima. Estou colocando no corpo do meu trabalho um altar semelhante ao 

ascetismo, em frente a um corpo humano purgado de impurezas. Meu 

trabalho é remover armas de brinquedo a partir de membros da juventude de 

hoje, que se desenvolveu em circunstâncias estéreis, e para terminá-los como 

soldados nus, com uma cultura nua (HIJIKATA in TDR, 2000, p.47) 23.  

 

Este soldado nu é aquele que enfrenta o tratamento que foi dado às suas pernas, 

pernas que Hijikata diz terem sido domesticadas pelo andar, mais uma vez, aponta para 

outro uso do corpo, e de que uma “remodelação humana será realizada apenas pelo 

                                                 
23 “But a tongue that licks the wounds of this runaway mechanical civilization already exceeds the scope 

of our provocation. Politics that conceal in their breast a function stripped of meaning are nothing but a 

station for incompetent humans who have started to have doubts about themselves at their source. We 

must continue to open up the current situation with hands that hold a chalk eraser which wipes out signs 

of an impotent future, of that culture of mournful cries which exist in the skeleton of victim 

consciousness. I am placing in the body of my work an altar similar to asceticism in front of a human 

body purged of impurities. My work is to remove toy weapons from the limbs of today’s youth, who 

developed in barren circumstances, and to finish them as naked soldiers, as a naked culture”. 
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envolvimento de uma arma letal que sonha e que ignorou por muito tempo a pobreza da 

política” (HIJIKATA in TDR, 2000, p.48) 24. 

Na medida em que o trabalho de Hijikata propõe, em sua poética, temáticas 

marginais, apoiando-se em figuras noturnas da marginalidade, como criminosos, 

prostitutas ou cães. Podemos permear a suposição de que seu projeto artístico dá luz ao 

homo sacer25. Nessa perspectiva sua poética é política por tratar da vida nua e perceber 

na exclusão a potência da sua dança. E não digo no sentido de “dar voz aos excluídos” 

ou “incluí-los na sociedade pela arte”, não se trata disso, mas, ao contrário, de capturar 

esses corpos enquanto potencialidades de vida, corpos que estão à margem, corpos em 

risco, em seus limites de vida e de morte e de tanto faz um ou outro, corpos que 

possuem em sua materialidade a fissura, o limiar da vida:  

 

Sartre escreveu: “Um criminoso com as mãos atadas, agora de pé em um 

cadafalso, ainda não está morto. Está faltando um momento para a morte, o 

momento da vida em que intensamente se deseja a morte”. Esta mesma 

condição é a forma original da dança e a minha tarefa é criar exatamente essa 

condição no palco (HIJIKATA in TDR, 2000, p.46)26. 

 

  Em maio de 1969 foi escrito From Being Jealous of a dog’s vein (in TDR, 

2000), como o próprio nome mostra, a figura do cão retorna às suas referências 

imagéticas. Causa certa intriga saber o quê, no cão, despertava tamanho interesse em 

Hijikata, a ponto de ter inveja de suas veias e costelas. Como o foco aqui se trata de uma 

poética política, tendemos a pensar que o cão seria uma figura que, de alguma forma, 

tensiona relações sociais e políticas. Supomos que o cão aparece como um animal 

também abandonado e excluído da sociedade, e por isso mesmo é independente. Um 

cão de rua é um animal que se movimenta também no grupo dos marginalizados. Nesse 

manifesto há indícios de certa admiração de Hijikata pela magreza do cão, com seus 

ossos aparentes, e isso também subsidiaria a construção do butô. Este texto apresenta 

um lado do dançarino um pouco mais sombrio, mais visceral, mais próximo à 

                                                 
24 “human remodeling will be accomplished only by getting involved with a dreaming lethal weapon that 

has long ignored the poverty of politics”. 
25 Na perspectiva de Castor Bartolomé Ruiz: “A particularidade do homo sacer é que ele é incluído pela 

exclusão e excluído de forma inclusiva. Esta figura paradoxal captura a vida humana pela exclusão ao 

mesmo tempo em que a inclui pelo abandono. É uma vida matável por estar fora do direito, mas por isso 

mesmo ela não pode ser condenada juridicamente. Está exposta à vulnerabilidade da violência por ser 

desprovida de qualquer direito, sendo que tal vulnerabilidade se deriva de um ato de direito que a exclui 

(RUIZ, 2013, p.33).   
26 Sartre wrote: “A criminal with bond hands mow standing on the scaffold is not yet dead. One moment 

is lacking for death, that moment of life which intensely desires death. This very condition is the original 

form od dance and it is my task to create just such a condition on the stage”. 
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criminalidade: “Eu sou capaz de olhar para um corpo nu destroçado por um cão. Esta é 

uma lição essencial para o butô e traz a questão de qual ancestral é a pessoa do butô” 

(HIJIKATA in TDR, 2000, p.56) 27. Essa relação com o cachorro foi comentada no 

capítulo 1, mas mais a frente procuraremos estabelecer conexões entre esse dançarino e 

suas referências aos animais.  

 No texto Inner Material de julho de 1960 (in TDR, 2000) podemos perceber 

características imagéticas que se repetem como violência, vingança, prisão e roubo, 

como também novas perspectivas que fomentam sua arte. Em um trecho Hijikata diz 

que deveria ser mandado para lugares como matadouros, escolas e praças públicas. O 

dançarino coloca estes três espaços em um mesmo patamar, aqui podemos notar que há 

um desejo que sua dança também dialogue com esses lugares, no sentido de que são 

espaços potentes onde se encontram subsídios para sua criação artística. Em matadouros 

se tem a proximidade com a morte instantaneamente, o cheiro de sangue e seres 

humanos que lidam com aquilo de forma cotidiana. Em escolas se percebe corpos 

institucionalizados, disciplinados e regras. Nas praças públicas, há de se encontrar 

diversas figuras marginalizadas e comportamentos que escapam aos moldes sociais.  

Todas essas imagens nos servem para pensar o universo de Hijikata. O dançarino 

continua seu relato narrando momentos em que fez pesquisas para sua dança nas ruas de 

Tóquio. Ao observar um grupo de rapazes de vinte anos investiga como pode trabalhar 

suas próprias costas, assim como se refere a três meninos como seu material. Material 

de trabalho ou material de matéria? 

   

Eu finalmente chego ao meu material cuidadosamente, caminhando por 

Tóquio, onde a geração, cujas mãos fizeram olhos, ainda não desapareceu. É 

bom ser capaz de pegar material entre os meninos que se limpam em oficinas 

de revestimento de metal ou agachados em garagens. Eu olho para as suas 

mãos. Um movimento de partículas grosseiras se alastra. Suas espinhas 

dorsais inclinam ligeiramente para frente. Há uma dança que desliza para 

baixo e que encosta (HIJIKATA in TDR, 2000, p.40) 28. 

 

 Ambas as signficações parecem se misturar para Hijikata, a matéria do corpo é 

sua matéria prima, assim como a observação dos corpos dos meninos. O fato de olhar as 

mãos e enxergar partículas grosseiras transfere à Hijikata uma sensibilidade corporal tão 

                                                 
27 “I am able to look at a naked human body savaged by a dog. This is an essential lesson for butoh and 

leads to the question of exactly what ancestor a butoh person is”. 
28 “I eventually arrive at my material by carefully walking around Tokyo where the generation whose 

hands made eyes has not altogether died out. It’s good to be able to pick up material from among the boys 

wiping up at metal-plating workshops or squatting in garages. I look at their hands. A movement of 

coarse particles spills over. Their backbones incline slightly forward. There is a dance that slides down 

that slope”. 
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inquietante que se torna movimento. Mais ao longo do texto denomina sua dança de 

“dança do terrorismo” ou “dança da esterilização”, pois acredita que o corpo tem de 

manter uma crise misteriosa, onde a dança é um jorro de sangue. Diz ser o sacrifício a 

fonte do trabalho e o dançarino aquele filho ilegítimo e livre para experimentar uma 

dança que deve ser olhada, acariciada, lambida e derrubada (HIJIKATA in TDR, 2000, 

p.39). Percebe-se que ele sempre recorre a terrítorios indentificáveis, obscuros, como 

também à materialidade do corpo. Estruturas viscerais se confluem para uma expressão 

do limite, do extremo, da completa entrega. 

O dançarino diz querer dar à vida um suado engajamento e vê isto como uma 

batalha. Batalha esta que é a matriz da sua arte, como se o ponto primário, ou melhor, o 

movimento originário de sua dança fosse seu próprio engajamento. Importante notarmos 

a importância da palavra engajamento neste trabalho, pois ela já foi característica, nesta 

pesquisa, da dança de Hijikata, uma dança politicamente engajada. Portanto, podemos 

notar que além da política ter uma conotação diferente, o engajamento também, pois o 

engajamento de Hijikata pressupõe suor. Ou seja, não é metafórico, ao contrário, não se 

dá sem a materialidade do seu corpo. O dançarino continua:  

 

O intelecto já foi enforcado. Correndo, eu passo perto dele. Um menino e eu 

estamos a uma distância mínima da imagem intuitiva. Em silêncio eu coloco 

um fenômeno na frente de um conceito. Os suores materiais e os espamos 

materiais. Eu estendo. Mas antes de tudo eu tenho, eu acho, que acabar com 

toda a arte e cultura. Esta "experiência de dança", que ferozmente assume 

este desafio por causa do material cultural, tem sido para mim uma jornada 

espiritual maravilhosa. Existe, eu sempre sinto, um oceano insondável diante 

de meu corpo (HIJIKATA in TDR, 2000, p.41) 29.  
 

Na citação acima podemos perceber o intelecto, o conceito e a cultura sendo 

colocados como desafios em sua própria experiência ou dança. E novamente: o suor, a 

imagem intuitiva e o oceano insondável tomam lugar no seu corpo. Conseguiríamos 

perceber o aquém do interpretativo, ou seja, presença, nessa passagem? A imagem de 

um fenômeno na frente de um conceito me parece muito cara dentro dessa reflexão, e 

novamente, podemos reforçar, juntamente com Hijikata, não se trata de excluir ou negar 

o conceito, mas dar lugar a algo à sua frente.  

                                                 
29 The intellect has already been strung up. Running, I pass nearby it. A boy and I stand at the minimum 

distance from the intuitive image. In silence I place one phenomenon in front of one concept. The 

material sweats and the material shrinks. I extend. But first of all I must, I think, wipe out all art and 

culture. This “dance experience,” which fiercely took up this challenge for the sake of cultural material, 

has been for me a marvelous spiritual journey. There is, I always feel, an unfathomable ocean before my 

body. 
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A última referência de sua própria escrita que gostaria de trazer para este 

trabalho se trata do livro denominado A Dançarina doente, o qual foi a última coisa que 

escreveu antes de falecer e que, infelizmente, não existe tradução para nenhuma língua 

devido à complexidade da escrita, esta obra foi desenvolvida no período em que 

Hijikata não dançava mais. Contudo, temos acesso à alguns fragmentos devido aos 

escritos do filósofo Kuniichi Uno. Por mais que sejam poucos, estes fragmentos nos 

auxiliarão na reflexão acerca da profunda relação do Hijikata e do animal.  

Essa relação nos é importante aqui porque além de ser evidenciada várias vezes 

nos escritos de Hijikata, ou seja, ser referência forte e repetida em diferentes momentos 

e com diferentes animais nas palavras do próprio dançarino, ela nos evidencia uma 

poética que vai ao encontro de outras qualidades corpóreas. Por que a presença do 

animal dentro da poética de Hijikata é de certa forma um parâmetro político? Esta 

relação: Hijikata/animal estabelece uma relação profunda de mundo. Ou seja, ao ter 

contato com o animal ou ao tentar criar uma qualidade corpórea que se fundamenta, em 

partes, com um animal e ao observá-lo, Hijikata procura ao que nos parece, de alguma 

forma, recriar a relação de mundo que o animal possui em seu próprio corpo. Isso 

reflete uma relação de profundidade com o mundo que só o animal consegue 

estabelecer, isto é evidenciado pelo filósofo Agamben na obra O Aberto, onde aponta 

uma conexão com as coisas do mundo feita pelo animal a qual o ser humano não 

consegue alcançar. Portanto, quando Hijikata busca fontes nos animais ou quando cita 

os animais podemos comparar isso a uma tentativa – que o dançarino busca pelo seu 

próprio corpo – de estabelecer outra qualidade corpórea de relação com o mundo e se 

aproximar do mundo, pela dança, de uma forma diferente da do ser humano. Tornar-se 

aberto como o animal. Poderia ser também a busca de Hijikata pela dança, e isso de 

certa forma é político, pois torna inoperante muitos fundamentos da sociedade moderna, 

pois retira do corpo do homem o constante fardo da produtividade e utilidade para com 

o mundo.  Nosso objetivo aqui se torna, então, o de apontar outras passagens, além das 

já citadas, em que o dançarino explicita casos com os animais.      

“Olhe bem. Este verme vive mesmo sem respirar. Você vê, este pequeno animal 

de fumaça cujas ancas estão esmagadas anda para cá. Este animal está fazendo a 

metempsicose de uma certa maneira” (HIJIKATA apud UNO, 2014, p.1). Há neste 

trecho além de uma profunda observação do verme, um apontamento sobre a mutação 

desse verme, quando se refere à metempsicose. Metempsicose seria o movimento de um 

espírito que abandona um corpo após morto e retorna à existência material em outro 
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corpo, ou reencarnação, presente em algumas religiões como o budismo, esta já 

apresentada como matriz indireta do butô – por estar intricada na cultura japonesa.  

Referindo-se à metamorfose, Peretta nos esclarece: 

 

a dança butō, por sua vez, tem como princípio técnico renunciar a qualquer 

possibilidade de simulação, imitação ou mascaramento, colocando em cena a 

crueza das transformações profundas de seu nikutai – o corpo de carne -, 

assumindo uma concepção de processo metamórfico que se afasta 

decisivamente da ficção ou da ilusão (PERETTA, 2015, p.28). 

 

Obviamente, metamorfose e metempsicose são processos bem diferentes, mas o 

que desejamos aqui é encontrar pontos cruciais em comum que se interligam pela 

transformação de um corpo em outro corpo e pela presença do animal. Outra marca 

importante neste trecho seria a resistência do animal em andar, mesmo esmagado – de 

certa forma é um movimento que parte do contato direto com a morte.   

Retomando uma passagem do texto Inner Material (1960, in TDR, 2000) vemos 

um momento em que Hijikata relata sua relação com uma galinha, importante notar que 

o primeiro espetáculo de butô chamado Kinjiki só havia Hijikata e Yoshito Ohno em 

cena, e o primeiro ato desta peça é o Yoshito Ohno matando uma galinha.  

 

Por dias eu dormi segurando uma galinha e tomei cuidado para não comê-la. 

A fome da infância é vívida; o frango que meu pai matou era vermelho. Para 

o menino faminto, até o pai parecia um frango, quando estávamos batendo na 

carcaça. Em Tóquio eu fiquei por horas na frente de uma vitrine onde os 

pintos eram amarrados. O amor sempre chega tarde. Eu dormi com o frango 

na noite anterior a minha performance com outros novos dançarinos. A 

galinha que pôs um ovo na sala verde desempenhou um papel vital na minha 

iniciação ao amor (HIJIKATA in TDR, 2000, p. 39) 30.  

 

 A relação amor e morte para Hijikata parece vir sempre intricada, embaralhada, 

pois não enxerga na morte desalento ou tristeza, mas na morte vê um movimento único 

de vida, de paixão, de amor. Matar a galinha em cena ou comer a galinha parecem 

processos de amor, da mesma forma que é amoroso o cuidado para não comê-la ou o 

ovo que ela botou. O animal desempenha papel fundamental na construção do 

entendimento do amor, para Hijikata, este amor tão perto da morte e mais próximo 

ainda de sua dança. 

                                                 
30 For days I slept holding a chicken and taking care not to eat it. Boyhood hunger is vivid; the chicken 

my father killed was red. To the hungry boy, the father even looked like a chicken as we were pounding 

the arcass. In Tokyo I stood for hours in front of a shop window where chicks were strung up. Love 

always comes late. I slept with the chicken the night before my performance with other new dancers. This 

chicken which laid an egg in the green room played a vital part in my initiation into love. 
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 Para além do animal estão outras buscas de Hijikata, que cada vez mais 

dialogam com o corpo morto, e se tornam ainda mais perceptíveis com os ideais de não 

humano, de inanimado. Uno nos relatará a essência da obra A Dançarina Doente e 

realçará os detalhes preciosos aos olhos de Hijikata e sua intensa inquietação para com 

as pequenas coisas do mundo, para com a materialidade das coisas do mundo. Assim: 

  

Não fala da mãe, nem do pai, mas dos personagens dificilmente 

identificáveis, doentes e deficientes contando os objetos, matérias, 

ferramentas, alimentos, vento, ar, tudo o que parece mínimo, imperceptível, 

turvo, todas as dobras das coisas e da vida (UNO, 2014, p.1). 

 

Conseguir adentrar nos escritos de Hijikata não é tarefa fácil, começando pelas 

traduções que se fazem necessárias. Hijikata tinha uma maneira de escrita muito 

peculiar, seus relatos são poesias e suas poesias são os nascimentos de sua dança. 

Torna-se árdua a tentativa de acessar seus escritos para entender racionalmente sua 

dança; e este próprio modo de entender racionalmente sua dança já é uma fuga do que 

ele, enquanto artista pretendia ou tinha como proposta. Então, pretendemos aqui é que 

possamos, aos poucos, trazer essas imagens para a superfície e por meio delas explorar 

o universo misterioso de Hijikata. 

As metáforas tornam um pouco nebulosas as tentativas de decifrar a poética 

desse dançarino japonês, porém, elas se transformam também em afirmação de uma 

dança onde não há um sistema pronto e correto. Dessa forma, o artista que deseja 

experimentar em seu próprio corpo um pouco da dança, terá de construir também a sua 

poética. E nessa construção da poética está a busca de um caminho próprio de cada 

artista. Nesse sentido, pode-se concordar com o dançarino japonês Min Tanaka 

(informação verbal) 31 quando deseja sorte aos que dançam butô e afirma não fazer parte 

disso. Contudo, não se pode negar o fato de que essas imagens possam ser trabalhadas 

por atores e dançarinos, não com uma perspectiva de dançar como Hijikata acreditando 

que está ali sua técnica, mas com a ideia de que esse processo criativo pode colaborar 

com a percepção da materialidade corpórea de cada artista.  

 

3.1.3. Processos criativos 

 

                                                 
31 Min Tanaka é um dançarino japonês que foi reconhecido justamente por dançar butô – tendo tido aulas 

com Tatsumi Hijikata. Em sua participação no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das 

Artes 2014 fez a afirmação acima referida. 
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 Tentaremos esboçar a metodologia de Tatsumi Hijikata, percebendo em seu 

processo como a dança foi criada, desvendando a subjetividade de suas propostas em 

uma escala mais palpável de entendimento da concepção do ankoku butô. A ideia que se 

faz presente neste subcapítulo é investigar mais profundamente os elementos que 

compõem a dança de Hijikata para, a partir deles, compreender como se efetiva e quais 

são as instâncias dessa matriz política, ou seja, de que forma ela se desdobra.    

 Primeiramente, tomaremos como exemplo, uma obra que se baseia justamente 

na ideia de pesquisar uma metodologia a partir dos escritos de Tatsumi Hijikata, a qual 

se intitula Hijikata Tatsumi’s Notational Butoh: an innovational method for butoh 

creation de Morishita Takashi. O autor pretende classificar os movimentos criados por 

Hijikata e decifrar esses movimentos baseado no Butoh Notation32, dessa forma, 

clarificar o método e a estrutura do butô – para tanto, foram numerados itens gestuais de 

um a sessenta. Morishita Takashi reflete também sobre o trabalho do dançarino japonês 

Waguri Yukio33 que pesquisa um método a partir dos cadernos de anotações de 

Hijikata, dessa forma, o autor se refere a esse método como Waguri/Butoh Notation. 

Takashi revela que o método lembra totalmente o butô de Hijikata, contudo, ao mesmo 

tempo, o método pretende buscar imagens mais concretas dos movimentos. Sendo 

assim, a dança de Hijikata é levada para formas mais simples na tentativa de que possa 

ser bem compreendido o seu processo de criação, apesar do butô não poder ser escrito 

por conceitos ou formatos de uma dança convencional. Obviamente, o autor aponta para 

as dificuldades de se nomear de método um processo criativo de Hijikata, chega até 

mesmo a questionar se o próprio butô pode ser transmitido, se é uma expressão em 

transformação ou somente uma experiência individual. Todavia, apesar disso, acredita 

que possa ser uma linguagem artística investigada e passada adiante. 

 A ideia central da obra Hijikata Tatsumi’s Notational Butoh é analisar o período 

da metade dos anos de 1970 em diante, percebendo não os espetáculos prontos de 

Hijikata, mas o seu processo de construção e mais do que isso, o autor aponta para a 

preocupação em entender a visão de mundo do dançarino durante seu processo criativo 

(TAKASHI, 2015, p.42). Takashi utiliza ferramentas da semiótica para compreender a 

metodologia de Hijikata, apesar de duvidar se o próprio dançarino gostaria que sua 

dança fosse codificada em signos e até mesmo se Hijikata falava em signos. Dessa 

                                                 
32 Butoh Notation ou Butō-fu são os cadernos de anotações de Tatsumi Hijikata. 
33 Waguri Yukio publicou um DVD-ROM chamado Butoh-Kaden baseado nos cadernos de anotações de 

Hijikata. 
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forma, o autor buscará por meio de entrevistas de Hijikata algumas perspectivas que o 

auxilie nessa questão e perceberá que há momentos em que Hijikata reflete sobre os 

signos, apesar de deixar um pouco nebuloso seu ponto de vista em relação a isso, ele 

transmitia suas ideias para seus alunos por meio de palavras. Portanto, o autor apontará 

que o núcleo do método de Hijikata era a forma com que o dançarino transmitia os 

signos para os seus alunos e os materializava em movimentos. Takashi cita, por 

exemplo, frases de Hijikata dirigidas aos seus alunos como o pedido pela concentração 

de “todos os nervos” e “todos os sentimentos”. Hijikata pedia por “nervos” e 

“sentimentos” ao invés de “consciência” (TAKASHI, 2015, p.43).  

 O autor ainda escreve sobre a dificuldade em distinguir as “palavras faladas” e 

as “palavras escritas” de Hijikata, reconhecendo que o dançarino também era estimado 

enquanto escritor, e que se torna árdua a tarefa de entendimento das suas palavras e da 

sua topologia. Acrescenta o fato de que no começo dos anos de 1960 Hijikata foi 

influenciado pelo existencialismo e reconheceu nesse movimento a verdadeira natureza 

do princípio do butô. Já nos anos de 1970, Takashi demonstra uma possível influência 

do estruturalismo europeu na dança butô e com isso um desejo de Hijikata em pesquisar 

estilos e métodos de criação (TAKASHI, 2015, p.44). Takashi ressalta que os alunos 

eram primordiais para as anotações das palavras de Hijikata, pois o dançarino dava 

estímulos por meio das palavras e os alunos respondiam a isso com demonstrações 

corporais. Dessa forma, alguns recebiam as palavras de Hijikata como signos e as 

decodificavam, mas para isso os alunos precisavam conhecer a ideologia e visão de 

mundo de Hijikata, portanto, Takashi questiona: “era mesmo possível para os alunos 

entenderem, através de palavras lançadas por Hijikata, como o código de Hijikata 

dividia o mundo em partes ou como eles deviam construir esse mundo?” (TAKASHI, 

2015, p.45) 34. Completa que o dançarino, envolvia em seu processo criativo, outros 

requisitos como o próprio corpo, pinturas, imagens e versos que o inspiravam, mas não 

as usavam para improvisar imediatamente e sim construir um conjunto de palavras. 

Essas palavras e imagens eram levadas para os cadernos como meio de fixar as 

coreografias e com a passagem do tempo se transformavam em significados dos 

movimentos.  

Esta obra vem acompanhada de um DVD onde podemos assistir a passagem dos 

escritos de Tatsumi Hijikata para a prática do dançarino Waguri Yukio. Por meio do 

                                                 
34 “Was it even possible for the pupils to understand through words thrown by Hijikata how Hijikata’s 

codes divide the world into parts, or how they should build that world?” 
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vídeo podemos acessar como se dá o entendimento deste dançarino com as matrizes 

anotadas no caderno de Hijikata. Takashi comenta que como o próprio Hijikata dizia 

para concentrar todos os seus nervos no universo, os movimentos do dançarino são 

altamente diversificados, variando desde criaturas e não-criaturas à materiais orgânicos 

e inorgânicos, em um misto onde todo o universo pode ser transformado em dança 

(TAKASHI, 2015, p.48). 

Apresentaremos agora alguns trechos escritos que viraram matrizes de 

movimentos para Waguri Yukio. O vídeo cita alguns dos principais artistas plásticos 

que eram influências para Hijikata, como por exemplo: Francis Bacon e Hans Bellmer 

e, por meio das imagens destes pintores, Waguri Yukio e a dançarina japonesa Saga 

Kobayashi criam movimentos inspirados nas formas das pinturas, como em uma dança. 

Há um trecho em um dos cadernos de Hijikata com frases que, aparentemente, são 

desconectadas, mas que foram desdobradas em movimentos corporais. A ideia é que 

essas frases sejam estímulos corporais, que elas adentrem o corpo e proporcionem 

diferentes movimentos, abaixo transcritas: 

 

uma pessoa composta de partículas e sensação tátil 

seu crânio é embalado com galhos 

pequenos galhos em sua cabeça quebram 

um pássaro voa de sua têmpora 

um pescoço estendendo 

uma lesma rasteja ao longo de seu dorso 

um gafanhoto voando 

um graveto 

um girassol 

uma testa 

uma poça na sola dos pés 

insetos no espaço 

pessoas derretendo em fornos em Auschwitz 

grama empalidecendo HIJIKATA in TDR, 2000, p.61). 35 

 

                                                 
35 “a person composed of particles and tactile sensation 

his skull is packed with branches 

small branches in his head snap 

a bird flies from his temple 

an extending neck 

a slug crawling along his backbone 

a flying grasshopper 

a stick 

a sunflower 

a forehead 

a puddle on the sole of the foot 

insects in space 

people melted in furnaces in Auschwitz 

grass turning pale” 
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 Essas frases, baseadas em pinturas de artistas ou em vivências de Hijikata, eram 

estímulos para a criação de seus movimentos, essas palavras podiam correr o corpo do 

dançarino de forma que captassem seus nervos e a partir disto se criavam espaços para o 

seu corpo dançar. Outras palavras de Hijikata se transformaram em nomes de 

movimentos para Waguri Yukio, como: pólen, flor de papel, pessoa de vidro, pessoa de 

papel, trovão, dentre outras. Por meio destas palavras o dançarino Waguri registra em 

seu corpo movimentos singulares, é como se tivesse uma qualidade corpórea propiciada 

por cada uma delas. Cada palavra é um registro de movimento, o encontro com a dança 

butô de Hijikata se dá por meio dessa metodologia. É como se ele tentasse adentrar, 

primeiramente, no universo sombrio de Hijikata, por meio de suas palavras, e assim, 

acessar uma chave de leitura da sua dança. Fica claro na obra Hijikata Tatsumi’s 

Notational Butoh que sem esse mergulho no mundo de Hijikata não seria possível 

construir um método para a sua dança.  

Parece-nos importante atentar também para o fato de que por mais que se tente 

esquematizar os movimentos de Hijikata, o método criado sempre será aberto, pois suas 

palavras serão sempre subjetivas e de difícil codificação e, para além disso, não saberia 

dizer se codificando-as poderíamos acessar sua dança. Poderíamos seguir o método 

criado por Waguri, mas soa estranho acharmos que conseguiríamos dançar como 

Hijikata se conseguíssemos atingir sua visão de mundo – isso nos parece impossível. 

Talvez seja um método que funcione para alguns dançarinos, como Waguri, pois foram 

alunos de Hijikata e faziam parte, de certa forma, de seu universo. Contudo, isso não 

encerra a possibilidade de ser uma chave para a dança butô, para a experiência da dança, 

uma forma de entrarmos em contato com perspectivas que conduzem essa linguagem 

artística. Poderíamos nos apropriar destas imagens criadas por Hijikata para nos 

aproximarmos da dança butô, assim como, criar outras novas ferramentas de contato 

com nossos nervos para entendermos nosso próprio universo.  

 Com esta explanação um pouco mais objetiva e sistematizada, podemos passar 

para entendimentos mais amplos de sua metodologia. Talvez se torne menos complexo 

entendermos essa mutação que Hijikata propõe em suas palavras, se aprofundarmos no 

que Takashi chama de visão de mundo do dançarino. Já passamos por alguns pontos que 

a circundam, mas há um ponto central – levantado por Peretta (2015, p.91) – o qual 

concilia uma prática metodológica com uma percepção da sociedade, trata-se da 

metamorfose. Considerando-a epicentro da poética de Hijikata, podemos encontrar com 

mais clareza a sua profundidade política no que tange o biopoder e a biopolítica. 
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 Está presente na raiz da denominação de metamorfose uma forte resistência ao 

corpo dito moderno. Há, dessa forma, na metodologia metamórfica de Hijikata uma 

busca incessante por um corpo que tenta romper com a soberania da razão, um corpo 

humano que se pretende metamorfosear em outro corpo, no sentido de esgarçar os 

limites impostos sobre o corpo por meio de regras e moldes. A dança de Hijikata está 

em uma via contrária do ser humano separado da natureza, o corpo do dançarino 

pretende tensionamentos com a moral e os bons costumes. Não por acaso caminha em 

perspectivas marginais e criminais, afim de se aproximar de coisas do mundo muitas 

vezes indesejáveis, sujas ou até mesmo degradantes e decompostas. Para tanto, propõe 

uma desconstrução do corpo, uma visão fragmentada do corpo, “liberando-o dos 

arquétipos sociais que condicionam profundamente cada uma de suas fibras” 

(PERETTA, 2015, p.92). A visão de mundo de desconstrução de um corpo moderno 

está justamente na proposição crítica da quebra do individualismo, do sentimento que 

torna o ser humano o centro das questões do mundo e o afasta da materialidade do 

próprio corpo, afrouxando assim, seu contato com as materialidades presentes na 

natureza. Hijikata tinha a preocupação em deixar seu corpo, por meio da dança, em 

proximidade com as coisas do mundo. 

 Hijikata não previa hierarquias no modo como lidava com o mundo, por isso 

desconstruía o corpo humano – que tende a se sentir superior a animais ou plantas por 

ter em si a racionalidade, o poder de pensar. Sendo assim, as matérias orgânicas como 

folhas, raízes, pólens, insetos, ossos, sangue são seus materiais de trabalho, da mesma 

forma que também estão inclusos na sua pesquisa investigações sobre a vida e a morte, 

como em um ciclo que vai do orgânico ao inorgânico, onde a matéria – a própria carne – 

é o princípio da dança. E aqui retomamos um conceito já explicitado, o nikutai: 

“Tatsumi Hijikata propõe, deste modo, a materialidade do nikutai como sede e matéria-

prima de sua poesia, fazendo com que a dança passe a ter as suas origens na densidade 

da própria carne” (PERETTA, 2015, p.95). Ainda no contexto da presença de 

diversificadas materialidades no trabalho de Hijikata há outros autores que reforçam a 

dimensão da matéria em sua dança, como por exemplo, Uno e Greiner. 

 Kuniichi Uno nos aponta para o corpo de Hijikata como um corpo aberto a 

qualquer coisa ou possibilidade que vitalize sua capacidade de existir de outra maneira. 

E se pensarmos no conceito de aberto de Agamben ao ler a citação abaixo, podemos 

entender com ainda mais clareza a profunda dimensão da dança de Hijikata: 
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Redescobriu e reviveu esse corpo infinitamente aberto a tudo, ar e vento, 

luzes e trevas, respirações e olhares, a vida dos insetos e dos animais, o odor 

e o bolor. As lembranças do corpo doente ou dos aleijados estão muito 

presentes. [...] Hijikata tentou recriar um corpo singularmente aberto ao 

exterior. E, ao escavar esse espaço aberto, ele tentou fazer uma revolução 

(uma de suas performances monumentais se chama A revolta da Carne) que 

destruirá todas as fronteiras que determinam os contornos e as formas de vida 

social, racional, moral ou sentimental (UNO, 2012, p.54). 

 

A isso podemos adicionar o apontamento de Greiner: “Hijikata rompeu a 

hierarquia que fazia do sujeito alguém mais importante do que os objetos inanimados do 

mundo e, assim, admitiu e explicitou a presença da morte o tempo todo” (GREINER, 

2015, p.143). O dançarino parece ser absorvido – em sentido agambeniano – pelas 

pequenas sutilezas da vida e da morte a todo o momento e essa conexão só é possível 

quando se está em um contato diferenciado com a natureza, não um contato efetivado 

pela observação, mas algo mais próximo à experiência. E o que rodeia todas essas 

questões é novamente a ponte que nos interliga à sua poética política, é a nuvem que 

nos possibilita envolver todo esse emaranhado de matrizes da sua dança: o desejo de 

subverter o poder sobre o corpo. Novamente nas palavras de Greiner: 

 

Hijikata sempre se interessou pelas zonas de indistinção entre pessoa e coisa, 

entre seres animados e inanimados, entre vivos e mortos. Essa 

desierarquização instaurou em sua pesquisa novos modos de pensar o corpo e 

fez da dança um dispositivo para reinventar o corpo, que, por sua vez, 

transformou-se em um dispositivo com aptidão para profanar relações de 

poder (GREINER, 2015, p.147).  

 

Podemos notar a clara referência à filosofia de Giorgio Agamben na reflexão 

exercida pela estudiosa Christine Greiner, apontando para a dança de Hijikata como um 

dispositivo de profanação. É interessante pensarmos esse dispositivo não em referência 

à dança em si, ou seja, no espetáculo de butô, mas sim como um dispositivo do processo 

de criação da dança butô, no projeto político de Hijikata que antecede à encenação, na 

origem da concepção da dança. Greiner ainda relaciona Hijikata ao “ser qualquer” de 

Agamben propondo que há no cerne do “ser qualquer” uma relação original de desejo, 

de vontade, um ser que não é indiferente (GREINER, 2015, p.143). Este fato de não ser 

indiferente nos auxilia na percepção de mundo de Hijikata, sua não indiferença com o 

crime, a prostituição, o chão sujo, o verme, o corpo morto. Assim:  

 

esse é o corpo qualquer proposto por Hijikata: não é nem o universal nem um 

indivíduo incluído em uma série, mas se constitui como uma singularidade 
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que renuncia às hierarquias, ao corpo sagrado do imperador, assim como ao 

corpo tornado estereótipo (GREINER, 2015, p.144). 

 

A busca constante por um corpo outro, substancialmente passa também pela 

tensão entre vida e morte, emaranhada nos vieses de corpo, matéria, luz e escuridão. 

Hijikata parece mesmo investigar profundidades aparentemente intocáveis, como a 

morte. A morte em sua dança é revelação da vida, há um tensionamento intermitente 

dessas duas perspectivas que à primeira vista se registram em nosso imaginário como 

oposições. O dançarino toca nas extremidades das coisas do mundo e as tornam 

complementos, coloca-as em intenso movimento na sua dança. Uma fórmula bem citada 

de sua dança, em suas próprias palavras é: “o cadáver que se coloca de pé, arriscando a 

vida” (HIJIKATA apud UNO, 2012, p.55). Como poderia um cadáver arriscar o que 

nem mais lhe pertence? Hijikata salta em possibilidades inexistentes, impossíveis, 

incomunicáveis. O dançarino atravessa pela dança os limites fixados entre o que é a 

vida e o que é a morte. Vivenciando a morte – por mais paradoxal que essa frase possa 

parecer – ele vai ao encontro da carne. O que mais seria o cadáver senão a própria 

carne? E a morte a possibilidade de se confrontar com a própria escuridão? “Nenhuma 

vez a carne nomeou o que lá está nela. Assim, a carne é simplesmente obscura” 

(HIJIKATA apud UNO, 2012, p.55). Essa procura pela obscura carne, pela morte, pela 

profundeza da própria matéria, são estímulos constantemente presentes na criação do 

ankoku butô. E o ankoku seria exatamente essa parte mais interna e mais profunda do 

corpo, assim o dançarino questiona: “o que aconteceria se descêssemos no corpo, 

colocando uma escada até a sua profundeza?” (HIJIKATA apud UNO, 2012, p.56). 

Hijikata buscava responder essa pergunta dançando.  

A morte parece fazer parte da sua vida desde o seu nascimento, quando diz: “eu 

nasci já destruído, dilacerado desde o nascimento, nasci com uma quebra” (HIJIKATA 

apud UNO, 2012, p.58) nos dá a impressão de que uma não é o fim da outra, que são 

partes de uma mesma realidade e que pulsam cotidianamente, desde o nascimento. Uma 

vida que se inicia dilacerada, quebrada ou destruída é uma vida que reconhece em si 

mesma a potência da própria vida e da morte, que não nega a potência de não, a 

potência da crueldade e da beleza, a beleza do fragmentado, do partido, da luz presente 

na própria escuridão. Parece-nos a dança butô ser uma expressão de algo que não 

responde à nada, é a dança dos inomináveis, insignificáveis, indefiníveis. É a dança que 

potencializa o próprio mistério presente nas questões da vida, dessa mesma vida que 

não se classifica e não se define. Uno comenta essa relação: 
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Para Hijikata, em sua ótica da morte, as partículas da vida alternam-se sem 

cessar com a morte e assim esclarecidas sempre pela luz da morte. Uma 

espécie de membrana entre a vida e a morte é infinitamente fina. A morte é 

vivida para Hijikata a todo momento da vida. É preciso exprimir esta 

intimidade com a morte, a contiguidade entre a vida e a morte perceptível e, 

se possível, criativa. A dança pode ser a configuração em um espaço público 

desta intimidade e alternância entre a vida e a morte (UNO, 2014, p.3). 

 

Dito isto, como podem essas questões se efetivarem em linguagem artística? 

Como se configurava a alternância vida e morte no ankoku butô? Novamente 

adentramos em uma possibilidade metodológica que propicie essas vivências profundas 

por meio da dança e mais uma vez encontramos no corpo de carne – nikutai – a chave 

para um contato denso com a morte, com a matéria corpo. Já dissemos que o processo 

se constituía em experimentações cercadas por palavras, sejam elas ditas ou escritas, e 

entremeadas por obras artísticas e referências literárias, assim como filosóficas. Uno 

ressalta essa relação entre o corpo de carne e os estímulos verbais, assim nos diz que a 

pesquisa de Hijikata 

 

era antes de tudo descer nas dobras da carne, e recolher os fluxos e as 

sombras de toda vida que se move, treme. E ele injetou essas dobras, esses 

fluxos e essas sombras nas palavras, por meio das quais ainda continuou mais 

uma vez a escavar e sondar a vida do corpo. Quando dança, o verbo está 

excluído, mas uma enorme tensão entre a palavra e o gesto dirigia sua dança. 

Parece que não há muitas experiências que pareçam com as de Hijikata, 

tamanha a intensidade e criatividade da tensão entre sua linguagem e seu 

gesto, entre o pensamento e a vida. Esta tensão permite fazer aparecer algo de 

desconhecido entre a escrita e a dança e, por conseguinte, na escrita e na 

dança também (UNO, 2014, p.3).  
 

No comentário do filósofo podemos constatar interseções entre linguagem e 

gesto, palavra e gesto, pensamento e vida, escrita e vida, todas proporcionadas pelo que 

ele chama de tensionamento, tensionamento este que permite ao dançarino investigar a 

escuridão do próprio corpo ou investigar a vida do corpo. Uno relata que quando 

Hijikata dançava o verbo era excluído para dar lugar a uma tensão entre a palavra e o 

gesto, que possibilitavam por meio da criação a tensão entre pensamento e vida. Aqui, 

parece que Uno desloca a dança para a vida. Esse deslocamento proporciona que 

Hijikata após criar seus gestos volte para a sua escrita e a modifique também. Como 

retirar da escrita o verbo para criar um espaço de tensionamento fértil de surgimento da 

dança? Um estímulo criativo por meio de palavras onde o verbo se exclui pode nos 

indicar o quê, necessariamente? Verbo é ação, como se exclui o verbo da dança? 
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Podemos supor que o autor gostaria de nos demonstrar com a exclusão do verbo um 

levante à materialidade do corpo, de uma carne que se movimenta em confronto a um 

comando do pensamento ou um discurso. Um corpo de carne que se move pelo pensar 

da própria carne, aliada e conflitada a uma intervenção verbal vinda de fora. Não que a 

intervenção verbal seja eliminada, mas ela é tensionada para proporcionar um terreno 

criativo. Sendo assim, podemos comparar a isso o conceito de presença de Gumbrecht, 

pois, em alguma medida ele toca nessas perspectivas quando propõe uma valorização de 

mecanismos que dão luz à tensão com o sentido. Uno aponta uma singularidade na 

dança de Hijikata como se fosse desconhecida em outras experiências essa relação que o 

ankoku butô faz entre linguagem, dança e palavra. Dentro dessa singularidade surge 

uma nova forma de tensão entre presença e sentido, onde a presença é dada a partir de 

um signo, como a palavra, e não anterior ao signo. Contudo, em contrapartida, Hijikata 

não interpretava as palavras, mas sim as utilizava como estímulo, como palavras que 

sugerem imagens, talvez esteja nesse ponto o desconhecido na dança de Hijikata 

comentado por Uno.  

 Portanto, há na criação prática da dança de Hijikata uma metodologia que se 

desenvolve a partir da busca por um corpo morto ou grau zero que se dá pela 

investigação do ankoku, como se pudéssemos encontrar um corpo originário. E esse 

corpo se desvela pela quebra, pela fragmentação, assim o dançarino diz:  

 

Eu vou em direção à terra natal do corpo. Certamente esse corpo dobrado 

representa uma forma que poderia ser utilizada para recuperar a força, mas é 

assim porque ele se formou a partir de uma quebra, quando a paixão 

vinculada a um xamanismo seca ao se exaurir (HIJIKATA apud UNO, 2012, 

p.55).  

 

Há neste trecho a presença de um esgotamento do próprio corpo quando as 

possibilidades corporais parecem chegar a um término – término determinado pelas 

possibilidades que conhecemos e fixamos enquanto movimentos criativos – porém, 

concomitantemente, abrem-se outras tantas formas de se criar. E assim, o corpo morto 

surge quando há uma exaustão do corpo social, sua dissolução, seu tensionamento com 

o sentido, seu encontro com suas partes, quebras e carne. Sobre o tensionamento que 

Hijikata criava na medida em que investigava seu corpo, a autora Christine Greiner 

também atenta para o fato de isto ser uma estratégia do ankoku butô para desvendar “o 

colapso do corpo como organismo, no sentido de desafiar os seus hábitos de 

funcionamento” (GREINER, 2015, p.145). Comenta ainda que essa característica era 
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uma “qualidade tensionada” (GREINER, 2015, p.145), ou seja, uma qualidade corporal 

que era buscada pelo corpo para se dançar butô, uma maneira para entrar em contato 

com as perspectivas corporais que Hijikata investigava, um estado corporal que 

permitiria a efusão da dança. Dado isso, Greiner assinala que essa qualidade tensionada 

“evidenciava a preferência por eliminar todos os movimentos ornamentais e trabalhar 

com contrastes fortes entre formas simples. Os contrastes e as tensões engendravam a 

ação” (GREINER, 2015, p.145). Portanto, a tensão corporal física ou o tensionamento 

com a linguagem verbal propiciaram a Hijikata uma qualidade corpórea singular, a qual 

fazia emergir movimentos diferenciados dos socialmente aceitos e dos tecnicamente 

reconhecidos, fortalecendo a atmosfera de sua dança composta pela morte e pelo 

declínio das regras sobre o corpo.   

 O filósofo Kuniichi Uno reflete ainda sobre uma busca de Hijikata em sempre 

exceder, borrar, transbordar lugares específicos, limites fixados pela dança e ao mesmo 

tempo a própria dança, em um movimento contínuo de descoberta e desvelamento, de 

quebra, obscuridade e extrapolação:  

 

Ele buscava qualquer coisa que transbordava a dança, através da dança. Essa 

qualquer coisa ultrapassava a dança, mas esta mesma coisa caçoava desse 

ultrapassamento. A dança é para questionar essa “qualquer coisa”, esse gesto 

de ultrapassamento (UNO, 2012, p.56). 

 

 

 A dança aparece aqui, então, como uma potente possibilidade de questionamento 

e ação, de confronto e movimento, a qual desafia um corpo único e pronto, um corpo 

formatado e formado, um corpo útil e produtivo. E por essa característica da dança butô 

– em deter em seu próprio processo de criação todos esses desejos investigativos para o 

além e aquém da própria corporalidade em uma conexão profunda com sua 

materialidade – que faz de Hijikata um dançarino potencialmente político.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
“Queria dizer que me interesso particularmente por uma dança e uma 

presença de corpo dentro de uma certa dimensão catastrófica da vida e do 

ser. Você encontra um corpo, você descobre um corpo, de repente o corpo se 

encontra lá, destacado da pessoa, da palavra, do contexto, dos sentidos, da 

história, da paisagem. Nessa catástrofe, um corpo é sempre estranho e 

estrangeiro com sua opacidade inatingível, inexaurível, irredutível. O corpo 

pode significar qualquer coisa, ao constituir signos, gestos, mímicas com 

todas as suas movências. Mas a realidade dada através do corpo rompe com 

a significação. O corpo é essa ruptura inqualificável. Ele é esse estranho 

começo e recomeço que pode colocar em questão um pouco de tudo, o 

pensamento, a narração, a significação, a comunicação, a história: ele 

introduz uma catástrofe no tempo que flui. O corpo como ruptura implica um 

aspecto partido do tempo, da história. Não é de surpreender que certas artes 

intensamente ligadas ao corpo evoquem uma imagem rompida, barroca da 

história; em resumo, uma imagem catastrófica do tempo”                       

(UNO, 2012, p.51)  

  

 Um corpo que rompe, capacitado por uma possibilidade política de estar no 

mundo, a saber: uma poética. Refletiremos sobre o trabalho desenvolvido nos capítulos 

anteriores, com o intuito de costurarmos as questões levantadas por meio do 

entendimento de poética política. O título dessa dissertação ao se nominar Por uma 

poética política traz intricado em si mesmo um elogio à expressão artística que, detém 

em seu próprio processo criativo, uma vertente política. Entendendo por política, como 

já explicitado, uma força que está emaranhada nas relações sociais e no corpo. Ou seja, 

política nesse trabalho tangencia o caráter político do corpo, considerando tanto o poder 

sobre o corpo quanto a subversão desse poder.  

 Faremos o movimento de nos guiar entorno do que seria essa poética na dança 

de Hijikata. Quando pensamos sobre a poética de Tatsumi Hijikata, nos referimos às 

influências, às inspirações e às proposições que constituíam a sua dança, como, por 

exemplo: uma coreografia não extremamente sistematizada - com possibilidade para 

improvisação e para cada dançarino executar o movimento da sua maneira. Um corpo 

que quer ir contra à culturalização dos Estados Unidos no pós-guerra japonês. Um corpo 

que quebra com os moldes da dança moderna européia – apesar de ser uma linguagem 

que influenciou a dança butô. Um corpo que se desdobra pela sua memória - como as 

crianças e as velhas senhoras que colhiam arroz na sua cidade natal. Uma dança que tem 

fortes referências na arte surrealista, nos escritores malditos franceses. Um corpo 

político que luta pela dança contra a funcionalidade do corpo, contra o capitalismo que 

encerra o corpo em um propósito. Uma dança que busca na sua materialidade corpórea a 
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fuga do corpo social. Um corpo que busca seu ankoku – seu lado mais profundo e 

escuro. E, assim por diante, poderíamos enumerar outras matrizes.   

 Jorge Dubatti, filósofo que propõe uma filosofia do teatro, apresenta uma 

perspectiva do conceito de poética que nos parece oportuno tratar aqui. Em Filosofía del 

teatro I: convivio, experiencia, subjetividad, o autor trata do conceito de poético como 

um acontecimento advindo de outro primeiro acontecimento, que é a ação (DUBATTI, 

2007, p.89). O interessante, a nosso ver, é que o autor apresenta a poiésis como a 

criação do ente artístico, ou seja, poiésis enquanto ser artístico. Dessa forma, se 

ocasiona a construção de outra ordem que escapa a ordem do cotidiano. Dubatti fará 

várias afirmações a respeito da poiésis, reconhecendo-a, principalmente, como corpo 

poético, como aquilo que antecede o signo, como algo que não surge com o intuito de 

gerar comunicação e nem expressão humana – pois sua função é ontológica – mas sim 

com intuito de gerar afetações e estimulações (DUBATTI, 2007, p.106).   

 A poiésis de que fala Dubatti começa a se aproximar da definição de presença de 

Gumbrecht – utilizada nesse trabalho – tangenciando as mesmas características, tais 

como: aquilo que não é sentido – a priori; não comunica, necessariamente, pela razão, 

mas, por outras vias e produz sensações. O filósofo Dubatti aponta um caminho de 

diferenciação entre poiésis e presença quando relaciona a presença somente ao corpo 

poético, entendendo esse corpo como o corpo do ator, do performer. Dessa forma, o 

corpo poético está entrelaçado à presença cênica. Dubatti define o corpo poético 

utilizando como exemplo uma maçã sobre a mesa, que não expressa e nem comunica, 

simplesmente é (DUBATTI, 2007, p.106). É um corpo metafórico, paradoxal, aquele 

que cria o ser, e por isso é aquele corpo que cria outra ordem dentro da ordem da vida 

cotidiana (DUBATTI, 2007, p.120). E justamente por causar esse desvio do mundo 

cotidiano, Dubatti acredita que o caráter ontológico da poiésis é a política (DUBATTI, 

2007, p.122). Aqui, nos aproximamos também de alguns apontamentos de Agamben, 

quando o filósofo se refere à arte como fundamentalmente política, por gerar 

mecanismos inoperativos na vida.  

 Não nos distanciando dessas perspectivas filosóficas acerca da arte, mas também 

não desejando que essas possibilidades concluam nossa reflexão, no sentido de que, 

mesmo acreditando nessa potencialidade da arte, não poderíamos aqui generalizá-la. E, 

mais do que isso, interessa-nos perceber a política intríseca na poética, especificamente 

de Hijikata, e a partir do reconhecimento e enfrentamento de suas matrizes, abrir outras 

possibilidades mais abrangentes entorno do fazer artístico. Portanto, quando esta 
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pesquisa se refere a uma poética política, partimos do ponto de uma peculiaridade ou de 

um desdobramento de tudo aquilo que constitui uma poética. É como se pudéssemos 

focar um ponto que atravessa e constitui as matrizes artísticas – nesse caso, de Tatsumi 

Hijikata, o ponto focado é a política. Podemos refletir ao entorno dessa raiz política 

dentro do projeto artístico do dançarino como o tensionamento das formas de poder 

sobre o corpo. Ou seja, se um artista possui como embasamento de suas construções 

artísticas esse tensionamento, poderíamos entender sua poética como poética política. É 

nesse caminho que tentamos percorrer em relação ao termo apresentado, e isso não quer 

dizer que as poéticas outras não sejam políticas. Novamente reforçamos aqui somente 

uma potência, uma vertente da poética, qual seja: a política.  

 Se pudéssemos considerar uma possibilidade de fricção entre o fluxo inesgotável 

de forças sobrepostas – o poder – essa possibilidade, provavelmente, não seria 

deslocada de um engajamento, ou seja, de outro fluxo de forças que tensionam todo o 

mecanismo social: a resistência. Não poderíamos também imaginar essa resistência sem 

um viés político. Se olharmos para o poder sem a perspectiva maniqueísta podemos 

enxergar como, de fato, ele age no sujeito, e só assim, conseguiríamos fazer do próprio 

corpo a resistência à biopolítica, com lutas pontuais, pela arte, atuando no micro. Nas 

possibilidades políticas da dança de Hijikata temos também os corpos marginais, 

excluídos e esquecidos socialmente. Capturar esses corpos noturnos como 

potencialidades artísticas não é dar espaço para aqueles que são menosprezados, e sim, 

criar no próprio corpo, pela dança, o desvio do corpo social. Expôr a marginalidade é 

expor os limites da vida e da morte, é escancarar as materialidades córporeas, as 

fissuras, o limiar da vida. 

 Para Agamben, a política ocidental é uma política da porosidade e do ato. O que 

queremos propor é, juntamente com Agamben, uma política da inoperosidade, uma 

política da potência. Acreditamos que é possível chegar a essa política pela arte, por isso 

a escolha de poética política. Uma política que desvirtua o corpo para a inoperatividade, 

pela potência, pela forma de inoperar e desoperar os mecanismos aparentes e cotidianos, 

possibilitando um corpo que tensiona o sentido, o produtivo, o pronto. Potencializando 

despropósitos do corpo e despertando para a presença das coisas do mundo, além de 

instigar o corpo à outro possível uso dele mesmo, não abrindo mão do “preferiria não” 

continuar seguindo as demandas do corpo social.  

 Uma questão levantada durante o processo da pesquisa foi sobre a eficácia da 

inoperatividade para o afastamento do corpo dentro dos moldes da modernidade. E a 
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indagação a respeito de outras formas de ver o corpo que propiciem a relação corpo-

mundo, corpo-natureza. As perguntas eram se isso seria possível, se haveria outras 

maneiras de se aprofundar na materialidade do corpo de forma mais radical. A dança de 

Hijikata nos aproximou dessas questões e a partir de seus próprios escritos pudemos 

chegar aos seus príncipios artísticos, assim como, a um tipo de relação com o mundo 

que não demanda hierarquias racionais ou patamares, que não necessita soluções 

interpretativas. E, com isso, fomos ao encontro das perspectivas do animal presente na 

obra de Agamben. Junto a isso, temos a imersão de mundo vivida pelo animal, onde não 

há a observação do mundo, mas sim seus referenciais e sua total absorção pelas coisas 

do mundo. Alguns dizeres de Hijikata nos indicavam que seu processo criativo utilizava 

imagens, animais e objetos para se descobrir diferentes estados corporais. Portanto, 

supomos que essa intensa curiosidade de Hijikata pelos animais e coisas orgânicas 

poderiam passar pela fome de experenciar mais fortemente a materialidade de seu corpo 

e do mundo. E isso, poderia ser também considerado um viés político, na medida em 

que, propulsiona formas de ver e agir que caminham em uma direção contrária ao corpo 

produtivo fomentado pela modernidade, que detém, primeiramente, a primazia do 

pensar e do compreender a realidade. 

 Com esse ponto levantado acerca de um corpo que busca outras formas de se 

relacionar com o mundo, podemos trazer agora as reflexões perante a presença, que nos 

instigam justamente para a busca de um corpo que nos retire de um lugar cotidiano. Os 

efeitos de presença e de sentido que podem vir à tona pela obra de arte, trazem consigo, 

justamente, sensações que nos deslocam, nos tiram de um espaço e tempo habituais, nos 

tomam, em primeira instância, pelo corpo. Foram adotadas, na pesquisa, as 

possibilidades de relação entre a dança de Hijikata e a produção de presença, tendo 

como princípio a proposta de desorganização da dimensão social do corpo de Hijikata, 

onde seus movimentos não partem de uma razão pré-estabelecida. Dado isto, 

confrontamos a cultura de sentido quando damos lugar a uma dimensão política da 

dança de Hijikata, a qual não prevê o sentido racional de suas obras artísticas. São esses 

instantes, proporcionados pela arte, onde tensionam-se o sentido e a presença, que 

aparecem outras formas de relação com o mundo. Ao diluir o corpo social e se 

apreender à materialidade do corpo, Hijikata produziu presença. E a produziu em seu 

próprio processo criativo tangenciado pelo viés político de corpos desproprositados.    

 O “uso despropositado do corpo” é a expressão que define a dança para Hijikata. 

Esse corpo é aquele que resiste e se posiciona na contramão do corpo capacitado 
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produtivamente, funcional, dócil. O corpo despropositado é a afirmação da 

potencialidade do corpo pela sua falta de próposito frente às demandas sociais e 

econômicas, por isso esse corpo tenderia para a cultura de presença, ao opor-se ao 

sentido para a vida que a sociedade fomenta. Na proposta do dançarino os papeis sociais 

são dissolvidos, assim como a representação da vida social, criando gestos e 

movimentos inúteis. Quando o corpo social é diluído abre-se espaço para outra 

qualidade corpórea, a da carne. Essa carne é a materialidade do corpo exposta, e é ela 

quem expressa, quem dança e quem pensa. Reforçamos, pois, não a exclusão da razão, 

mas seu tensionamento que gera outras possibilidades de ser corpo. O nikutai é a 

potencialização do corpo enquanto matéria, criando uma dança que resiste aos moldes 

corporais de existência na sociedade. Isso se torna possível pois Hijikata não 

considerava as hierarquias difundidas nas formas de lidar com o mundo. A 

desconstrução do que se entende por corpo humano estava presente também na sua 

poética quando o poder de pensar não assumia a superioridade em relação aos animais, 

plantas ou pedras. Dessa forma, as matérias orgânicas eram suas fontes de criação, 

assim como, as investigações acerca da vida e da morte. 

 Encontramos, portanto, na dança de Tatsumi Hijikata vertentes para a criação de 

uma poética política que carrega em si um movimento anarquista capaz de romper 

paradigmas, pois é um corpo que se modifica enquanto dança, desconstruindo os 

parâmetros do que é um corpo e o que é uma dança. E, nesse movimento, aberto, 

podemos continuar a criar, junto a arte, proposições que também prezem pela presença, 

sem perdermos de vista a potência política de um ato artístico. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. ANEXO A: ENTREVISTA COM KUNIICHI UNO36 

 

Questão 1: existe, a meu ver, na dança de Hijikata, uma profunda relação de 

resistência contra o poder político exercido sobre o corpo. Nesse sentido, 

poderíamos elaborar essa questão sob a ótica da biopolítica, seria o ankoku butô 

uma forma de enfrentamento à biopolítica? Se sim, como isso se daria? 

 

UNO: a dança de Hijikata é contra o poder com certeza, no senso político, contra todas 

as formas de poder. Mas, em sua criação Hijikata não articulou visivelmente 

dispositivos políticos. Não era engajado em movimentos políticos, comunismos, etc. 

Mas, com certeza, ele era simbolicamente. Como quando usou uma melancia em sua 

performance.  Para mim, ele caminhava. Era um policial que se juntou na manifestação. 

Uma performance contra  alguma coisa, evidentemente. Mas era uma melancia.  

Eu falo muito da Dançarina Doente, porque eu gosto muito e acho muito 

importante. Na época, nos anos 60 no Japão, a consciência política vai se generalizar. 

Como um artista de vanguarda, ele era um artista apartidário. Ele era muito político, 

mas de outra maneira, simbolista. 

Biopolítico? Biopolítico não, este termo não existia, vem após os estudos do 

Collége da França. Há muitos cursos importantes de Foucault sobre o corpo no Collége 

da França. Agambem escreve sobre a biopolítica, que sou muito interessado, Pelbart 

trabalha à sua maneira. Em todo caso, existe a biopolítica e, no sentido de Foucault, 

trata-se de algo muito preciso. Foucault não vai falar da vida em geral.  Nos séculos 

XVII e XVIII houveram muitas forças da tecnologia para governar a mentalidade,  gerar 

a vida quase na ideia biológica.  Precisamente, o problema de Foucault é estatístico, 

estatísticas de nascimentos, quantas crianças nasceram, a cada ano, doenças durante a 

vida e coisas assim. No séc. XVIII o governo e a administração começam a prestar 

atenção em quantas pessoas, nascem, morrem, pegam doença, etc. É isso, biopolítica, 

no começo, é isso. Não havia tecnologia, saber, tecnologia de saber o que se passava. 

Mas, eu acho que, quando se começa a falar em biopolítica é sobre todo poder 

que busca controlar a vida, todo poder que também quer suprimir a vitalidade, que cerca 

                                                 
36 Entrevista pessoal realizada na cidade de Ouro Preto – MG em julho de 2014. Entrevistadores: Bárbara 

Carbogim, Éden Peretta e Everton Lampe.  
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a vida. Foucault terá muitos artigos que tratarão disso precisamente. Ele foi, ao mesmo 

tempo, um historiador e, a partir de daí, Agambem começará a falar de maneira mais 

geral da política sobre a vida, sobre gerar a vida e cercar a vida. Em outro caso, na 

teoria feudal, o rei vai gerir, controlar e sempre matar pessoas. 

Com a biopolítica, o que se passa a fazer é cercar a bíos, controlar toda forma de 

saber. Acontece como no nazismo, o sequestro da vida. Por exemplo: uma vida normal, 

como a dos arianos, para eles, os suicidas serão vistos como inimigos da vida; mas, os 

outros que não estão dentro de seu controle, eles deixam morrer. 

Existem dois aspectos, Artaud no prefácio de seu livro O teatro e seu duplo, 

tratará que a questão do teatro é a questão da vida. Falamos da vida agora, porque a vida 

é terrivelmente cansada, torturada. É um problema de biopolítica também. Eu acho que 

Artaud traz uma sensibilidade nova da vida. Uma sensibilidade nova da vida porque 

existe um nascer, um nascer de outra maneira, não é um nascer como no contexto da 

biopolítica que mata a vitalidade da vida. 

Hijikata jamais falou em biopolítica, eu encontro nele a existência de uma 

sensibilidade da vida também, muito interessante, quase biológica. E é por isso que fiz 

um pouco a ligação entre Foucault, Artaud e Hijikata. 

 

Questão 2: outra questão que tem me interessado é acerca da presença do Hijikata. 

Penso a presença enquanto aquilo que está em tensão com o sentido. Você falou 

ontem de desterritorialização do sentido. Haveria, no caso de Hijikata, uma 

potência política nessa desterritorialização do sentido? 

 

UNO: o pensamento político de Hijikata, como eu disse, ele existe, mas penso na ideia 

de micropolítica, de uma revolução molecular. Se eu falar por Guattari, não é o primeiro 

ministro ou o presidente que detém o poder, o poder é para todos, para qualquer um que 

dança também. Hijikata fez ou tentou – ao nível da percepção, ao nível da sensação – 

encontrar micro sensibilidades, micropercepções da vitalidade da criança. A criança é 

Hijikata, Hijikata é só um nome anônimo como Tanaka Min. Micropercepção é tudo 

isso na matéria da dança. Eu não conheço estudante ou pesquisador que tentou isso na 

dança, ou artistas em geral, não há muitos. Proust pode até ser, são muito diferentes, 

mas Marcel Proust buscou em suas pesquisas micropercepções de coisas. São 

diferentes. Hijikata dançou sua vida, sua infância no nordeste do Japão, selvagem. A 

pesquisa de micropercepções da infância já era uma distância, entre outras coisas, da 
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dança como belas imagens, movimentos sofisticados, uso da narração e etc. Hijikata era 

contra tudo isso. Hijikata suspeita muito da força visual, era interessado em todos os 

sentidos ativos, mas não um sentido específico. Todos os sentidos se combinam, é por 

isso que eu disse desterritorialização do sentido. Em todo caso, também o senso 

político, porque o poder está relacionado à organização do sentido, da percepção. 

 

Questão 3: podemos considerar que existe dialética entre corpo social/corpo de 

carne ou shintai/nikutai na proposta artística de Hijikata. Como se dá a 

importância da materialidade da carne para ele? Você saberia dizer-me como 

surge a pesquisa da carne no ankoku butô? À que essa carne se refere? 

 

UNO: Matéria orgânica ou inorgânica? 

  

As duas, mas gostaríamos de saber sobre a matéria orgânica. 

 

UNO: Foucault fala de biopolítica, mas ao mesmo tempo, um pouco antes ele verá um 

equilíbrio na noção de prisão, que é a sociedade disciplinar. Disciplina implica toda 

forma de tecnologia de formar o corpo, de disciplinar o corpo. O militarismo, a escola, a 

prisão, todos caminham juntos. Um corpo não é jamais igual, o corpo da criança quando 

começa a ir para a escola primária não é igual ao corpo de crianças que não passaram 

pela primeira escola, então, passaram por convívio social.  

Dialética é um pouco heggeliano, marxista, um pouco abstrato. Foucault, 

Deleuze e Nietzsche não são dialéticos. Eu não falarei no contexto de Foucault, mas em 

um contexto geral. Falarei que Hijikata foi contra o sistema, eu disse, que forma o corpo 

no Japão. Ele queria descobrir outra vitalidade que correspondia a outro corpo, isto já é 

um ato político. Existe o corpo biológico orgânico e também existe o corpo social. Por 

orgânico quero dizer organização, um corpo biologicamente organizado passa pela 

doença, ou como se chama o contrário da doença? Saúde, imunidade. A doença é 

contagiosa, através de seu sistema e através da mobilização ela começa a se 

movimentar. A doença é orgânica, mas a doença é social também, a doença é política 

também. 

Hijikata foi muito sensível a todos os sentidos do corpo, do corpo orgânico e de 

todo micropoder que se infiltra no corpo, e é por isso que é importante todo detalhe da 

vitalidade que forma o corpo. O corpo já é uma organização complexa, o corpo é 
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história também. Então é importante lembrar-se de tudo que se passa pelo corpo. O 

trabalho de Hijikata foi entre o corpo social e entre o corpo orgânico e toda variação de 

corpo. Então é necessário sempre se lembrar sobre a variação. 

 

Questão 4: Yoshito Ohno, quando esteve aqui em Ouro preto no ano passado, disse 

ser o butô uma dança que qualquer pessoa poderia dançar, em contraponto, o 

corpo oriental é muito diferente do ocidental. Você acha que essa distância cultural 

impossibilitaria um ocidental a dançar butô? E também em relação à recepção do 

espetáculo, há uma dificuldade de acesso dos ocidentais? 

 

UNO: Eu falo muito com Min sobre a nominação butô. O que é butô? Hijkata falava 

butô, mas Min não realiza a mesma dança, respeita e aprecia. Na visão ocidental tudo no 

Japão é a mesma coisa, mesmo uma nomeação para a dança. O problema da 

nomenclatura é que se fala que Artaud é surrealista, mas surrealista é André Breton que 

escreveu dois manifestos surrealistas. Hijikata não escreveu um manifesto do butô. A 

dança de Hijikata e de Kazuo Ohno são completamente diferentes. Min aprecia os dois, 

mas considera a dança de Kazuo bem mais fácil (risos). Não importa quem dança butô, 

as pessoas que dançavam com Hijikata sabiam que ele gostava de poesia, não 

demandava exercícios muito fortes e sistemáticos. Então, é como se não importasse 

quem dança esta dança. Todos podem praticar, mas não será a mesma dança.  

A segunda questão entre o Oriental e o Ocidental. Um pouco complicada. É 

verdade que Hijikata foi muito consciente, ele inventou uma dança japonesa, outro 

corpo japonês. Ele falava do corpo ocidental longilíneo, musculoso e queria uma dança 

que correspondesse aos corpos dos japoneses. Isso é verdade, mas ao mesmo tempo, 

Hijikata é alguém complexo. Ele era muito interessado pela literatura francesa, muito 

inspirado por Jean Genet, Marquês de Sad, entre outros. Queria criar uma dança 

nacional que correspondesse a tudo que é característico do corpo japonês.  

Eu corrijo, há um escrito de Hijikita no período da criação da dança, como um 

manifesto, ankoku butô. Ankoku é trevas, dança das trevas. Ele falava de uma dança 

criminal, isso inspirava Hijikata, mas ainda não era um manifesto como o de Breton no 

surrealismo.  

 

Questão 5: e agora, uma curiosidade particular a respeito de Hijikata que acredito 

fazer sentido para entendermos a própria dança, como ele era cotidianamente? 
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UNO: as garotas que dançavam com ele meio que o idolatravam. Ele falava muito. Era 

meio pirado, meio surrealista. Alguma coisa de excessivo para a experimentação. Mas, 

qualquer um dirá: meio charlatão. Não era muito democrático. Ele se interessava muito 

pelos outros, em aprender uma nova coisa, comigo ele aprendeu Artaud, o que 

aconteceu, sua tortura. Muita gente o encontrava e ele dava muita atenção. Eu diria que 

ele era também muito exigente com o que fazia, por isso parou de dançar aos 62, 63 

anos. Dançar como Ohno Kazuo é diferente, é forte, muito romântico.  
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6.2. ANEXO B: IMAGENS DE UMA DANÇA37 

 

Yoshito Ohno 

Tradução: Toshio Mizohata e Jéssica Cardoso 

Transcrição: Bárbara Carbogim 

 

 

  

Foto de William Klein, 1960 

 
 

Havia uma guerra no Japão, então o Japão estava perdido na guerra. Eu tinha seis anos 

de idade. Eu me lembro da guerra porque ela era muito fantástica para mim, porque eu 

podia ver aviões voando no céu e tudo mais. Eu olhava para os aviões e ficava muito 

animado. O Tatsumi Hijikata tinha dezesseis anos na época. O Kazuo Ohno tinha mais 

ou menos cinquenta anos de idade. O Kazuo era cristão protestante, ele lutou na guerra 

por nove anos. Ele ficou na China por sete anos. E depois disso ele ficou dois anos na 

Austrália. Ele experimentou a guerra de um modo bem severo e depois disso voltou 

para o Japão. Aqui nessa foto38, sou eu, Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno depois de 

                                                 
37 Palestra retirada do livro Corpolítico: corpo e política nas artes da presença. Org.: Éden Peretta e 

Berilo Nosella, 2015 (no prelo). 
38 Foto projetada da intervenção urbana feita por Tatsumi Hijikata, Kazuo Ohno e Yoshito Ohno, acima 

apresentada. 
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termos a experiência da guerra. Então, a guerra terminou e a nação do Japão depois da 

guerra estava muito pobre e muito danificada. O governo tentou reerguer as companhias 

e as pessoas concordaram em trabalhar com um salário bem baixo. Mas, depois desse 

período, os trabalhadores queriam uma vida melhor, um salário melhor, e eles 

demonstraram isso para o governo. Eles fizeram demonstrações políticas. E foi nessa 

época que o butô nasceu. Também as pessoas do teatro se juntaram nessa demonstração 

política para o governo. E nós estávamos ensaiando no estúdio nesse período. Veja, essa 

é a polícia39, uma forma de protesto. Kazuo Ohno falou da experiência da guerra: “não 

jogue as pedras apenas para aquele lado, tem de jogar a pedra dentro de você, eu vou 

jogar a pedra, mas ela também será jogada para dentro de mim” 40. Se fizermos isso no 

palco, nós temos que ter consciência de que alguma coisa vai voltar pra gente. O 

movimento do palco deve ser muito vivo. Kazuo Ohno sempre disse que a guerra era 

um problema porque os dois lados pensam que estão certos. Então não é suficiente jogar 

a pedra só para um lado, nós teríamos que voltar a pedra para dentro de nós também. Eu 

acho que essa relação é muito importante. Por isso que a gente tinha esse treinamento 

naquela época, essa forma, essa forma41 foi criada naquela época, o que sou eu. E 

Hijikata fez desse jeito42. Essa foto é de uma improvisação, é uma performance de 

improvisação. A fotografia foi feita por William Klein. Esta foto está incluída no livro 

de fotografia de William Klein que chama Tókio. Nesse livro, a primeira imagem que 

está nesse livro é de um fisiculturista treinando o corpo. Lutador de boxe, lutador de 

beisebol, naquela época não havia jogador de futebol no Japão. Havia fotos também de 

salão de beleza. Eram coisas que a gente não tinha na época da guerra e que estavam 

voltando. O Kazuo Ohno está vestido como uma mulher. Na tradição japonesa a gente 

tem o kabuki, e o homem nela faz o papel de mulher. O Kazuo Ohno se parece com 

mulher na foto e isso era aceitável no Japão. O Kazuo Ohno foi para Nova Iorque e 

mostrou sua foto com roupa de mulher. A pessoa que estava no teatro e o recebeu ficou 

preocupada por ele estar vestido de mulher. E eu disse: “não tem problema, eu sou o 

filho dele”. Mesmo naquela época, em Nova Iorque, a homossexualidade não era muito 

aceita. Ela não era efetivamente normal. O butô foi criado nessa relação entre as pessoas 

e a nação. Essa era a situação que estava aí43, quando essa foto foi tirada. O lugar que a 

                                                 
39 Faz movimentos de correr, atirar algo, como uma pedra, e voltar correndo. 
40 Faz as demonstrações com o corpo com movimentos de jogar a pedra. 
41 Demonstra a forma. 
42 Demonstra a forma que Tatsumi Hijikata fazia. 
43 Aponta para a foto projetada. 
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foto foi tirada é Tókio. É um lugar muito tradicional. Agora o lugar mudou, tem muitos 

prédios. Agora mudou o território44. 

  

O shintai é baseado na vida cotidiana, se levantar, sentar, o que a gente faz no dia-a-dia. 

Se o Kazuo se levantasse nas suas performances, ele se levantaria assim45, isso é 

nikutai. Sem as coisas do dia-a-dia, eu vejo uma flor, uma flor muito bonita, isso é 

shintai, uma flor bonita. A flor está me olhando, ela está me olhando, isso é um jeito 

poético, o nikutai. Shintai é o dia-a-dia, o nikutai seria um jeito poético, como no 

surrealismo. Outra palavra: karada, significa corpo também. Karada pode significar 

também vazio. O corpo está vazio. Vazio. Karada é como se fosse nada. Tudo entra e 

sai do karada. Tudo vai pra dentro do karada. Vitalidade. Isso seria o corpo do karada: 

vazio. E essas coisas são muito importantes de pensar, o karada, nikutai e shintai46. 

  

Por exemplo, aqui tem três pessoas na foto, de idades diferentes, vinte, trinta e Kazuo 

com cinqüenta e três. O Hijikata nasceu na parte do campo, lá é muito frio. E muito 

pobre. Ele andava desse jeito47. E Kazuo Ohno... A mãe do Kazuo Ohno nasceu no 

mesmo lugar que Hijikata nasceu. O Kazuo Ohno nasceu mais ao norte, bem perto da 

Rússia. Na vida dele havia muito da cultura russa, por exemplo, a comida russa. Ele era 

muito aberto para o novo que vinha de fora. E ele era cristão e era muito livre. O 

Hijikata era mais ou menos de jeito oposto. Ele tinha um medo de deus. Ele sempre 

trazia algum tipo de escuridão. Eu nasci em Yokohama. E Hijkita me disse uma vez que 

eu sou um garoto da cidade, muito concreto. Os três são muito diferentes e se 

encontraram no mesmo lugar. E a primeira vez que fizemos algo foi com a dança 

moderna e nós começamos a partir daí, da dança moderna. Nós começamos também a 

partir do balé. Mas nós duvidamos. Quando Hijikata estava no colegial, ele viu os 

passistas na Alemanha marchando dessa maneira48, e ele os admirou. E ele estava muito 

interessado na forma rígida do corpo. E ele ficou pensando muito nisso. Sentados no 

tatame a gente procurou buscar comidas e conversar com as pessoas. Na tradição do 

                                                 
44 Terminada esta fala, Yoshito Ohno pede ao mediador da mesa, Éden Peretta, que direcione sua fala. 

Peretta, então, pergunta sobre a relação shintai-nikutai na dança butô. 
45 Demonstra. 
46 Nesse momento, a palestra é aberta para os participantes fazerem perguntas. A primeira é relacionada 

ao ocidente e como o ocidente pode se apropriar do butô, levando em conta que tem uma origem muito 

particular. 
47 Demonstra. 
48 Demonstra. 
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Japão a forma do corpo é essa49. E não é boa para o balé clássico. Então a gente estava 

procurando uma forma de dança que encaixasse na gente. Primeiro, Hijikata falou para 

eu trazer meu corpo rígido. Nós começamos desse corpo rígido. Era muito diferente das 

danças que a gente tinha conhecido antes. O Hijikata tinha o conhecimento de muitas 

danças. Mas o corpo dele sempre estava com frio, em uma situação pobre. Sem 

músculos. Então, ele pintou seu corpo de branco. As pessoas diziam que era como se 

fosse uma dança de um esqueleto. O Hijikata tinha esse corpo quando ele dançava. Ele 

dizia que eu não devia imitá-lo. Porque eu era um garoto da cidade. Kazuo Ohno voltou 

da guerra e ele tinha visto e sentido muitas mortes. E ele dizia: “eu sou um morto”. 

Então, ele também pintou seu corpo de branco. Então ele fingiu ser um morto. Então, 

ele tentou dançar como se ele tivesse entre a vida e a morte. O Hijikata dançava entre a 

vida e a escuridão. E a gente achou isso porque primeiro a gente aprendeu a dança 

ocidental, como o balé. Mas eu acho que o butô é universal, tanto para a cultura 

ocidental quanto para o Japão, como teatro tradiconal do Japão, o kabuki e o nô. Na 

tradição japonesa é muito importante não se mexer. Porque primeiro precisávamos 

entender como nos movíamos e como não nos movíamos. O butô foi criado para se 

confrontar com a dança ocidental. Hijikata me perguntou quando ele estava prestes a 

morrer: “o que é a dança do seu pai Kazuo Ohno?” Eu disse para o Hijikata: “a dança do 

Kazuo Ohno é uma dança muito moderna”. Eu não disse que Kazuo Ohno dançava 

butô. Não temos a dança moderna como um estilo, mas nós temos várias coisas 

modernas para dançar. Eu também estava muito interessado no trabalho do Marcel 

Marceau, Jouvelou e o cineasta [inaudível50]. Eu estudei muitas coisas do ocidente, para 

achar qual eram as minhas coisas. O Kazuo Ohno disse que o movimento dele parecia 

com a pantomima. Ali numa cidade chamada [inaudível51], no sul da França, tinha um 

festival de pantomima e o festival convidou o Kazuo. E nesse festival Marcel Marceau 

estava performando e o Kazuo Ohno também performou. A pantomina é um tanto 

quanto perto pra gente. O Kazuo ficou impressionado com Marcel Marceau, então ele 

aprendeu também. A gente não tem realmente uma divisão do que é do ocidente, do que 

é do oriente e do que é do Japão. Se alguma coisa nos alcança, vamos fazer todo mundo. 

Nós do Japão esperamos estar sempre prontos para tudo o que vem de fora e tudo que 

                                                 
49 Demonstra. 
50 Como este texto se trata de uma transcrição da palestra de Yoshito Ohno, nesse momento de sua fala 

não foi possível o entendimento da palavra devido à qualidade da gravação. 
51 Idem. 
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sai de dentro. Nos países da Ásia, nós ultrapassamos as fronteiras. Então, dessa forma, o 

butô viveria na cultura do ocidente52. 

  

Então comecei a criar minha performance. O Hijikata nunca viu nenhum dos meus 

processos. E ele me deu um texto logo depois que eu apresentei e o texto dizia que eu 

estava dançando a flor e o pássaro... O pássaro. Eu queria ter entendido como ele 

entendeu. Eu queria entender como ele conseguiu ver a flor e o pássaro, porque ele não 

viu o processo, ele só viu a apresentação. Eu não sei como foi na minha cabeça, eu 

queria ter achado a delicadeza no meu coração. Eu ganhei uma coisa que eu nunca 

tinha. Alguma coisa bonita que vivia dentro de mim, o meu sentimento pela flor, eu 

procurei por esse sentimento. Então, eu decidi que o figurino fosse bem suave e eu 

movia bem calmamente e também colocava uma música, [inaudível53] era a música, era 

muito popular na época. Quando eu tinha uma boa música eu conseguia achar o meu 

movimento. Eu achava alguma coisa dentro de mim, mas encontrava outras coisas com 

a música. Ela tem coisas sobre o pássaro. Como algo sempre rígido, duro, algo sempre 

protestando, isso é como o pássaro, sim, agora sou um pássaro. Hijikata falava que o 

que eu achava dentro de mim vinha como um pássaro, pra eu olhar pra dentro de mim o 

que se via do lado de fora. Isso era tudo o que eu tinha, por toda a minha vida. Exceto 

quando havia muitas outras músicas, eu encontrava muitas outras danças, esse foi meu 

ponto de partida. Eu também estava muito impressionado com o poema de Arthur 

Lambert, o poema descrevia um coelho, chorando, rezando, em um lugar devastado. Eu 

tinha o conhecimento desse poema há uns quinze anos. E o coelho vivia dentro de mim. 

Nesse período tivemos a Tsunami. E eu pensei, preciso rezar. Então o coelho dentro de 

mim reviveu. Então eu dancei o coelho rezando. Na verdade, quando o meu coelho 

estava rezando, eu também estaria rezando. Mas a fantasia do coelho era muito bonita, 

eu achei essa fantasia no departamento de [inaudível54]. Eu coloquei algumas coisas 

para ajudar, e algumas vezes eu colocava [a fantasia] e saía como uma forma de me 

expressar. Eu estava tentando me ajudar na minha própria criação, todo dia. Os três na 

foto são realistas. O Kazuo Ohno e o Tatsumi Hijikata são como sonhadores, eles 

tinham desejo. Eu sou muito realista, não consigo parar de pensar nas coisas da 

                                                 
52 Após terminada essa resposta, foi feita outra pergunta sobre o processo de construção de um espetáculo 

de butô e a sua apresentação. 
53 Como este texto se trata de uma transcrição da palestra de Yoshito Ohno, nesse momento de sua fala 

não foi possível o entendimento da palavra devido à qualidade da gravação. 
54 Idem. 
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realidade, como, por exemplo, tirar uma foto, mas nós precisamos de dinheiro. Então, 

dizemos: “nós fazemos pra você”, então como a gente vai achar pessoas que fazem? E 

por dezessete anos eu fiquei fora do palco. Eu estava perto de uma farmácia, então eu 

fui atrás da secretária de um famoso escritor. E há sempre esse conflito entre a vida e a 

arte. E eu sempre pensei que precisava de alguém pra empresariar isso, empresariar a 

vida e a arte. Eu sempre fui muito ajudado por muitos artistas e muitos fotógrafos. Todo 

mundo tinha um ambiente aberto pra sempre colaborar com o outro. Provavelmente 

hoje em dia é um pouco diferente, somos separados. Eu espero que haja mais pessoas 

trabalhando junto. Eu gostaria de fazer isso: trabalhar junto. 
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6.3. ANEXO C: QUERER QUE DANÇA  

 

 Neste anexo gostaríamos de apresentar a potencialidade intrínseca no próprio 

dançar, tomando para isso o exemplo da dança de Hijikata. Contudo, apresentaremos 

algumas referências ainda não apontadas neste trabalho, como uma obra do filósofo 

Friedrich Nietzsche. Acreditamos, todavia, que esta parte do trabalho possibilita a 

reflexão sobre a potencialidade do dançar e a aproximação com uma vertente ainda não 

aprofundada, nesta pesquisa, da dança de Hijikata.  

 A proposta aqui é que se faça um paralelo ou – usando-se uma imagem 

nietzschiana – que se construa uma ponte entre Friedrich Nietzsche e Kuniichi Uno, 

através das perspectivas de dançarino, criança e devir criança da Bailarina Doente. O 

dançarino e a criança são duas das metáforas utilizadas por Nietzsche em sua obra 

Assim Falava Zaratustra e o devir criança é um apontamento feito por Kuniichi Uno em 

sua obra A gênese de um corpo desconhecido, na qual o autor explicita a dança de 

Tatsumi Hijikata e o devir criança presente nela, comentando o livro A bailarina doente 

escrito pelo próprio Hijikata. Dessa maneira, pretendemos apontar um “querer que 

dança” como um impulso do movimento e entender como a imagem da criança está 

profundamente entrelaçada a este querer. 

  

6.3.1. “EU SÓ PODERIA CRER EM UM DEUS QUE SOUBESSE DANÇAR” 

 

Na obra Assim falava Zaratustra o filósofo alemão Friedrich Nietzsche utiliza 

durante toda a sua escrita a metáfora da dança, é recorrente em várias passagens da obra 

encontrarmos alusões àqueles que dançam. Podemos perceber que a dança para 

Nietzsche é um movimento latente da própria vida, é um equilíbrio dinâmico onde a 

potência de vida é movimento constante e não um equilíbrio estático como a sociedade 

deseja. É um viver no presente correndo riscos e lidando com o imprevisto, com a dor. 

E não um viver programado para o futuro, onde a vida corre sempre em direção ao 

próximo ano, ao próximo emprego, devidamente cronometrada aos momentos futuros. 

Dentro dessa metáfora da dança está presente a felicidade, que para Nietzsche é 

melancólica, pois reconhece a importância da dor, na medida em que possibilita a 

superação, assim como o bailarino que só consegue satisfação em um movimento 

depois da dor da técnica. Essa metáfora já se consolida nas primeiras páginas da obra, 
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onde o personagem Zaratustra encontra uma multidão que aguarda o dançarino da 

corda: 

 

Quando Zaratustra chegou à cidade mais próxima da floresta encontrou 

grande número de pessoas reunidas na praça do mercado: pois lhe haviam 

sido anunciado que ali veriam um bailarino sobre a corda bamba. E 

Zaratustra assim falou ao povo: “Eu vos anuncio o Super-homem” [...] Eis 

que vos ensino o Super-homem: “É ele esse raio! Ele é essa loucura!” 

Quando Zaratustra tinha acabado de falar dessa maneira, alguém do povo 

gritou: “Já ouvimos o bastante sobre o bailarino agora vamos vê-lo”. E todos 

os outros riram de Zaratustra (NIETZSCHE, 2012, p.17 e 19). 

 

Percebemos, novamente, que a dança na corda marca mais um ponto importante 

da filosofia nietzschiana: o que importa é a travessia. Dessa forma, não se pode parar, 

nem se sabe se a corda tem um fim, mas pode-se afirmar que há a travessia, o que 

significa também, nas palavras do filósofo a frase: “O grande do homem é ele ser uma 

ponte, e não uma meta; o que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um 

acabamento” (NIETZSCHE, 2012, p.5). Aqui há uma tentativa de superação do 

homem moderno – último homem, que espera algo no fim da vida, uma recompensa 

cristã que seja – para a caminhada em direção àquele homem que consiga ir além da 

imagem homem – super-homem. O último homem, portanto, seria o homem que ainda 

vive na sociedade moderna, sociedade esta escrava de um deus que já morreu. Nietzsche 

deseja o mais complexo: que o homem viva o presente. 

Não é nosso intuito explicitar a filosofia de Nietzsche de um modo geral e para 

isto também não se tornar superficial, pretendemos pincelar alguns momentos que se 

tornam chave para o entendimento do foco deste trabalho. A filosofia nietzschiana é 

conhecida até para os leigos pela morte de deus, todavia, não se trata da morte literal, 

mas podemos constatá-la a partir de alguns estudos – como o realizado no capítulo 1 

dessa dissertação – pela propagação da ciência. A modernidade – explicitada também 

no primeiro capítulo – é marcada pela ideia de progresso, futuro, o homem passa a 

acreditar que o futuro será melhor e se vive pensando no que está por vir futuramente, 

dessa forma, há uma crença máxima na ciência, como se por meio dela as dores 

pudessem ser resolvidas. Então, há uma transferência: apesar de se acreditar em deus, 

quem detém a cura para o homem é o médico ou o cientista. É aqui que se dá a morte de 

deus. Portanto, o homem moderno se torna para Nietzsche o último homem, pois apesar 

de crer na ciência e acreditar na mesma como uma solução, há ainda um apego cristão 
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de recompensa após a morte e de explicação para perguntas inexplicáveis da existência 

humana. 

O maniqueísmo do bem e do mal e o platonismo da divisão de dois mundos, 

onde o corpo se apresenta inferior ao pensamento convergem para valores arraigados no 

homem, diluindo o presente e, consequentemente, o devir. Com isso, o homem acaba 

por criar uma imagem de homem superior a ele mesmo e vive na busca de alcançar tal 

imagem que, inclusive, é muito difundida pela sociedade capitalista. Nietzsche acredita, 

então, em um homem que irá superar essa imagem, a esse homem ele denominou super 

homem, o qual possui a coragem de viver no presente, cada instante, cada dor e conflito 

como parte da vida, sem pensar no sofrimento como um sacrifício, uma etapa para se 

alcançar um futuro melhor. Esse homem que se supera, o super homem, é o que detém o 

poder da força diante das contradições da vida e da morte.  

Compreender que a vida é sofrimento e dor, para Nietzsche, é afirmar a vida, 

reforça-se aqui que esse sofrer não é um sofrimento do cristianismo, onde se sofre para 

alcançar outra coisa, mas um sofrimento que vale por ele mesmo. Por aí caminha a ideia 

de super-homem que traz consigo a ideia de sentido da terra, ou seja, sentido do agora, 

do viver no presente superando a imagem homem. 

Dito isto, podemos entender quando Zaratustra diz ser o dançarino da corda o 

super-homem, pois ali só existe o homem e a corda e a vontade em atravessá-la, isto 

seria viver no presente, no imprevisto, no devir. O dançarino nunca sabe se chegará até 

o fim da corda, sabe que existe o risco e o caminho e nada mais. Não é preciso crer que 

exista algo melhor o esperando no fim da corda, isso não é importante. Há um desejo 

pela vida que transpassa o medo de viver, há a crença no processo da travessia como 

afirmação da vida, que se faz agora e a cada instante. 

Partimos agora – após entendermos a metáfora do dançarino como super homem 

– para uma reflexão acerca da metamorfose criança. No fragmento de Assim falava 

Zaratustra denominado As três metamorfoses, Niestzsche nos apresenta as 

transformações do homem por três partes, quais são: camelo, leão e criança. O camelo 

como um animal de carga, seria o homem ainda extremamente submisso. Já o leão seria 

o último homem, aquele que afirma o próprio desejo, demonstra o querer a partir das 

coisas que já estão no mundo, mas não cria. E a criança, por fim, supera o querer do 

leão e cria, poderia nominá-la também de super homem. Assim sendo: 
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A outra face do leão é apenas secundaria, a saber, abrir caminho para a 

criança. Criança aqui tem como sinônimo “criação”. O sentido da criação só 

é possível, como se percebe, por algo puro, inocente, que não tem nada que 

ver com os que até o momento construíram. Somente é possível com a 

criança. A afirmação que é proposta pelo portador do espírito da criança é a 

construção de novos valores, ou para fazer uso da terminologia nietzschiana, 

o sentido principal é análogo à transvaloração dos valores (SANTOS, 2014, 

p.4). 

 

E como diz o próprio filósofo: “A criança é inocência e esquecimento, um novo 

começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um primeiro movimento, um 

sagrado Sim” (NIETZSCHE, 2012, p.32). Nietzsche ainda nos diz mais, em outra parte 

da obra, referenciando a criança ao corpo e, dessa forma, fazendo uma forte crítica à 

interpretação do mundo socrático-platônico, onde há o menosprezo do corpo em relação 

ao pensamento. Dessa forma, o mundo das ideias é o mundo verdadeiro, certo, fixo, e 

com isso essa linha do pensamento filosófico acaba com o devir, com a constante 

mudança, com o processo da vida em transformação contínua, com o corpo como 

potência. Nas palavras do filósofo: 

 

“Sou corpo e alma” — assim diz a criança. E porque não falar como as crianças? Mas aquele que 

despertou e experimentou o conhecimento diz: sou inteiramente corpo e nada mais; a alma é apenas uma 

palavra para algo em meu corpo. [...] Aos desprezadores do corpo quero dizer uma palavra: desprezam 

aquilo a que devem a sua estima. Quem criou a estima, o desprezo, o valor e a vontade? O ser próprio 

criativo criou para si a estima e o desprezo, criou para si a alegria e a tristeza. O corpo criativo criou para 

si o espírito como um punhado de sua vontade. Vós, desprezadores do corpo, mesmo em vossa insanidade 

e desprezo, estais servindo ao vosso ser próprio. Eu vos digo: vosso ser próprio quer morrer e se afasta da 

vida. Não consegue mais realizar a ação que mais deseja – criar além de si mesmo. Isso é o que ele quer 

acima de tudo; é o que deseja com todo o seu fervor. Porém agora é tarde demais para isso – e vosso ser 

próprio quer perecer, ó desprezadores do corpo. Perecer – é assim que quer vosso ser próprio; e por isso 

vos tornastes desprezadores do corpo! Pois, vós não sois mais capaz de criar além de vós.  E, portanto, 

está agora com raiva da vida e da terra. Há uma inveja inconsciente no olhar enviesado do vosso 

desprezo. Eu não sigo o vosso caminho, desprezadores do corpo! Vós, não sois para mim a ponte que leva 

ao Super-homem! (NIETZSCHE, 2012, p.39, 40, 41). 

 

Do que se trata, então, a criança? De um querer que vai além de qualquer 

censura, dos desejos que ultrapassam os valores herdados pelo cristianismo e pelo 

pensamento socrático-platônico, os quais desvalorizam a vida, subestimam o corpo. A 

criança significa um “querer que dança”, um querer que cria, um movimento interno e 

externo que pulsa, assim: 

 

o filósofo do eterno retorno tem a criança como o princípio da mudança dos 

valores obsoletos. A criança é o artista. A sua infância somente pode ser 

valorizada através do brincar com o mundo, do contato com a natureza, da 

construção de sua visão de mundo (SANTOS, 2014, p.6). 

 



 

109 
 

A metamorfose criança, então, poderia ser entendida como uma potência 

estética, no sentido de que esse movimento que pertence à criança é um movimento que 

pulsa na arte, no artista, pois mesmo depois de adulto ainda potencializa a criação, ou 

mais, poderíamos ampliar esta reflexão e compreender que “O discurso de Zaratustra 

pode ser entendido como argumento racional e obra poética; requer a compreensão da 

vida como fenômeno estético (FORGHIERI, 2006, p.566)”. Tomando, então, a vida 

como um fenômeno estético, será que poderíamos entender esse querer que dança como 

um devir? Pois para além de artistas essa criação pode estar presente em outros homens? 

Como uma potência criativa que nos toma e depois se esvaí? Como uma possibilidade 

de criação? Um vir a ser criança? Onde o adulto não se torna uma criança, mas uma 

potência de? Uma possibilidade de mudança em constante movimento?   

Aos poucos algumas definições vão se misturando e coincidindo, tomamos como 

ponto de referência daqui para frente a criança como corpo potente, como criação e 

mudança constante e, por isso, é afirmação da vida.  Começamos, então, a caminhar 

para onde o devir criança é percebido na dança butô.  

 

6.3.2. “DO INTERIOR DE MEU CORPO ALGO COMO UMA FALÉSIA SAIU E SE 

INSTALOU SOBRE O SOLO COMO UMA SOMBRA IMENSA” 

 

Observamos que a metamorfose criança de que Nietzsche fala pode ser 

entendida como um devir e está intrincada à capacidade de criar e, portanto, à arte. Uno 

apresenta esse aspecto de devir criança na obra de Hijikata já para o final da vida do 

dançarino, principalmente quando este último escreve o nebuloso livro A bailarina 

doente. O filósofo japonês percebe uma pequena mudança nessa fase do dançarino, 

assim:  

 
Chega a ser estranho ver um artista alcançar o topo do domínio, da 

elaboração e da precisão de sua arte, e, ao fim de todas as suas aventuras, de 

todas as suas experiências, abandonar-se ao seu devir criança no qual ele faz 

explodir de novo seu pensamento, seu corpo, sua arte. Não se trata mais de 

revolta, nem de transgressão ou de provocação. Sua arte é confiada ao corpo 

de uma criança flutuando no vento, movendo-se entre os animais, os 

fantasmas, os seres sem nome, entre terra e céu. E essa criança mal vê seu 

movimento, ela dança com aquilo que vê e vê fazendo dançar seu olhar. Quer 

dizer: a contemplação e o movimento andam juntos. Há também muita 

docilidade, muita errância nesse devir (UNO, 2012, p.49). 
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É importante ressaltar aqui que há uma diferença essencial entre este devir 

criança do qual fala Uno – já no final da criação de Hijikata – e a influência de sua 

infância em sua dança. O devir criança vai para além da memória, da lembrança dos 

momentos infantis, vai além das percepções da fria infância de Hijikata na sua cidade 

Tohoku, vai além das pernas arqueadas, dos gestos corporais dos idosos e dos bebês nas 

cestas que Hijikata transfere e pesquisa em sua dança. Ou seja: 

 

A memória dessa infância não é feita de episódios ou de imagens que 

constituem uma narração literária a propósito de uma recordação de infância, 

da família. Essa infância é inteiramente presente através de uma dimensão 

infinita de sensações e percepções moleculares. A infância é feita de 

moléculas e partículas (UNO, 2012, p.45). 

 

O devir criança é um olhar diferenciado para o mundo, o devir criança é a 

própria dança. A criança simplesmente está no mundo, não há a preocupação com o 

futuro, há o presente e por haver o presente há a dança, o corpo e a falta de propósito. A 

criança percebe o mundo de um ponto de vista inútil, o mundo é um conjunto de 

inutilidades, assim como os corpos, não há uma percepção direcionada para a utilidade 

das coisas, ou seja, não há em sua disposição um sentido racional pré-estabelecido para 

a funcionalidade do corpo em relação com o mundo. Não é necessária, para a criança, a 

preocupação em ser algo em detrimento de um sentido funcional dentro da sociedade, a 

criança é um corpo cheio de possibilidades e de infinitas relações com as coisas do 

mundo, “a criança não se pode antecipar, nem se projetar, nem se Idealizar, nem se 

determinar, nem se antecipar. A criança não cumpre nada, não realiza nada, não culmina 

nada. É um limite, uma fronteira, um salto, um intervalo, um mistério” (LARROSA, 

2002, p. 116). Sob essa perspectiva, a dança de Hijikata compartilha com a criança o 

estado de estar no mundo, sem significar funcionalmente e racionalmente sua 

existência.  

Por isso, Hijikata dança e por isso o devir criança é dança e também por isso a 

criança de Nietzsche é movimento. Por esses três olhares é possível enxergar a dança de 

Hijikata como um devir criança, pois sua relação de estar no mundo se faz pela dança e 

sua maneira de dançar é de intensa relação com as coisas sem significados, sem 

estabelecer um sentido inteligível e narrativo. Nessa reflexão que conecta a criança, 

Hijikata e devir, há uma frase de Uno que levanta um ponto importante quanto à 

característica de uma criança se referindo ao dançarino:  
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Mas é preciso dizer que, desde o início de sua carreira, sua pesquisa foi 

excepcional; ele simplesmente dançava, como se não tivesse jamais levado a 

sério a dança como um conjunto de gestos expressivos, de aspectos formais 

ou de movimentos formalizados ligados a uma certa psiquê (UNO,2012, 

p.43).   

 

Não levar a sério a dança, é esse o ponto. Não levar a sério, como em uma 

brincadeira, onde não há responsabilidades, não há interpretações pré-estabelecidas, só 

há fruição e contato com as coisas do mundo.  A dança de Hijikata talvez seja uma 

possibilidade de entrar em contato com esse devir criança que é abandonado no adulto, 

ou ao menos, o próprio dançar nos possibilita esse devir.  

Com o tempo perde-se a capacidade de estar no mundo pelo viés da presença ou 

do aberto do animal, o devir criança parece apontar para a retomada desse corpo aberto. 

Dessa forma, podemos entender também a crítica de Nietzsche ao distanciamento do 

corpo e mais, o menosprezo ao corpo, à matéria. Hijikata dança a materialidade do seu 

corpo, da sua carne e com isso estabelece esse devir criança. Nas palavras de Kuniichi 

Uno podemos compreender melhor esse devir, esse querer que dança, quando o filósofo 

novamente se refere a A dançarina doente: 

 

Certamente não é a busca de uma identidade nacional ou de uma terra natal 

originária. É uma pesquisa de todos os átomos, de todos os fluxos que 

atravessaram o corpo de uma criança, tudo o que pertence a uma terra sem 

nome, sem fronteira. Não é uma história da infância, nem mesmo uma teoria 

da dança. É um livro de dança em devir, no qual dança é perpetuamente o 

devir outro. Devir não é imitar, nem simular, é se lançar entre você e o que 

você será. É um devir-desconhecido, imperceptível. Nesse livro, ninguém é 

nomeado, não sabemos jamais o que se passa na história. Um artista que já 

era classificado como herói lendário da vangaurda se liberta singularmente, 

sem reserva, para ser a criança que ele foi e que se torna cada vez mais 

estranha e estrangeira, molecular e flutuante (UNO, 2012, p.48). 

 
 

Devir molecular e flutuante, como a dança, como a criança. Não é possível na 

sociedade de hoje composta dos últimos homens percebermos o distanciamento que se 

tem do corpo, do mundo, ou seja, da vida.  

 

O mundo, o universo se lança no corpo do menino, e não há nem histórias, 

nem personagens, a criança não faz nada além de descrever ou inscrever a 

velocidade e a flutuação de tudo que se passa em seu corpo sem forma. Os 

dramas, os acontecimentos e as sensações que perturbam os adultos não são 

mais, para essa criança, do que o movimento perpétuo dos átomos 

constituindo a vida. Não importa quais objetos, uma concha, hashi, bombons, 

uma bacia, fósforos, insetos tudo faz parte desse pequeno corpo estentido e 

disperso na imensidão, para o qual tudo está na mesma distância, próximo. A 
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criança voa no céu, rasteja na terra, corre entre os vivos e os mortos (UNO, 

2012, p.48). 

 

 Pode ser que o corpo despropositado de Hijikata esteja, justamente, na 

contramão dos desprezadores do corpo a que Nietzsche se dirige, que a inutilidade do 

corpo da criança componha parte da poética do dançarino japonês não por acaso e que o 

contato com os corpos menosprezados dos animais estejam ainda mais próximos de 

toda uma atmosfera política que forma o ankoku butô. Portanto, podemos perceber que 

a matriz política, ou a própria política, se desdobra de inúmeras formas no corpo de 

Hijikata. 
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