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Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pretende analisar e discutir as 

possíveis metodologias utilizadas em cursos e workshops de Butoh
1
 para se chegar à 

aprendizagem dessa expressão artística, bem como apreciar e analisar processos de 

montagem que primem pelo conhecimento dessa expressão. Por meio de revisão 

bibliográfica acerca da história, dos princípios filosóficos e dos fundamentos estéticos; 

de relatos de experiências; e de entrevistas com os atores e com o diretor Alexandre 

Nunes que participaram do processo Trilogia Travessia do Grupo Sonhus Teatro Ritual, 

pretendo compreender alguns dos procedimentos de ensino-aprendizagem, ou seja, a 

forma do ensinar/aprender o Butoh. 

Por se tratar de uma expressão que trabalha com questões íntimas e coletivas 

concomitantemente, e por não possuir uma metodologia específica, ao menos ainda não 

divulgada aqui no Brasil, o caminho utilizado pelos mestres para ensinar o Butoh 

perpassa por diversas práticas corporais, incluindo exercícios de interpretação e dança, 

chegando às artes marciais. Maura Baiocchi em seus estudos sobre o Butoh diz que: “o 

corpo se prepara para ser o receptáculo de todas as manifestações” (SÉKINÉ in 

BAIOCCHI, 1995, p. 14). Assim sendo, não se trata de um treinamento específico para se 

aprender um método ou uma técnica cristalizada, e claro, não se trata também de algo 

aleatório, livre ao acaso dos sentimentos e emoções, existe todo um rigor para com o 

trabalho, rigor esse inerente à cultura oriental. O Butoh existe e exige uma expressão 

singular de quem dança e que se modifica de acordo com as transformações que 

envolvem o tempo vivido de cada pessoa. Diferentes mestres de Butoh, como Tatsumi 

Hijikata
2
, Kazuo Ohno

3
, Yoshito Ohno

4
, Tadashi Endo

5
, Min Tanaka

6
, entre outros, que 

se empenharam e empenham em repassar seus conhecimentos aos atores e bailarinos, 

                                                
1 Surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Seu criador Tatsumi Yjikata buscava uma dança visceral que 

partisse do mais intimo do ser, pouco depois, conheceu Kazuo Ohno que passou a difundir essa arte. 

2 Fundador da expressão Ankoku Butoh. Tatsumi Hijikata (1928 – 1986) dançarino, diretor e escritor japonês “que se 

tornou umas das principais figuras da vanguarda japonesa na época” (GREINER, 2009, p. 2), foi um dos principais 
responsáveis pelo desencadeamento das vanguardas dos anos 1960. 

3 Um dos fundadores da expressão Butoh. Falarei sobre Kazuo Ohno mais adiante. 

4 Filho do grande mestre co-criador do Butoh, Kazuo Ohno. 

5 Japonês que vive na Alemanha, um dos grandes mestres em Butoh da atualidade. Bailarino de Butoh, coreógrafo, 

diretor do “MAMU – Butoh Center” e diretor artístico do festival “MAMU International Butoh festival” em 
Göttingen Alemanha. Reúne em seu fazer artístico a sabedoria das tradições da dança e do teatro, Ocidente e Oriente, 
construindo um trabalho único e extremamente pessoal. Iniciou seus estudos teatrais pelas formas tradicionais do 
teatro japonês - o Noh e o Kabuki - e posteriormente aprofundou-se no teatro ocidental, realizando estudos como 

diretor no famoso Seminário Max Reinhardt em Viena. 

6
  Bailarino que mantêm uma fazenda no Japão, onde mora com bailarinos/bailarinas para pesquisarem a dança 

Butoh. 
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utilizaram-se ou utilizam-se de variados processos para se chegar à expressão íntima de 

cada um. E é em busca destes procedimentos de transmissão, relação e aprendizagem 

que inicio a travessia deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

ANTES DA TRAVESSIA 

 

O Grupo Sonhus Teatro Ritual nasceu no ano de 1996, quando os fundadores 

Nando Rocha, Pablo Angelino e Ruber Paulo, deram início às montagens teatrais. Com 

o passar dos anos muitos artistas passaram pelo grupo, que acabou se 

profissionalizando, no entanto, somente a partir do ano de 2008 é que passou a conter 

um elenco fixo, mantendo a mesma formação até os dias de hoje: Nando Rocha, Pablo 

Angelino, Ilka Portela e Jô de Oliveira. Nesses 16 anos de experiência o grupo se 

dedicou à pesquisa de diversas linhas teatrais, mas as principais que hoje fazem parte do 

repertório de espetáculos são: a mímica, o clown, as danças populares e a expressão 

Butoh. 

Minhas experiências teatrais tiveram início a partir do ano de 2005, através das 

aulas de iniciação teatral no Colégio Estadual Lyceu de Goiânia. Tive como primeiro 

mestre um dos fundadores do Grupo Sonhus Teatro Ritual
7
, Nando Rocha, que já vinha 

atuando há mais de dez anos como grupo de pesquisa da arte do ator na cidade de 

Goiânia. 

A partir das aulas de teatro, meus horizontes se expandiram. Até esse momento 

não tinha o mínimo de entendimento sobre as técnicas utilizadas nos exercícios de 

montagem, desconhecia a existência de Antonin Artaud (1896 – 1948), Jerzy Grotowski 

(1933 - 1999) ou Kazuo Ohno (1906 – 2010), havia apenas a estranha sensação, durante 

as práticas, de que meu corpo estava passando por momentos intensos, estranhos, de 

transcendência até então nunca experimentados, levando-me a buscar cada vez mais 

aqueles instantes, como se fosse um vício.  

No ano de 2006 recebi o convite para participar do treinamento realizado pelo 

Grupo Sonhus Teatro Ritual, na época, praticado no prédio do antigo Centro de 

Tecnologia do Espetáculo Cete
8
. Impulsionada pelas novas descobertas arrisquei as 

fichas nesse jogo desconhecido do qual nem sabia as regras. Foi a primeira vez que ouvi 

                                                
7 Na época, 2005, se chamava Grupo Teatro Ritual. Este ano, 2012, está passando por um processo de mudança no 
nome. 

8 
Unidade da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. Na atualidade se chama Casa das Artes. 



12 

 

 

falar em „energia do ator‟, conceito utilizado por Eugenio Barba
9
 para identificar os 

estados de “corpo intensivo”
10

 do ator. Corpo que se encontra presente, vivo além das 

barreiras da carne. 

A energia do ator é uma qualidade facilmente identificável: é sua potência 

nervosa e muscular. O fato dessa potência existir não é particularmente 

interessante,  já que ela existe, por definição, em qualquer corpo vivo. O que 

é interessante é a maneira pelo qual essa potência é moldada num contexto 

muito especial: o teatro [...] Estudar a energia do ator significa examinar os 
princípios pelos quais ele pode modelar e educar sua potência muscular e 

nervosa de acordo com situações não cotidianas (BARBA e SAVARESE in 

FERRACINI, 2000, p. 109).  

 Meu corpo possui uma carga elétrica, assim como a pilha? Somente o ator 

possui essa energia, já que se chama „energia do ator‟? Essas e outras perguntas surgiam 

durante as íntimas conversas comigo mesma. Com o passar do tempo, essas práticas, 

essas vivências foram ganhando forma em conceituações básicas dos trabalhos que 

fazíamos, foram se tornando mais claras.  

Nesse período do ano de 2006, sempre aos sábados pela manhã, eu e alguns 

alunos de teatro do Lyceu de Goiânia iniciávamos o treinamento. Durante 

aproximadamente três meses, entrávamos para a sala ampla do terceiro andar e 

ficávamos por quatro horas ininterruptas, mergulhados em nossos próprios corpos. 

Todos em silêncio, seguindo a voz do condutor, éramos levados a movermo-nos sem 

pausa. Em uma dança histérica de movimentos brutos, sem forma. Ao final de horas 

intermináveis de movimentação, que nos deixava em êxtase, apesar do cansaço, o 

condutor iniciava a segunda parte do treinamento. Esta, composta de exercícios de teor 

mais técnico, de formas mais precisas. 

O Grupo Sonhus Teatro Ritual abordava nesses treinamentos, exercícios com 

base nos trabalhos de treinamento do Grupo LUME Teatro
11

, que foram absorvidos por 

meio de workshops e pesquisas teóricas sobre o mesmo. Dentre as práticas estavam o 

“treinamento energético” e o “treinamento técnico”. O primeiro se trata de uma prática 

que busca transcender as formas enraizadas que o ator se utiliza para entrar em cena, 

segundo Renato Ferracini
12

: “O trabalho de treinamento energético busca “quebrar” 

                                                
9 Um dos principais teóricos da nossa contemporaneidade, que realiza pesquisas em torno da Antropologia Teatral, 
criador e diretor do Odin Theatret (Dinamarca). 

10 Conceito citado pela Profª Ms. Natássia D. G. Leite de Oliveira na orientação para o presente Trabalho de 
Conclusão de Curso no dia 06/06/2011.  

11 Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP, considerado um dos grupos de pesquisa empenhados 
em estabelecer uma sistematização técnica própria da arte de ator, seu fundador foi Luiz Otávio Burnier. 

12 Integrante do Grupo LUME Teatro. 
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tudo o que é conhecido e viciado no ator, para que ele possa descobrir suas energias 

potenciais escondidas e guardadas” (FERRACINI in LUME, 2000, p.95 – aspas do autor). 

O segundo é o momento de controlar o corpo, onde são trabalhadas diversas técnicas 

distintas em busca do modelamento das energias, é onde elas tomam forma. 

É uma nova aprendizagem, na qual o ator deve reeducar seu corpo para que 

ele se transforme em um corpo cênico, potencialmente artístico, para poder 

comunicar ao público, de maneira organizada e otimizada, toda sua 

organicidade e sua vida (FERRACINI in LUME, 2000, p.95). 

Após essas primeiras experiências com este “outro corpo”, participei da 

montagem de “Calabar – O elogio da traição”, peça de Chico Buarque e Rui Guerra, 

dirigida por Nando Rocha. Esse espetáculo foi apresentado em temporada no Centro 

Cultural Martin Cererê e no II Festival do Corpo Ritual – 21 Anos de LUME. Nesse 

ano, 2006, pude conhecer o grupo que inspirou o trabalho do Grupo Sonhus Teatro 

Ritual. 

Para mim o teatro é como a lei da gravidade, por mais que não queira mergulhar, 

naturalmente você é puxado. Desse modo entrei no curso de Arte Cênicas da 

Universidade Federal de Goiás em 2007. Não por ter caído de paraquedas, mas por que 

havia algo naquele trabalho experimentado que me impulsionava a procurar mais. No 

mesmo ano, logo após ingressar na universidade, fui convidada a integrar o Grupo 

Sonhus Teatro Ritual, em um processo natural, pois já estava de certa forma, 

colaborando com os trabalhos produzidos pelo grupo. Nesse ano, então, pude participar 

de todos os workshops da programação do III Festival Internacional do Corpo Ritual – 

A arte de não interpretar. Um deles, em especial, fez brotar a pequena semente que 

impulsionou esta pesquisa. Uma rápida vivência de cinco dias com o mestre Tadashi 

Endo, no workshop Butoh-Ma.
13

  

Nunca ouvira falar da expressão Butoh até então. Mas naquele ano, o Grupo 

Sonhus Teatro Ritual estrearia o espetáculo “Travessia Parte I – A Partida”, dirigido 

pelo pernambucano Alexandre Nunes
14

. A primeira parte de uma longa jornada em 

direção ao Butoh, início do projeto Trilogia Travessia. Apesar de não ter participado do 

processo de montagem, fiquei encarregada de trabalhar na parte técnica, na cenotécnica. 

                                                
13 Falarei sobre a experiência do workshop mais adiante. 

14 É Doutor em Artes Cênicas, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia 

- UFBA (2010), Mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Estadual de Campinas 
- UNICAMP (2005) e Licenciado em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, pela Universidade 
Federal de Pernambuco (2000). É Professor Adjunto I da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), onde leciona e atua como vice diretor do curso de Artes Cênicas. 
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A experiência prática do workshop e a vivência nas apresentações do espetáculo foi me 

causando um interesse cada vez maior por essa forma de expressão. 

Com as apresentações do espetáculo e a montagem da segunda parte, fomos 

introduzindo as técnicas trabalhadas nas experiências com o Butoh nos treinamentos 

cotidianos do grupo. Em 2008, estreia o espetáculo “Travessia Parte II – De tão longe 

venho vindo” fruto de um intercâmbio na Alemanha com o mestre Tadashi Endo. Pude 

participar do processo de amadurecimento do espetáculo após o retorno dos atores 

Nando Rocha e Pablo Angelino, ao Brasil. Aos poucos percebia a profundidade, o 

mergulho na ancestralidade
15

 que a dança propunha, percebia quanto trabalho há na 

organização e na expressão daqueles movimentos que, em uma observação superficial, 

são movimentos estranhos e corpos contorcidos. Um trabalho sutil que pode caminhar 

no limiar tênue entre a expressão sincera dos corpos e a banalização dos movimentos. 

No entanto, minhas percepções se alargaram ainda mais no ano de 2010, quando 

tive a oportunidade de viajar com o Grupo Sonhus Teatro Ritual para os Estados Unidos 

e o Japão para a montagem da terceira parte da Trilogia, “Travessia Parte III – Êxodo”. 

No primeiro país fomos a Seattle, e realizamos um intercâmbio com Joan Laage
16

, no 

segundo desembarcamos em Tóquio, e nos encontramos primeiramente com a mestra 

Natsu Nakajima
17

, grande discípula de Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno. Nesse momento 

percebi a diferença entre as metodologias utilizadas pelos diversos disseminadores do 

Butoh, o que me deixou instigada a pesquisar sobre a especificidade do modo de ensinar 

cada um
18

. 

Depois dessa bateria de exercícios e vivências, encontramos Yoshito Ohno, no 

Estúdio Kazuo Ohno localizado na província de Yokohama, Japão. Apesar da 

dificuldade de dialogar, já que Yoshito fala muito pouco o inglês, conseguimos tirar 

lições preciosas tanto para se dançar Butoh quanto para se dançar a própria vida. A 

emoção de estar no estúdio de criação de um dos maiores dançarinos contemporâneos 

juntamente com a emoção de estar do outro lado do mundo me provocou estímulos 

inexplicáveis. Por esse motivo me senti impulsionada a dar os primeiros passos em 

minha pesquisa com o Butoh. 

                                                
15 Sobre este conceito falarei um pouco mais adiante, no capítulo de contextualização da dança Butoh. 

16Butoísta americana conhecida por realizar diversos encontros de Butoh em Seattle- EUA, estudou com os mestres 
Yoshito Ohno e Ashikawa Yoto no Japão na década de 1980. 

17 Discípula direta de Kazuo Ohno e Tatsumi Hijikata e disseminadora do Butoh desde 1960, coordena o espaço 

Muteki-sha Dance Company em Tóquio – Japão. 

18 Falarei sobre a experiência com esses intercâmbios mais adiante. 
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A BUSCA... 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso proponho uma busca por possíveis 

metodologias e/ou sistematizações utilizadas pelos mestres Butoh nas práticas de ensino 

dessa expressão. Para maior compreensão do leitor, o TCC foi dividido em três partes 

principais, chamadas: A PARTIDA (Introdução); DE TÃO LONGE VENHO VINDO 

(desenvolvimento) e ÊXODO (conclusão). Essa divisão foi pensada dessa forma com o 

intuito de traçar um caminho também dançado, em transformação, em movimento, 

como numa TRAVESSIA, bem como foi o processo do Grupo Sonhus Teatro Ritual na 

investigação e experiência com o Butoh para composição de seus espetáculos.  

Na primeira parte, A PARTIDA, procuro traçar uma linha das motivações que 

me levaram à escolha do tema estudado na presente pesquisa, que posteriormente se 

transformaram em desejos realizados. Tendo como aporte teórico importantes artistas, 

diretores, pesquisadores, como Eugenio Barba, Christine Greiner, Maura Baiocchi e o 

Grupo LUME Teatro, que de certa forma contribuíram para o meu interesse pelo Butoh. 

Por isso, também traço uma linha dessas relações e de como elas afetaram meu trabalho 

até então. 

A segunda parte DE TÃO LONGE VENHO VINDO, refere-se ao 

desenvolvimento do trabalho que, por sua vez, possui outras divisões denominadas 

Limiares: 

 Limiares... primeira parte - Butoh história, princípios filosóficos e 

influências Brasil-Japão: em que descrevo sob algumas perspectivas, 

aspectos sobre a contextualização histórica, cultural e filosófica que 

contribuíram para o surgimento do Butoh no Japão. Quem foram seus 

criadores e quais as características filosóficas que essa expressão propõe 

são pontos trabalhados nesse primeiro contato. 

 Limiares... segunda parte - Grupo Sonhus Teatro Ritual e o Butoh: 

onde faço uma apresentação e uma análise crítica acerca da experiência 

vivida pelo Grupo Sonhus Teatro Ritual com o Butoh em seu projeto 

Trilogia Travessia. Neste caso o grupo e seu projeto são meu estudo de 

caso, de onde colhi informações das experiências com cursos, montagens 

e intercâmbios realizados com mestres e artistas que trabalham com a 

expressão estudada.  
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 Limiares... terceira parte – O ensinar/aprender Butoh, Mapeamento 

e Análise de metodologias: em que coleto elementos de diferentes 

metodologias abordadas pelos mestres que ensinam Butoh, sem a 

pretensão de didatismos, fórmulas ou esquemas lineares. A investigação 

aconteceu para que fosse possível realizar as análises e apontamentos 

sobre o processo de aprendizagem do Butoh. Por isso, foram coletadas 

informações de diários de bordo e feitas entrevistas com
19

: o diretor 

Alexandre Nunes e os atores do Grupo Sonhus Teatro Ritual Nando 

Rocha e Pablo Angelino, que estiveram diretamente ligados ao projeto 

Trilogia Travessia. 

Na terceira parte, ÊXODO, descrevo minhas conclusões a respeito das análises 

feitas a partir das coletas de relatos de experiência, entrevistas e leitura bibliográfica 

relacionadas ao Butoh, e minha compreensão de como se dá o ensino-aprendizado dessa 

expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice I deste TCC. A elaboração do roteiro teve como base o roteiro de 
entrevistas retirado da dissertação da Profa. Ms. Natássia Duarte Garcia Leite de Oliveira, “Entre Lumes e Platôs 
movimentos do corpo-coletivo-em-criação (Vivências com o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da 

Unicamp)”, defendida em 2009 pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília. 
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DE TÃO LONGE VENHO VINDO 
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LIMIARES... primeira parte 

Butoh - história, princípios filosóficos e influências Brasil-Japão. 

 

Ano de 1939, inicia-se a Segunda Grande Guerra Mundial. Conflito provocado 

pelo ser humano, que envolveu cerca de setenta e duas nações e foi travada em todos os 

continentes do planeta, direta ou indiretamente. Segundo Voltaire Schilling (2009)
20

 

como consequência desse entrave, houve aproximadamente cinquenta milhões de 

mortos e mais ou menos vinte e oito milhões de mutilados em todo o mundo. Essas são 

as estimativas que os livros de história retratam nas páginas referentes a esse 

acontecimento. Talvez a pior parte dessa tragédia tenha ficado para os que se viram 

sobreviventes. Não são poucos os casos de soldados ou mesmo civis que ficaram 

completamente inutilizados após a guerra, devido aos traumatismos psicofísicos a que 

foram submetidos (bombardeios aéreos, torturas, fome, perda de pares, conhecidos e 

familiares e medo permanente). 

Diante dessa calamidade, o Japão se via ainda, tendo que enfrentar sua 

tradicional cultura ser invadida pela cultura ocidental. Com a ascensão dos Estados 

Unidos da América, os países derrotados tiveram que se submeter aos seus caprichos: 

No cenário da Guerra Fria e da hegemonia dos EUA no mundo capitalista, a 

penetração do capital norte-americano e do americanway pareciam 

inevitáveis. A cultura japonesa encontrava-se na encruzilhada entre um 

passado semifeudal e autoritário e uma perspectiva futura marcada pela 

entrada devastadora do capitalismo ocidental, em sua maior expressão 

(FIGUEIREDO, 2008, p. 23, grifo do autor). 

É nesse contexto, retratado por William Figueiredo, que surge o Butoh, em fins 

da década de 1950. Após as cidades de Hiroshima e Nagasaki serem devastadas por 

bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos da América, iniciou-se o processo 

forçado de ocidentalização da cultura. Apoiados também por um outro olhar sobre as 

tradições da própria cultura e ainda pelas manifestações das vanguardas artísticas
21

, 

alguns artistas se reuniram e deram início a manifestações artísticas radicais nos bares, 

boates e cabarés localizados nos submundos do Japão, para expressar o sentimento 

japonês nessa atmosfera de perda, derrota e invasão por parte da cultura ocidental. 

Segundo Maura Baiocchi: 

                                                
20 Autor do artigo “II Guerra Mundial” – Introdução, de onde foram retiradas as estimativas. In: 
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/segunda_guerra.htm - Acesso em: junho de 2011. 

21 Vanguardas artísticas do século XX. 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/segunda_guerra.htm
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Em todo o mundo, do Ocidente ao Oriente, essas manifestações de vanguarda 

foram criadas num clima pueril, de euforia festiva, como a melhor alternativa 

para livrar-se da sensação de prisão, ruína espiritual, sofrimento e caos 

existencial. O riso, a gargalhada, o grito desesperado, o descompromisso 

estético, o desregramento dos sentidos e dos processos criativos eram as 

melhores respostas ao conjunto de valores (sócio-econômicos e políticos 

culturais) que não mais representavam os anseios da população massacrada, 

vítima das duas grandes guerras mundiais (BAIOCCHI, 1995, p. 21 – parêntese 

da autora). 

Essas manifestações no Japão surgiam a partir da influência de novas técnicas 

inovadoras vindas do ocidente, como por exemplo, “o balé clássico, a dança moderna de 

Martha Graham e a dança de expressão alemã dos discípulos japoneses de Mary 

Wigman” (GREINER, 2005, p. 03), que se misturavam a antigas técnicas milenares do 

teatro japonês e indiano como o nô
22

 e o kathakali
23

. A partir dessa miscigenação de 

influências surge o Ankoku Butoh, com a performance Kinjiki (Cores Proibidas). 

Segundo William Figueiredo (2008) nessa criação de Tatsumi Hijikata (1928 – 1986), 

na qual faz referência ao romance de Yukio Mishima e alguns textos de Jean Genet, as 

novas técnicas eram facilmente identificáveis, trazendo algo completamente novo para 

os olhos dos tradicionais japoneses, que não apreciaram de início. 

Uma fascinação pela morte e pelo grotesco era transferida para o corpo nessa 

manifestação artística emergente. Daí o nome Ankoku Butoh, ou Dança das Trevas, 

onde se buscava a aproximação da vida com a morte. Segundo Willian Figueiredo: 

Para Hijikata, o treinamento do ator é uma forma de liberar o subconsciente e 
romper a dualidade entre vida e morte. O próprio nome já trás esse sentido: 

Ankoku Butoh significa “dança sombria”. É antes de tudo uma maneira de 

desbloquear o corpo para um ato. O pensamento e a própria ação não são 

anteriores ao ato; somente em ato é que a expressão tem sua verdadeira face, 

pois tudo nasce do corpo (FIGUEIREDO, 2008, p.24, aspas do autor). 

Greiner afirma que apesar de ter, desde o início, ligações com a dança, essa 

expressão ainda indefinida não seguia qualquer “estilo ou modelo artístico” (2005), 

ficando somente no campo da experimentação onde abrangia áreas como a fotografia, o 

vídeo, a performance e o teatro. Sem forma e/ou metodologia definidas, não era 

considerado uma expressão artística, recebendo várias críticas negativas por parte do 

público, inclusive, por ter uma relação e ligação muito estreita com a sexualidade. 

É uma dança poética da linguagem corporal, que veio revelar 

escancaradamente a sexualidade dos seres, demonstrar a crueza e a delicadeza da vida, 

                                                
22 Teatro clássico japonês que combina música, dança e poesia. Uma das formas mais antigas de se fazer teatro. 

23 Forma de teatro-dança criado na Índia a mais de 400 anos, é realizado exclusivamente por homens. 
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trazer a morte como propulsora da sensibilidade, questionar valores existenciais, 

permitir a entrada em um mundo sobrenatural. Em seu último discurso Hijikata diz: 

Lembro-lhes ainda isto: não se esqueçam de tentar conviver com seus mortos. 

Daí suas refeições serão temperadas com o sabor da morte e vão agradar-lhes 

mais do que até agora. Considerem e apreciem o butoh desse ponto de vista. 
Eventualmente o entenderão melhor (BAIOCCHI, 1995, p. 58). 

A partir do embate das antigas tradições milenares japonesas e com o os novos 

valores ocidentais impostos, surge uma crise cultural no Japão. Os cidadãos se viam em 

luta contra as garras do capitalismo selvagem que assolava o país e ao mesmo tempo 

tentavam se livrar da rigorosa tradição japonesa. Esse choque também impulsiona a 

origem do Butoh, que chega como uma forma radical de expressão para expurgar toda a 

desolação e angústia que invade a sociedade japonesa.  

A dança Butoh é uma das manifestações artísticas mais próximas dos 

arquétipos24. É uma dança radical, uma dança da crise, que lida com os 

radicais da própria existência. Vida e morte, alegria e terror... Ele trabalha 

muito com a memória, com a grande mãe, a Terra sofrida, a gestação da 
criança. Ele está sempre relembrando uma humanidade que não existe mais 

(FILHO, 1994, p. 106 – nota minha). 

Hijikata cria uma forma de expressão a partir de questionamentos íntimos, 

como: “O que aconteceria se fosse possível colocar uma escada dentro do corpo para 

descer até o fundo?” ou mesmo “Como se começa o que não tem filiação e apenas se 

alimenta dos abjetos do mundo?”, tornando essa „dança‟ totalmente ligada aos seus 

sentimentos. Segundo Baiocchi ele “desejava vasculhar e alcançar os mais profundos e 

obscuros recônditos do corpo e da alma” (1995, p. 32). Em suas performances queria 

que o público vivenciasse experiências chocantes, incômodas que os tirassem das 

amarras estabelecidas entre ator e público, por meio de imagens e ações grotescas, 

assustadoras e precárias. Tinha aversão pela imprecisão e queria organizar um 

treinamento de ator que sistematizasse essa criação, mas que não aprisionasse sua 

prática em um modelo a ser seguido. Segundo Greiner antes de falecer Hijikata criou 

cadernos de criação onde sistematizou o “butô-fu”, que contém importantes detalhes 

sobre a forma do Butoh, mas que infelizmente ainda não foi traduzido do japonês e 

divulgado (2010). 

                                                
24 Conceito criado por C. G. Jung (1875 - 1961). Arquétipos “são estruturas virtuais, primordiais da psiquê, 
responsáveis por padrões e tendências de comportamentos comuns. São anteriores à vida consciente. Não são 
passíveis de materialização, mas de representação simbólica. Para Jung, são hereditários e representam o aspecto 
psíquico do cérebro. São universais, comuns a todos os seres humanos e ordenam imagens reconhecíveis pelos efeitos 
que produzem. Pode-se percebê-los pelos complexos que todos temos, pelas imagens arquetípicas que geram, assim 

como pelas tendências culturais coletivas” (NOVAES, 2005, p. 250). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1875
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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Kazuo Ohno (1906 – 2010), conheceu Hijikata em 1954 momento a partir do 

qual iniciam um trabalho que levaria longos anos. Ohno deu inicio a sua carreira na 

dança com a idade já bastante avançada, aos 27 anos começou a fazer aulas, mas sem 

grandes interesses, apenas como complemento de seu currículo como professor de 

Educação Física. Greiner (2010) afirma que seu interesse despertou quando assistiu pela 

primeira vez, no ano de 1929, a bailarina de flamenco La Argentina, pseudônimo de 

Antonia Mercé. Logo após, em 1938, foi convocado pelo exército onde serviu até 1945. 

Ao conhecer o criador do Ankoku Butoh, Tatsumi Hijikata, sua fascinação pela dança 

tomou proporções extraordinárias, esta passou a fazer parte de sua convivência com o 

mundo. 

O Butoh de Kazuo Ohno se diferencia por se relacionar mais com a luz em suas 

performances, ao contrário das trevas proposto por Hijikata. Não era muito apegado a 

teorias, à direção ou a métodos. Buscava uma forma mais livre, onde o corpo e alma 

eram os elementos principais para sua desenvoltura no palco. Jean Viala
25

 compara 

Ohno como sendo a alma do Butoh e Hijikata o arquiteto.  

Suas performances eram criadas a partir de imagens internas e externas: a 

dançarina La Argentina, a memória da mãe, a criança no útero materno, o fantasma, e 

outros. Greiner relata sua experiência em Yokohama-Japão, onde participou das aulas 

ministradas por Ohno:  

As cicatrizes do corpo pareciam estar sempre abrindo e fechando, mas 

haviam também as cicatrizes do coração, um tema recorrente em suas lições, 

assim como o dos insetos, do útero materno e das marionetes, que se referia 

ao “deixar-se mover por algo” (GREINER, 2010, p. 224 – aspas da autora). 

Hijikata e Ohno foram os grandes precursores do Butoh. O primeiro foi, a 

grosso modo, visto por muitos de dançar o lado masculino da existência, e o segundo o 

lado feminino do Butoh. Segundo Maura Baiocchi (1995) em seu livro Butoh – dança 

veredas da alma, eles foram os: 

fundadores de uma arte-do-corpo que transgredia convenções, gramáticas, 

didatismos, formas e estéticas comprometidas com o Japão tradicional e 

conservador e, por outro lado, com os novos padrões de modernidade 

impostos pela americanização (BAIOCCHI, 1995, p. 18).  

Apesar de ter sido criado há mais de cinquenta anos, no extremo oriente, é uma 

expressão poética que comunica com o passado e o presente, ocidente e oriente. No 

                                                
25 Foi co-autor do livro Shades of Darkness, editado em 1988 no Japão. 
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mundo em que vivemos hoje, caracterizado pela falta de tempo e monopolizado pelas 

mídias, o Butoh vem transcender com essa realidade imposta pela globalização. Com 

seus movimentos muitas vezes lentos e desfigurados, que evocam outra relação com a 

passagem do tempo, ele consegue conectar quem o assiste aos seus mais íntimos 

sentimentos e emoções. Com essas características o Butoh se torna uma expressão 

universal, por tratar de questões ligadas ao ser humano, que ultrapassa os limites da 

cultura em que foi criado. Tadashi Endo, diretor e dançarino Butoh que vive na 

Alemanha, diz: 

Para mim, qualquer dançarino de Butoh, ou pessoas que desejam dançar 

Butoh, todos são aceitáveis e possíveis, desde que não percam a noção de que 

são peixes diferentes nadando no mesmo rio, no mesmo rio do Butoh. Temos 

que lutar o tempo todo, nunca estar plenamente confortáveis e nunca mostrar 

exatamente aquilo de que somos capazes, mas sim, deixar-se existir (TADASHI 

in SANTOS e SOUZA, 2006, p. 13).                                                                                                                     

Alguns discursos afirmam que o Butoh foi criado para ser dançado somente por 

japoneses, por ser uma dança singular que surgiu de inquietações geradas a partir de 

acontecimentos próprios do país. Hijikata, inclusive, alegou em seus discursos que 

pretendia criar uma dança que somente os japoneses pudessem compreender. No 

entanto, Baiocchi comenta: “Paradoxalmente o butoh foi adotado e quase imposto, pelo 

Ocidente, às instituições japonesas que até então só consideravam parte da cultura 

nipônica as expressões artísticas „oficiais‟” (1995, p. 09 – 10). Mais que uma 

linguagem, uma estética, o Butoh segundo a própria Baiocchi, é engendrado por uma 

visão de mundo específica:  

Analisando a questão do ponto de vista do etnocentrismo japonês, somos 

levados a acreditar que butoh só existe se for japonês, isto é, executado por 

japoneses. Porém, ao nos lembrarmos dos preceitos filosóficos que estão na 

raiz da dança butoh, vemos que se trata de uma arte que prefere repensar a 
questão do homem enquanto ser cósmico e ontologicamente sensível, em 

detrimento das questões do homem enquanto fenômeno político, sociológico 

e estético. Por essa via de raciocínio, pode-se concluir que não há butoh 

brasileiro, europeu ou até mesmo butoh japonês! O que existe é simplesmente 

butoh ou o butoh de fulano ou o de sicrano... e nada mais há para acrescentar 

depois do termo (BAIOCCHI, 1995, p. 83 – grifos meus). 

A partir dessa afirmativa é possível perceber o quão profunda, complexa e, às 

vezes, contraditória se torna a viagem em busca pela expressão Butoh, principalmente 

quando levamos em consideração seu surgimento a partir dos desejos e memórias de 

quem o dança. Mas como aprender algo que parece ser tão subjetivo? É possível 

aprender o Butoh? 
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Segundo Vera Lúcia Almeida, aprendizado é uma capacidade inata que nos 

permite desenvolver em todos os sentidos, ela ressalta: 

Etimologicamente, aprender significa “apreender”, “adquirir” conhecimentos. 

A Aprendizagem é uma acção [sic] dinâmica que se estabelece entre um 

conhecimento já apreendido e um novo conhecimento a adquirir, que ao 
passar através de processos conscientes e inconscientes do nosso psiquismo 

torna possível a criação de um esquema mental que serve de suporte a toda 

essa actividade [sic]. 

O dinamismo do acto [sic] de aprender, reflecte-se [sic] no facto [sic] de 

quando um sujeito aprende, adquire e produz conhecimento mais ou menos 

inovador (ALBUQUERQUE; COSTA e ALMEIDA, 2004, p.149 – aspas dos 

autores). 

Nesta perspectiva, o Butoh será para o ator que busca dançá-lo, a aquisição de 

um novo conhecimento, onde dependerá antes de tudo de suas motivações para tal. 

Assim, seu ensinamento deverá conter uma estrutura sistematizada, mas que não se 

prenda a um invólucro de exercícios inflexíveis e alienados do contexto de quem o 

pratica. É sobre essa forma complexa de ensinar/aprender Butoh que pretendo tratar no 

próximo Limiar, dando maior enfoque às experiências adquiridas por mim e aos relatos 

dos atores do Grupo Sonhus Teatro Ritual participantes do projeto Trilogia Travessia, 

que vem a ser meu estudo de caso neste Trabalho de Conclusão de Curso. 
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LIMIARES... segunda parte 

Grupo Sonhus Teatro Ritual e o Butoh 

Inicialmente o projeto era apenas um texto para um espetáculo com dois 

atores... (ANGELINO, 2011, p.77)26. 

 

“Travessia Parte I – A Partida” 

Mas por que fazer Butoh no contexto da cidade de Goiânia? Quais motivações 

levaram um grupo que vive na região Centro-oeste do Brasil a investigar e se identificar 

por uma arte que vem do outro lado do mundo? 

A partir de 2005, os atores Nando Rocha e Pablo Angelino, realizaram diversos 

intercâmbios, que vieram a ser uma espécie de válvula propulsora para darem início à 

busca e ao encontro com a expressão filosófica corporal Butoh. Até então, suas práticas 

se concentravam em exercícios que buscavam uma relação visceral com o trabalho de 

ator, queriam ir além do que já conheciam, procuravam ultrapassar os limites entre ator 

e público.  

Eu não cheguei até o Butoh, foi o contrario. Descobri que existia essa dança-
teatro em meio a pesquisas sobre teatro e ritual, teatro e transcendência, 

teatro e espiritualidade, teatro e energia, teatro e dança, teatro e Oriente, 

teatro e vida, teatro e sombras, teatro e erotismo, teatro e grotesco, teatro e 

corpo, teatro e... tudo o que eu buscava de anticonvencional no teatro me fez 

navegar no rio do Butoh sem saber que lá eu estava. Quando o descobri vi 

que já fazia parte dos meus horizontes e desejos artísticos apesar das 

diferenças culturais, e por isso, resolvi me dedicar a conhecer e aprender cada 

vez mais sobre Butoh, para nutrir as buscas artísticas do Grupo Sonhus 

Teatro Ritual (ROCHA, 2011, p.71). 

Após estabelecerem contatos dentro do Festival do Corpo Ritual
27

 e praticarem 

com mestres com os quais se identificavam – Grupo LUME Teatro, Tadashi Endo, 

Grupo Via Rossi
28

, entre outros – perceberam que aquilo que queriam fazer se 

aproximava do chamado Butoh. E de alguma forma já vinham pesquisando e realizando 

práticas interligadas a essa expressão há algum tempo, mesmo sem saber. 

Em 2006, dirigidos pelo diretor pernambucano Alexandre Nunes, começam a 

preparar o repertório físico para montagem de um espetáculo. Segundo o diretor, em 

                                                
26 Entrevista realizada por Joeslaine de Oliveira Sousa para a pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso no dia 
12/11/2011. 

27 Festival organizado pelo Grupo Sonhus Teatro Ritual desde o ano 2005 até os dias atuais. No caso deste referido 
acima, trata-se da primeira edição. 

28 
Na época foi um importante grupo de teatro contemporâneo da Itália que viajava vários países difundindo sua 

pesquisa teatral, tendo como integrantes Sabine Uitz e Norberto Presta. 
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entrevista para esta pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, os dois atores 

chegaram com um texto, que foi escrito por Pablo Angelino. Durante o processo de 

montagem foram surgindo imagens, inspirações, ações, movimentos, a partir de 

exercícios propostos por Nunes, como esclarece Nando Rocha: “A criação seguiu um 

fluxo orgânico, de exercícios que resultavam em material de trabalho” (2011, p.73), no 

entanto, no decorrer dos trabalhos práticos foram percebendo que as palavras não eram 

suficientes para expressar o que estavam sentido e queriam mostrar. “Então foi uma 

coisa da gente descobrir que a dramaturgia pelo e do corpo estava sendo muito mais 

relevante do que o texto que tinha sido trazido (NUNES, 2011, p.20)”. 

 

A estreia de “Travessia Parte I – A Partida” aconteceu no ano de 2007, na 

cidade de Curitiba (PR). Inicia-se então, a longa caminhada em busca de uma 

experiência nova na prática dos atores e na estética do Grupo Sonhus Teatro Ritual. O 

“novo” para eles era o encontro com outra cultura, completamente diferente da 

conhecida pelo grupo, a busca do diferente, do desconhecido, em direção ao Butoh. 

Nesse momento o grupo não intitulava sua obra como sendo Butoh, mas uma busca por 

ele. Citando Kazuo Ohno, Baiocchi afirma:  

Segundo Kazuo Ohno, para dançar butoh uma pessoa precisa de, pelo menos, 

cinco anos de aprendizado, experiência e autoconhecimento. Butoh, para 

muitos, tornou-se nova fonte de percepção e cognição, acessível a qualquer 
ser humano, independente de sua origem, bastando ser pessoa. E, segundo 



26 

 

 

Hijikata: “(...) há Tohoku29 em toda parte...” Tiremos nossas próprias 

conclusões! (OHNO apud BAIOCCHI, 1995, p. 83, parêntese da autora). 

A Travessia, para o grupo, significa as transformações constantes que ocorrem 

na humanidade e na individualidade de cada ser humano. Estando sempre em estado de 

mutação e em busca pelos sonhos, às vezes realizados e às vezes não, os seres tentam 

construir o ambiente que se projeta em sua mente. Assim chegamos onde estamos. E 

passamos por diversos lugares antes da chegada, se é que podemos chegar 

definitivamente em algum lugar! Para se colocar em travessia, em estado de 

metamorfose constante, de transformação, o grupo caminhou, e passou por diversos 

lugares, entre eles: Alemanha, Itália, Espanha, Portugual, Argentina, Estados Unidos e 

Japão. Nestes lugares, encontrou várias pessoas que contribuíram de alguma forma na 

caminhada, algumas deixando rastros inesquecíveis e outras apenas a lembrança de 

terem se encontrado pelo caminho. 

Existem vários motivos que impulsionaram o início dessa Travessia, mas o 

mais importante foi a vontade de transcender o teatro que se fazia até o momento. Ao 

entrar em contato com imagens, vídeos, livros e depoimentos sobre o Butoh, os atores 

perceberam ligações entre o delicado e o grotesco, que trazem sensações ao mesmo 

tempo de repulsa e afinidade.  Através desses estudos notaram diversas analogias que 

ligam o centro-oeste brasileiro a essa poética, entre elas está a árvore do cerrado, com 

seu troco contorcido, e sua casca deteriorada por fora, dando a impressão de estar morta. 

Essa característica do corpo morto e contorcido é encontrada no Butoh. O primeiro 

espetáculo da Trilogia Travessia traz uma ligação muito forte com o cerrado, 

principalmente com o tipo de vegetação que estabelece vínculos com a terra natal dos 

atores.  

Para conhecer melhor o universo criado por Kazuo Ohon, é interessante 

observar que ele partiu sempre de imagens externas e internas: a da dançarina 

espanhola La Argentina, a pintura de Natsuyuki Nakanishi ou a memória da 

mãe (GREINER, 2010, p. 224).  

Pensando neste mesmo princípio, os atores foram transpondo para o corpo a 

imagem da árvore, para posteriormente dançá-la. Este estudo das possibilidades de 

dançá-la foi orientado principalmente por meio de pesquisas com base na mimese 

corpórea, linha de pesquisa proposta pelo Grupo LUME Teatro, segundo Renato 

Ferracini: 

Ela possibilita ao ator a busca de uma organicidade e de uma vida a partir de 

ações coletadas externamente, pela imitação de ações físicas e vocais de 

                                                
29 Tohoku é o nome da região onde Hijikata nasceu, significa em japonês “nordeste”. 
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pessoas encontradas no cotidiano. Além das pessoas ela também permite a 

imitação física de ações estanques como fotos e quadros, que podem ser, 

posteriormente, ligadas organicamente, transformando-se em matrizes 

orgânicas (FERRACINI, 2003, p. 202).  

Nesse mesmo espetáculo, faz-se uma menção ao acidente radiológico com o 

Césio 137, ocorrido em 13 de Setembro de 1987 na cidade de Goiânia. Os atores eram 

crianças quando aconteceu, no entanto, as marcas do que presenciaram quando várias 

famílias sofriam com as sequelas causadas pela alta irradiação, ficaram fixadas em suas 

memórias, sequelas essas caracterizadas por câncer, deformação, e diversas outras 

doenças, consequências da contaminação e que são passadas de geração a geração. Esse 

acidente foi associado ao que aconteceu no Japão, no ano de 1945, em maiores 

proporções: um genocídio radiológico, com a explosão de duas bombas atômicas sobre 

as cidades de Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas e deixando  outras 

milhões feridas ou com doenças incuráveis. As bombas foram laçadas pelos Estados 

Unidos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, deixando marcas profundas nos 

sobreviventes. 

A memória da tragédia é um fator comum entre os dois acontecimentos, fixada 

nas pessoas que os presenciaram. Em seu conceito a memória traz essa noção da 

presença sempre constante do passado na vida cotidiana, do latim memoria “1. 

Faculdade de reter as ideias, impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente. 2. 

Lembrança, reminiscência, recordação.” (FERREIRA, 1999, p. 1315), é por ela que 

podemos significar o cotidiano e acumular experiências para o porvir. A memória é uma 

das principais fontes de criação, e o Butoh a vê como um acúmulo de vidas que se 

passaram antes de nós, que nos dá força para continuar em frente. Greiner afirma que: 

A memória do corpo seria também a memória do universo e da vida. Só 

assim teria sentido dançar. Não se trata de uma forma pronta que se move, 

mas de algo que a precede. Certa vez, Ohno comentou que depois de ver 
muitas gravações das primeiras apresentações de “La Argentina” que acabou 

esquecendo muito do que havia feito. Afinal, não era mesmo possível dançar 

aquilo de novo para manter o que se chamava no ocidente de “repertório”. 

Butô deveria ser criado a cada segundo. Ao perder um momento, nada mais 

acontece. Por isso não haveria como dizer quando começa a criação de uma 

dança. Butô não começa a ser feito para um espetáculo. É durante toda a 

vida. A preparação, o estudo e a vida precisam andar juntos (GREINER, 2010, 

p. 224). 

Desta forma, a memória da tragédia causou a identificação dos atores do Grupo 

Sonhus Teatro Ritual pelo Butoh. Essa afinidade, também surgiu como uma 

consequência da grande velocidade com que o mundo vem se transformando nas 



28 

 

 

ultimas décadas, da individualidade cada vez mais isolada, da sensibilidade cada vez 

menos aflorada, da banalização das barbáries. Sobre isso Antunes diz: 

Nada mais ajustado a sua época do que a dança Butoh. Sua atualidade 

impressiona. É uma das artes mais importantes no meio de todo esse 

mercantilismo comandado por uma mídia tão violenta. É um grande retorno à 
grande sopa primordial. Não gosto da palavra moderno. Prefiro a palavra 

atual. Eu me interesso por tudo que é atual sob o ponto de vista espiritual, e 

não por essa coisa de ser moderninho. O mundo de hoje está cada vez mais 

propício à dança Butoh. Sua essência recorre aos radicais, a um radicalismo 

da existência. Angústias profundas, vida e morte, matrimônio, filiação, 

desespero, alegrias. A dança butoh não é dramática. Ela vai além do drama, 

muito próxima ao trágico. Ela trabalha com o transcendente, com a 

metafísica (FILHO, 1994, p. 106). 

Essa atualidade frenética lançada contra os habitantes da Terra, é a impulsora 

da inquietação que move os artistas do Grupo Sonhus Teatro Ritual a investigar a dança 

e o teatro em busca do Butoh, no contexto em que vivem. Assim, a tentativa do grupo 

em experimentar algo completamente distante do que se realizava na cidade de Goiânia 

pode ser identificada como uma forma de ruptura. Não no sentido de negação da cultura 

local, mas no sentido de atualização da arte que praticavam, em busca de uma 

inspiradora poética que tocasse o ator-dançarino e o espectador. Desta forma, levando-

os juntos aos lugares ocultos de seus imaginários. Assim, faço minhas as palavras de 

Baiocchi: 

As raízes da dança butoh transcendem os limites de sua cultura-berço, a 

japonesa, crescem em direção ao cosmos e às regiões profundas, obscuras e 

desconhecidas do ser humano e de sua natureza inata criadora. Horizontes e 

territórios desconhecidos, sem forma, não pertencem a ninguém, não têm 

dono, dogmas ou credos. O imaginário sensível do homem enquanto ser em 
si é patrimônio sagrado de toda a humanidade (BAIOCCHI, 1995, p. 89). 

O que seria do homem sem a característica da atualização, da criação? A 

reelaboração do Butoh por parte dos ocidentais de certa forma eternizou uma expressão 

que poderia ter ficado esquecida naquele tempo e naquele lugar onde nasceu. De certa 

forma, a partir do intercâmbio das informações e das relações, o oriente acabou 

expandindo cada vez mais suas fronteiras, também vindo a interferir na prática de 

artistas ocidentais, e no nosso caso, de brasileiros. Essa influência vinda do outro lado 

do mundo, despertou o interesse de pesquisadores envolvidos com o trabalho de ator em 

busca de novas descobertas. 
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No decorrer de minhas buscas e pesquisas para este Trabalho de Conclusão de 

Curso, deparei-me com o trabalho de Maria Whitaker (1993)
30

 que, ao perceber a 

grande influência que a cultura oriental estava exercendo nos trabalhos de artistas da 

UNICAMP, dedicou toda uma pesquisa a esse respeito. 

Destaca a presença de diversos códigos para denominar técnicas utilizadas tanto 

no teatro ocidental quanto no oriental, percebe também a constante busca pela energia
31

 

do ator. Outra de suas descobertas foi a existência de um ponto em comum entre os, 

aparentemente opostos, teatro oriental e ocidental, o “equilíbrio de luxo”
32

, que mantém 

o corpo em trabalho mesmo estando imóvel, levando ao conceito de Decroux
33

 sobre o 

“corpo dilatado”
34

, que ela resume nos seguintes itens: 

Há dois mecanismos que dão a qualidade visual ao corpo: 

1. a dilatação do espaço que amplia a dinâmica dos movimentos: expansão 
das próprias ações no espaço, segundo órbitas precisas que escapam a 

cotidianidade do corpo, destrói os automatismos cotidianos; 

2. as oposições que o ator cria dentro de seu corpo, e que dilatam sua 

intensidade: o ator ao criar um espetáculo não permite que a ação escape, mas 

a retém e é uma dilatação das tensões do trabalho necessário para mantê-las, 

o que cria uma qualidade distinta de energia no ator visível inclusive em 

situações de imobilidade (1993, p. 6). 

Para explicar melhor, Whitaker exemplifica o método utilizado pelo ator Nô 

japonês, que emprega o mínimo de movimentação nas ações externas e o máximo de 

energia internamente, gerando uma vitalidade causada pela resistência que se opõe a 

ação. É como se o corpo internamente estivesse com a intenção de estar se movendo no 

seu máximo, no entanto, externamente está realizando ações quase imperceptíveis. 

                                                
30

 A Influencia Da Cultura Oriental Na Formação Do Brasileiro. 

31 A palavra energia vem do grego energon, que significa “em trabalho”. Uma maneira de se pensar energia é 
enquanto “fluxo, um caminhar específico que encontra resistências e as vai vencendo; ou então como radiação, ou 
seja, vibração, algo que se propaga pelo espaço” (BURNIER in FERRACINI, 2003, p. 106). 

32 Esse equilíbrio precário, ou equilíbrio de luxo, como coloca Decroux, determina um forma de equilíbrio cênico ou 
extracotidiano, resultando numa série de relações musculares e tensões dentro do organismo. Quanto mais complexo 
se tornam nossos movimentos – quando damos passos mais largos do que de costume, ou mantemos a cabeça mais 
para frente ou para trás – mais nosso equilíbrio é ameaçado (BARBA in FERRACINI, 2000, p. 104) 
33 Étienne Decroux foi um grande ator e mímico francês, responsável pela decodificação de várias técnicas para o 

ator, criando assim a Mimica Corporal Dramática. 

34
 As técnicas codificadas de interpretação têm como objetivo a dilatação do corpo cênico do ator. Segundo Barba, 

essa dilatação, dentro de uma possível explicação objetiva e corpórea, pode ser explicada através de uma alteração do 
equilíbrio do ator, além de uma dinâmica física de oposições. No LUME, além desses pontos apontados, acreditamos 
que a dilatação corpórea esteja intimamente relacionada com a organicidade e manipulação das energias potenciais e 
pessoais do ator em relação às ações ou seqüência de ações; e também na possibilidade do ator em encontrar 
caminhos corpóreo-musculares para que a ação possa estar interligada com sua pessoa, dentro de uma totalidade 

psicofísica (FERRACINI, 2000, p. 104). 
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Em sua pesquisa assistiu a uma fita que continha uma entrevista com o ator 

Carlos Simioni (LUME) e, o então professor da Unicamp, Luiz Otávio Burnier 

(LUME). Nessa entrevista foi possível perceber a busca de Burnier, juntamente com seu 

grupo, o Lume Teatro, por uma forma de concretizar as técnicas utilizadas para o 

trabalho expressivo do ator. Segundo o relato de Whitaker, Burnier acreditava que os 

atores da década de 1960 e 1970, eram os precursores nessa busca por um teatro que se 

diferenciava do que as escolas de teatro forneciam na época, uma prática muito 

subjetiva, sem codificações. Para isso, esses atores foram atrás de técnicas muito antigas 

de outras linguagens cênicas como a Commedia Dell´art, o circo, o kathakali e outras 

danças orientais, que traziam em si uma codificação rigorosa, com a presença marcante 

do ritmo. 

Burnier e seu grupo se voltaram para a técnica, bebendo de outras fontes para 

enriquecer o teatro que faziam, nessa entrevista, Burnier relata que considera a obra de 

Etienne Decroux a primeira a definir uma técnica codificada para o teatro ocidental, 

bem como o teatro oriental possuía no Nô e no Kathakali. Diz também que Eugenio 

Barba e Jerzy Grotowski estavam buscando essa codificação da técnica corporal-vocal. 

Após esse distanciamento do teatro para a técnica, ao retornarem os atores do LUME 

percebem grandes diferenças em seu trabalho, que contribuíram substancialmente no 

que estavam buscando. Whitaker descreve-as, e dentre elas estão: precisão do 

movimento, noção rítmica, voz utilizada de forma precisa, etc. 

Após a pesquisa não-empírica
35

, Maria Whitaker inicia a pesquisa empírica em 

que participou de vários cursos e workshops, incluindo: T´ai chi chuan, Ópera de 

Pequim, Curso de Bufões, Aulas de dança e Jornada de máscaras. Cada prática possuía 

sua particularidade, mas que tinham um ponto em comum, que focava algumas 

condições: respiração ritmada, codificação dos movimentos, a máscara para criação de 

personagem. 

Após toda essa pesquisa, dividida entre não-empírica e empírica, ela chega às 

seguintes conclusões sobre a influência do teatro oriental no o teatro ocidental: 

1. A respiração trabalhada de forma que traga uma qualidade 

diferente de energia pode representar uma qualidade diferente na situação de 

representação; 

                                                
35 Parte em que a autora faz o relato de suas experiências em workshops, assistindo a vídeos e lendo livros, no 

processo de sua pesquisa. 
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2. Assim como os orientais possuem técnicas de representação 

teatral, estas podem servir de base para criação de técnicas de representações 

teatrais brasileiras; 

3. É um estimulo para a busca e pesquisa para elaboração de um 

trabalho codificado para os atores brasileiros.  

Percebendo e compreendendo esses trânsitos, confluências, influências entre 

aspectos da cultura oriental e ocidental, pode-se pensar sobre a seguinte provocação: “O 

mundo está mudando, o Japão mudou muito, então se a coisa ainda estivesse ali tão 

ligada a um episódio histórico, hoje o Butoh seria uma arte de museu (ANGELINO, 2011, 

p.01)”. O Grupo Sonhus Teatro Ritual sempre teve grande afinidade com a 

Antropologia Teatral proposta por Eugênio Barba, as pesquisas tanto corporais quanto 

teóricas buscavam uma relação com essa linha, chegando a trazer o Grupo Odin Teatret 

até Goiânia, a partir desse envolvimento é que a busca pelo Butoh se iniciou, através 

dessa correlação entre o ocidente e o oriente. 

 

“Travessia Parte II – De Tão Longe Venho Vindo” 

Mas a Travessia e a ânsia por aprender e ir mais a fundo na pesquisa sobre 

Butoh não parou no primeiro espetáculo do grupo. O profundo envolvimento e 

identificação sobressaiam ao fato de fazer algo que a cidade talvez não aprovasse.  

Antes da estreia do espetáculo Travessia Parte I: A Partida, percebemos que 

um espetáculo não daria conta do tamanho daquele desejo, daquela 

curiosidade, e daquela necessidade de continuar cada vez mais fundo, de 

verticalizar numa busca. Daí a criação do projeto em Trilogia. Vimos que o 
primeiro espetáculo era apenas a partida de uma longa jornada que só podia 

culminar no Japão. Chegando lá vimos que "o fim era o começo" para citar 

Kazuo Ohno (ROCHA, 2011, p.73). 

Então o grupo iniciou o processo de montagem do espetáculo “Travessia Parte 

II – De Tão Longe Venho Vindo”, que na verdade teve princípio no processo do 

espetáculo anterior, quando os atores participaram de um workshop ministrado por 

Tadashi Endo em São Paulo, no ano de 2006. 

A partir de apoios conseguidos com lei de incentivo e recursos próprios, os 

atores zarparam para a Alemanha, local onde morava e trabalhava o próximo mestre 

com quem gostariam de seguir na pesquisa, Tadashi Endo. Lá, ficaram hospedados no 

próprio estúdio do mestre, por falta de recursos para alugar um hotel. Dia e noite 

estiveram concentrados no processo do espetáculo, pois trabalhavam nos períodos 

inteiros da manhã e da tarde, com treinamento e ensaios. À noite, quando pensavam ter 



32 

 

 

um cantinho para descansarem e pensarem sobre a prática, tinham que sair para a rua, 

pois haveria aula de yoga no espaço e não podiam permanecer lá. Em pleno inverno na 

Alemanha, eles passeavam pelas ruas sem rumo, como diz Pablo: “sob condições 

intensas de desconforto” (2011, p. 77). 

 

Todos sabem que quando se inicia qualquer coisa, desde um negócio com 

vendas de balinhas até um processo de pesquisa intenso, o meio do caminho sempre 

vem cheio de muitas provas e dúvidas, como se estivessem querendo provar a sua 

vontade em fazer aquilo a que se propuseram. O caminho foi árduo e intenso, os 

exercícios eram difíceis, o corpo estava fraco por falta de sol, a cabeça borbulhava com 

lembranças e preocupações com os familiares e amigos no Brasil, mas seguiram em 

frente. 

Tadashi Endo é um mestre Butoh japonês, muito conceituado e querido pelos 

artistas e grupos do Brasil e do mundo, que realizam pesquisas em torno do Butoh. 

Conhecido por seus ensinamentos profundos e intensos, segundo Nando Rocha sua 

prática se caracteriza por ter uma abordagem “mais técnica corporal” (2011, p. 01), 

voltada para exercícios vigorosos que buscam força, precisão, exaustão, e que culminam 

em expressões poéticas trazidas do intimo de cada um. Há dois anos a atriz do LUME 

Teatro Ana Cristina Colla realizou a montagem de seu espetáculo solo “Você”, com a 

direção de Tadashi Endo. Ela descreve em sua tese de doutorado “Caminhante, não há 

caminho. Só rastros” todo o processo junto com o mestre, e diz: 
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Sim, um verdadeiro mestre. Capaz de compartilhar com sabedoria e 

generosidade sua experiência adquirida ao longo de uma vida dedicada à arte. 

Entre quatro paredes se transfigura em contador de historias vividas ou 

ouvidas, respirando ao lado de Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno, seus mestres. 

Historias que ilustram seus ensinamentos, assim como sua dança sempre 

presente na condução (COLLA, 2010, p.40). 

Assim como instigou Colla, Tadashi instigava os atores do Grupo Sonhus 

Ritual a não se prenderem nos clichês, nas ideias que tinham sobre o trabalho. Nando 

descreve da seguinte forma o processo na Alemanha: 

Tadashi aplicava uma série de exercícios, mostrava vídeos raros de Hijikata e 

Kazuo Ohno. Cozinhávamos em seu estúdio. Sempre conversávamos 

cozinhando ou comendo. Depois voltávamos a trabalhar com o corpo. 

Tadashi é um típico mestre japonês que inclui seus ensinamentos em tudo o 

que fazemos não apenas em cena, mas em todo momento enquanto 

cozinhamos, enquanto conversamos, quando achamos que já acabou o 

trabalho, enfim, durante todo o dia. Foi um processo difícil porque estávamos 

no frio da Alemanha sem qualquer consolo do mestre que sempre se 

mostrava cada vez mais exigente. No período em que ficamos lá, também 

fizemos workshop com Tadashi no estúdio. Estávamos completamente 

abertos a tudo e a toda experiência. A admiração e o respeito por Tadashi 
fizeram com que nossa atenção estivesse a mil a todos os seus apontamentos 

(ROCHA, 2010, p.73).  

Tendo como mestre Tadashi Endo, Nando e Pablo, conseguiram levantar um 

montante de material para a montagem do espetáculo, que infelizmente não pode ser 

finalizado na Alemanha com o orientador, pois o tempo e os recursos haviam acabado, e 

precisavam voltar para casa. 

Ao chegarem, o trabalho não diminuiu, treinavam e ensaiavam constantemente 

tudo o que foi passado pelo mestre, e com a ajuda de Paula Carneiro (Grupo Aburussu – 

Recife/PE), na assessoria de criação e montagem, conseguiram amarrar e organizar as 

ações e movimentos em um espetáculo. Também pude participar desse processo de 

finalização de perto, acompanhei os atores em várias viagens para Pirenópolis, onde se 

abrigavam para conseguir se concentrar. Não entendia muito bem o que deveria apontar, 

mas precisavam de um „olhar de fora‟, e como já tinha alguma experiência praticando 

um workshop com Tadashi Endo, me convidaram a acompanhar os ensaios. 

Tinha a sensação que minha experiência não servia muito naquele momento. 

Também me parecia que aquilo que queriam fazer devia ser muito verdadeiro e ter uma 

ligação muito forte com eles mesmos para que dali surgisse algo bom de assistir. E com 

essa intuição foi que pude contribuir com anotações, algumas sugestões ou mudanças de 

foco no trabalho. Lembro-me de vê-los fazendo incansavelmente movimentos ora 

rápidos, ora lentos, ora presentes, ora ausentes. Sobre isso, Pablo relata os momentos 
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em que sentia não estar dançando Butoh, em que parecia estar andando em caminhos 

fora do que queria caminhar: 

Acho que é melhor dizer em que ponto eu não estava dançando Butoh, 

sempre que me ocupava com tudo, menos com o fazer, quando criava uma 

imagem tão forte em minha mente que não conseguia sair dela, quando não 
me arriscava o suficiente e sentava no confortável sofá da contemplação 

(ANGELINO, 2011, p. 78). 

O espetáculo estreou no IV Encontro de Atores Criadores, em 2008, e passou 

por várias cidades apresentando em festivais e temporadas. A caminhada já chegara à 

metade, será que chegaria ao fim? Haveria um fim para essa travessia? 

“Travessia Parte III – Êxodo” 

Como essa travessia foi cheia de obstáculos, às vezes era necessário dar a volta 

por um outro caminho para descobrir que esse seria um atalho para se chegar a outro 

lugar que seria útil a seguir. E foi assim, o “Travessia Parte III – Êxodo”  iniciou-se 

quando o II estava ainda no auge de suas estreias. Mas será que esses espetáculos 

tiveram começo e fim determinados? Ou será que ainda estão todos os três em 

processo? 

Em Buenos Aires (Argentina), os atores Nando e Pablo participaram de um 

workshop ministrado por Gustavo Collini, foi onde se interessaram em seu trabalho e o 

convidaram para dirigir o terceiro espetáculo da Trilogia. Nando diz que: “Com o 

Gustavo, nos conhecemos em um workshop em Buenos Aires. A identificação foi 

instantânea. Ele nos ajudou a entrar em contato com Yoshito Ohno no Japão e 

intermediou nosso contato” (ROCHA, 2011, p.74). 
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Os ventos pareciam soprar a favor, o tempo estava bom, a saúde estava boa, 

aprovamos projetos e fomos para o Japão, nessa viagem fomos todos do grupo: Nando, 

Pablo, Ilka
36

 e eu. Antes passamos por Seattle nos Estados Unidos da América e 

participamos de um intercâmbio oferecido por Joan Laage, dançarina de Butoh, e 

produtora de diversos encontros entre butoístas de todo o mundo na casa onde mora. Lá 

ela realiza mostras performáticas, bate-papos, fóruns, e integra o coletivo 

DAIPANbutoh
37

. Nesse pequeno espaço ela organizou uma mostra de Butoh com os 

alunos e convidou o grupo para apresentar um de seus espetáculos. Fizemos o 

“Travessia Parte II – De Tão Longe Venho Vindo”, e logo após uma demonstração do 

que estávamos trabalhando com ela durante aquela semana. A seguir detalharei mais a 

respeito de sua metodologia de trabalho e dos outros mestres que se seguiram após o 

trabalho com ela. 

 Depois de duas semanas intensas de treinamento com Laage, fomos para 

Tóquio-Japão. Hospedados em um pequeno flat e sem condições de alugar um espaço 

para ensaios, tínhamos que afastar dia-após-dia todos os móveis do local para 

conseguirmos uma pequena sala de treinos e ensaios. Pequena porque tudo parece 

pequeno nesse país de antigos samurais e gueixas, que agora dão lugar aos grandes 

telões de led. Infelizmente, ao chegarmos, a câmera filmadora quebrou e só pudemos 

registrar os ensaios através de fotografias e filmagens do celular, já que o custo dos 

aparelhos eletrônicos lá não eram tão baratos como imaginávamos aqui. 

Sala apertada, banheiro apertado, cozinha apertada, perdemos toda a 

privacidade que tínhamos antes, mas o processo continuava, sem parar, sempre, até no 

peixe queimado da Ilka, que deixou seu cheiro forte rondando cada centímetro por uma 

semana. Conhecemos o estúdio da japonesa Natsu Nakajima, onde passávamos horas 

treinando com seus alunos vindos de diversas partes no mundo. Todas as tardes 

perdíamo-nos nas ruas/labirintos de Tóquio à procura de seu estúdio, até conseguirmos 

nos habituar aos procedimentos do metrô. 

Em seguida, o tão esperado encontro, quando pudemos conhecer o estúdio do 

próprio Kazuo Ohno. Pablo descreve suas impressões em um texto que escreveu 

enquanto estávamos no Japão, intitulado “A primeira visita ao templo”: 

                                                
36 Ilka Portela Ferreira, atriz, produtora e integrante do Grupo Sonhus Teatro Ritual. 
37 O DAIPAN butoh é um coletivo de artistas de Seattle – EUA, que se empenham em promover encontros, 

workshops, formação continua e apresentações relacionadas com o Butoh. (Disponível em: 

http://www.daipanbutoh.com/ Acesso em: 04 fev. 2012). 

http://www.daipanbutoh.com/
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Entre todas as riquezas e diversidades deste berço oriental, a que mais nos 

impressionou não foram os santuários nem os templos budistas, mas sim o 

templo do “Ultimo Imperador da Dança” [...] 

Lá bem no alto do morro, quase no fim da gigantesca escadaria, a direita de 

quem sobe, está a casa sem muros, com uma discretíssima placa escondida 

entre os arbustos indicando: “ Kazuo Ohno Studio“. Uma luz fraquinha na 

porta que batemos e uma voz que depois fomos saber se tratar do próprio 

Yoshito Ohno nos indicando que precisávamos continuar subindo, outra 

escada... e lá bem no alto no morro do morro estava o humilde templo. 

No lugar de coroas e espadas, vestidos e flores, fotos, livros e adereços 

organizadamente amontoados e uma energia, mas uma energia indescritível. 

A sensação de estar diante do mestre. Sim estávamos ali, eu e Nando na sala 

onde provavelmente foram criadas as mais belas expressões da história do 

Butoh. 

Yoshito logo chega para dar início ao trabalho do dia. Sua primeira indicação 

é para olharmos o espaço, não com os olhos, mas sim com o coração, as 

flores então começam a desabrochar e as pétalas uma a uma levadas ao vento. 

Poesia pura, lições a respeito das belezas orientais: a neve, as flores e a lua, 

belezas efêmeras que desaparecem de acordo com as estações do ano, 

elementos que se vão pouco a pouco num ciclo vital...como se foi Kazuo 
Ohno, o ultimo imperador da dança. Algumas horas depois o trabalho 

termina e a gente desce a escadaria quase correndo para não perder o trem de 

volta. Cheios, carregados de inspirações e desejos, rumo ao descanso para no 

dia seguinte continuar juntos nossa jornada, nossa travessia (ANGELINO, 

2010, aspas do autor)38. 

Os encontros sempre contavam com um toque de comunhão entre todos os que 

participavam. Assim como nos encontros com a Natsu, no estúdio Kazuo Ohno também 

trabalhávamos com pessoas vindas de diversas partes, algumas com o intuito de 

pesquisar, escrever, praticar e outras simplesmente por curiosidade, sem compromisso 

algum. Mas todos percebiam e respeitavam a energia que pairava no ar, algo que nos 

                                                
38 Texto escrito por Pablo Angelino da Silva para o Blog Sonhus Teatro Ritual, no dia 20 de julho de 2010. Também 

pode ser encontrado no programa do projeto Trilogia Travessia, onde é descrito alguns detalhes do processo de cada 

espetáculo. 
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envolvia tão profundamente, que era quase impossível não se conectar consigo mesmo e 

dançar, sem medo, sem preconceito. 

 

E assim, cheios de poesia os dias iam passando, às vezes com trabalho 

dobrado, dividindo os períodos entre os ensaios na sala improvisada, o trabalho com a 

Natsu e depois com o Yoshito, e às vezes somente com um passeio no Parque Ueno 

para sentir a brisa úmida do ar. O espetáculo foi aparecendo de forma bem nebulosa 

ainda, mas com matéria prima para se montar no mínimo dois espetáculos. Tudo era 

colocado em prática, todas as experiências. 

Quando retornamos ao Brasil, trouxemos Gustavo Collini da Argentina para 

organizar e dirigir o material produzido. No decorrer do processo aquela pedra bruta foi 

sendo lapidada e criando formas, imagens, figurinos, cenários e conceitos. Sobre essa 

orientação Pablo relata: 

[...[chegamos ao Brasil depois de uma longa jornada e nos encontramos com 

o Gustavo Collini que veio de Buenos Aires para realizar a direção. Quando 

ele chega, antes de qualquer coisa ele diz: "O espetáculo de vocês já está 

pronto, aí dentro de vocês, só vou ajudar a botar para fora". Gustavo foi 

muito sensível e generoso (ANGELINO, 2011, p. 77). 

A “Travessia Parte III – Êxodo” enfim estreia... 

Ali descansaremos e contemplaremos, contemplaremos e amaremos, 

amaremos e daremos graças. Eis aqui o que haverá ao fim. Pois, qual outro 

pode ser o nosso fim senão chegar até o Reino que não tem fim? (AGOSTINHO 

in BRANDÃO, 2005, p.25)39. 

...mas ainda resta um longo caminho a seguir, esse caminho ainda é indefinido, 

mas os rastros deixados para trás demonstram que ele existe e que parte dele já foi 

percorrida.  

No próximo Limiar apontarei algumas metodologias utilizadas pelos mestres 

com que o Grupo Sonhus Teatro Ritual trabalhou e outras experiências de pessoas que 

tiveram a oportunidade de trabalhar com algum mestre Butoh, como por exemplo, o 

Prof. Dr. Alexandre Nunes e a atriz integrante do grupo LUME Teatro, Dra. Ana 

Cristina Colla, para identificar, analisar e qualificar os exercícios utilizados no processo 

de aprendizagem do ator na expressão Butoh.  

 

 
                                                
39 Citação de Santo Agostinho retirada do livro “De tão longe venho vindo – símbolos, gestos e rituais do catolicismo 

popular em Goiás” de Carlos Rodrigues Brandão, 2004, editora UFG. 
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LIMIARES... terceira parte 

O Ensinar/aprender Butoh 

Mapeamento e Análise de metodologias 

 

O amor se vive? Partilha-se o amor? Ele é partilhável, é compartido? 

Sempre? É recíproco? E, afinal, o amor se ensina? Aprende-se o amor? 

Alguém aprende a amar? Só se aprende a andar andando. E só se sabe 

aprender a pensar pensando, como um pouco adiante um filósofo nos irá 

lembrar. Algo semelhante acontece com o amor? (BRANDÃO, 2005, p.26-27). 

Para Carlos Rodrigues Brandão o amor é algo que precisa ser aprendido junto 

com outros, caso contrario, não será amor, antes alguém precisa ter amado e 

compartilhado o amor com outro para que possa repassar isso depois. Para ele “O amor 

é aprendível e, portanto pode ser ensinado” (BRANDÃO, 2005, p.27, grifo do autor).  

O amor é um sentimento subjetivo, tantos tentam e tentaram descrevê-lo, 

colocar pra fora aquilo que lhes deixava num estado fora do normal, fora dos 

procedimentos estabelecidos, fora de seu estado cotidiano. Kazuo Ohno buscava sempre 

dançar esses sentimentos que o rodeavam, um deles era o amor. Segundo Greiner, ele 

ligava seus ensinamentos a imagens que faziam aflorar tudo o que estava em sua 

memória sensorial, tanto suas quanto de seus antepassados. 

Mas como é possível transmitir um ensinamento tão impalpável quanto o amor 

ou o Butoh que tenta expressá-lo? 

Assim começamos. Perguntando ao cabelo porque ele cresce tão devagar. O 

que a porta gosta de vestir. O que pensa a arvore sobre o vento. Dando vida 

aos materiais fomos dando vida as palavras, construindo um poema abstrato, 
e a partir dele o corpo passou a mover-se concretamente, criando um poema 

físico e visual (COLLA, 2010, p.47). 

Ana Cristina Colla relata, em sua tese de doutorado, toda sua experiência com 

o mestre Tadashi Endo na criação do espetáculo “Você”. Ela cita vários exercícios 

utilizados por Endo no processo, como por exemplo: Diálogos sobre assuntos ilógicos, 

transformar poemas sensoriais em música, identificando o som de cada parte do corpo 

transformando-o em instrumento, cantar os poemas que vinham das sensações para que 

outro o dançasse, dançar o poema do outro, etc. 

Após uma bateria de exercícios ela parece finalmente ter conseguido alcançar o 

resultado esperado: 
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Aos poucos, o incômodo inicial, provocado pela proposta do exercício 

prático foi cedendo lugar a percepções mais profundas. O que me parecia, no 

princípio, um exercício primário que eu estupidamente não conseguia 

realizar. Correr na avenida Paulista, a noite. Foi se descamando, a ponto da 

imagem implodir a própria imagem e seu suposto significado, para dar 

origem a qualidades corpóreas que vão além do que minha imaginação seria 

capaz de projetar. A imagem primeira servindo como porta de entrada para 

uma sequência de micro imagens corpo, desembocando em um fluxo 

contínuo de percepções. E percebo que, o que me parecia simplista à primeira 
vista, ganhou uma multiplicidade que ainda não consigo atingir na minha 

dança (COLLA, 2010, p.51-52). 

Ela percebe que sua grande vontade de aprender a impede de atravessar os seus 

próprios limites, e se lembra da fala do mestre: “não tente aprender a dançar. Dançar 

não se aprende treinando. Tente encontrar o prazer de dançar. Isso você pode aprender” 

(TADASHI apud COLLA, 2010, p.52). Isso de certa forma indica um modo de trabalhar, 

intrínseco de Tadashi Endo, através de exercícios vigorosos e indicações metafóricas, 

ele consegue guiar o “aprendiz” a um resultado, talvez não o certo, por que nesse tipo de 

trabalho acaba não existindo o certo e o errado, mas o mais satisfatório na busca por 

algo latente. 

Em minha experiência vivida no workshop Butô-Ma com Tadashi, em 2007, 

pude notar as características descritas acima, apesar de variar a dinâmica das aulas, 

sendo um dia mais técnico e outro mais sensorial, com possibilidades mais livres. Listei 

os seguintes exercícios e explanações que foram desenvolvidos nos três dias de 

atividade: 

 

1° Dia: 

- Todos em circulo, em silencio, de mão dadas, tentando perceber a dança da 

energia produzida por todos ali presentes; 

- O Butoh trabalha mais com a energia gerada da natureza, da terra. Tadashi 

utiliza como exemplo as crianças e os animais que estão mais em contato com a terra. 

“Os pés são a cabeça e a cabeça é os pés.”; 

- Movimentos com as costas, como se ela fosse seu rosto, mexendo cada 

musculo; 

- Cair no chão e levanta sempre mantendo os movimentos das costas; 

- Saltar sem barulho apoiando-se no peito do pé; 

- Abaixar o corpo de modo a ficar com uma perna esticada e outra dobrada, 

trazer energia do chão, inspirando, e soltar expirando para o lado da perna esticada; 

- Entre outros; 
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2° Dia: 

- Yo lento com movimentos contínuos 

   Há normal com movimentos contínuos 

   Kyu rápido, explosão de energia 

- Yo Há Kyu é o ciclo da vida, acordamos lentamente com preguiça de tudo, 

depois nos movimentamos normalmente, e logo após ficamos agitados com as coisas 

que acontecem; 

- Alguns exercícios de alongamento; 

- Com uma música usar o principio do Yo Há Kyu, como no ciclo da vida, não 

pensar em mais nada. 

 

3° Dia: 

- Em dupla, um pega na cintura do outro, o primeiro dá um pulo e o outro o 

impulsiona para que pule ainda mais alto, e vice-versa, sem pausa; 

- Mesma dinâmica mas quando o outro saltar o companheiro solta para que 

ele possa controlar o impacto de seus pés no chão; 

- Pular tentando controlar o peso com os pés e procurando o seu pássaro 

interior com seu jeito singular de voar; 

- Em fila, um ao lado do outro, ir andando muito lentamente, sem tirar o 

contato dos pés no chão, arrastando-os. Seguir tentando lembrar de toda a sua vida, 

todo os seu trajeto, de olhos abertos, pisando no chão e se lembrando de todas as 

pessoas antepassadas que estão abaixo do chão, que se foram antes de nós. Rever todas 

as lembranças da vida e mover o corpo de acordo com elas. 

 

Dessa forma, podemos perceber que há uma variação de exercícios não 

necessariamente do Butoh nessa dinâmica. Além disso, o tempo todo Tadashi tentava 

apontar imagens subjetivas para os exercícios, então, mesmo sendo algo vigoroso, havia 

o consolo poético para a libertação da mente presa no corpo cansado. 

Seguindo com a coleta de informações sobre possíveis metodologias para o 

ensino do Butoh, Alexandre Nunes relata que trabalhou com vários mestres, muitos de 

Butoh e outros orientais com ensinamentos muito próximos a essa expressão, dentre eles 

estão: Maura Baiocchi, Yoshi Oida, Tadashi Endo e Yumiko Yoshioka. Ele diz que 

diversos exercícios que pratica hoje em dia com alunos ou na montagem de um 
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espetáculo foram apropriados por ele em experiências vividas com esses mestres, fez 

modificações em algumas, mas afirma ter feito com a consciência do que estava fazendo 

e sabendo dos resultados esperados. Em sua entrevista, descreve o processo de alguns 

de seus mestres; 

Yoshi Oida não é um mestre de Butoh, mas grande parte das coisas com as 

quais eu trabalho vieram dele. Algumas têm origem nos centros budistas, 

porque Oida passou vários anos num mosteiro budista. Ele trouxe muitas 

coisas que são trabalhos de meditação em movimento, ligados a disciplinas 

de espiritualidade, para o teatro (NUNES, 2011, p.64). 

A gente precisa tirar, e isso é muito grotowskiano, e é muito Yumiko 

Yoshioka também. O processo dela é muito o de tirar. Você tira os vícios e 

pode voltar a ter um corpo extremamente fluido, um corpo similar ao da 
criança, capaz de muitas coisas. Nesse corpo do qual você tirou coisas velhas, 

é possível colocar coisas novas também, novas flexibilidades que você não 

tinha antes de trabalhar (NUNES, 2011, p.67).  

Nem sempre os mestres pelos quais eu passei respondiam às perguntas. O 

Tadashi Endo não falava muito sobre, somente fazia. A Yumiko gostava de 

conversar mais, e assim mesmo quando explicava uma coisa ou outra, trazia 

um pouco de ironia junto. O Yoshi Oida respondeu quase tudo que eu 

perguntei, às vezes falando, às vezes fazendo. Mas eu percebia que a 

compreensão de onde veio cada coisa, se veio do Aikidô ou do budismo, isso 

não era tão necessário. Então quando achava importante ele dizia algo. Ele 

mostrou, por exemplo, a semelhança entre o trabalho com a coluna de matriz 

oriental e uma dança africana, que ele teria conhecido quando estava na 
companhia de Peter Brook (NUNES, 2011, p.69). 

Essas práticas se assemelham muito, por se tratar de mestres orientais e talvez 

por estarem em busca de um trabalho parecido, Alexandre relata que os exercícios 

giravam em torno do trabalho com a precisão dos movimentos, a consciência corporal, a 

poética do corpo, e outros elementos que se tornaram fundamentais para sua formação e 

experiência. Para ele há duas características muito presentes no Butoh: a repetição e a 

liberdade para a expressão direta do coração/alma. Após todas essas vivencias Nunes 

chega à conclusão de que “o Butoh aponta exatamente pra uma capacidade de você 

descobrir uma linguagem que lhe é própria e intrínseca, ele não existe sem isso” 

(NUNES, 2011, p. 62), seguindo essa linha de pensamento a amplitude das possibilidades 

metodológicas para essa expressão crescem consideravelmente, levando-se em conta 

que cada sujeito é diferente e complexo em suas relações e experiências. 

Reforçando essa amplitude de possibilidades para se ensinar/aprender o Butoh, 

trago novamente minhas impressões a respeito das diferenças na metodologia de cada 

mestre. Ao longo do processo de montagem do espetáculo Travessia Parte III – Êxodo, 

quando fizemos intercâmbio nos Estados Unidos e Japão, fiz vários relatos de 

experiência sobre os exercícios e os pensamentos de cada mestre, no entanto, acabei 
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perdendo esses tesouros, por contratempos pessoais. A memória dessas vivencias ainda 

continua, mas não tão fresca quanto estavam quando escrevi em meus diários. Me 

restou um único relato que postei no Blog do Grupo Sonhus Teatro Ritual quando me 

encontrava no Japão. A seguir um trecho desse texto: 

No decorrer dessa Travessia que nós do Grupo Teatro Ritual estamos 

percorrendo, trabalhos maravilhosos e aprendizados preciosos estão surgindo a cada 

dia. Dentre as fontes de inspiração que estão contribuindo para que isto ocorra, está o 

intercâmbio que realizamos com a dançarina americana Joan Lagge, em Seattle, nos 

EUA. Quero compartilhar aqui um pequeno texto das impressões que tive com um 

dos trabalhos realizados lá: 

 

Exercício da pedra: 

 

 A pedra é o elemento que mais vive e irá viver na face da terra. Apesar de sempre estar 

no mesmo lugar (se não houver alguma interferência exterior), ela sempre está em 

transformação, de acordo com o ambiente em que se encontra, o tempo e os outros 

seres e elementos que a cercam. O corpo do Butoh, é como essa pedra, não precisa 

fazer coisas para se transformar, somente estar a mercê do que vem exteriormente e 

interiormente. Há também o musgo que cobre essa pedra em certas partes do planeta. 

O musgo é um elemento vivo, que se alimenta e reproduz. Esse musgo causa 

interferências na pedra, que muda completamente sua transformação natural. Joan 

pediu para que dançássemos essa pedra em transformação, com todo o seu peso e 

tensão. E pediu para que percebêssemos, qual era a sensação de ter percorrido tempos 

e tempos a fio, carregando todas as lembranças do mundo em seu corpo. Vendo os 

ancestrais dos ancestrais nascerem e morrerem. 

Antes de qualquer coisa Laage iniciava as atividades com aquecimentos. Seus 

exercícios eram muito sensoriais e imagéticos, exigindo que a mente já estivesse 

completamente liberada de pensamentos, assim o corpo encontrava uma brecha para 

expressar os seus próprios. Trabalhamos a máscara facial elaborada a partir de quadros 

surreais, que inicialmente semelhavam-se muito à mimese corpórea, mas no decorrer 

das ações tomaram uma característica única gerada pela visão de cada um sobre a 

visualidade apresentada. 
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Nando também escreveu sobre esses intercâmbios realizados, e me concedeu 

autorização para citar algumas impressões suas sobre o trabalho, dessa forma podemos 

ter mais olhares sobre o mesmo foco. Ele descreve da seguinte forma as atividades do 

dia 07/07/2010: 

[...] 

O ovo desce por todo o corpo 

Boca cheia de dentes no céu da boca e no assoalho da boca – uma caverna 

cheia de estalaquitites 

Boca morde com a parte de cima 

Boca morde com a parte de baixo 

Animal 

Soprando a fumaça do cigarro 

Lábios bem apertados 

Cabeça toda soprando 
 

Caminhando com o quadril encaixado conexão entre céu e terra até 

crescer/aumentar o ritmo, fast/slow 

Caminha, para, murcha a flor 

Brota a nova flor, conecta céu e terra (cabeça/pés) e caminha. 

 

Caminhando com flor murcha 

Olhar no horizonte 

A flor murcha no fim da caminhada 

Algo muda na flor 

Ergue-se transformada 
Caminha de volta de costas 

Musgos crescem brotam na superfície da pedra 

I am the stone 

Por todo o meu corpo brotam musgos (ROCHA, 2010). 
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Essa característica de ensino própria de Joan Laage, se assemelha com a 

proposta por Kazuo Ohno, onde a improvisação e a liberdade sensorial está bem visível, 

como é possível analisar na fala de Christine Greiner em sua experiência com o mestre: 

A dança começava com o coração. Mas é importante lembrar que kokoro em 

japonês é coração que pensa e sente. O propósito do butô é aprender como 

um inseto. Há ações inteligentes, mas não necessariamente racionais. O 

pensamento é o pensamento do corpo. Por isso o trabalho é sempre 

individual, mas ao mesmo tempo, não é isolado. No corpo não estamos sós, 
dizia Ohno. Aprendemos o tempo todo, mesmo com os mortos. 

[...] 

Ao entrar em contato com essas metáforas, existe um grande risco de 

elocubrações [sic]. Não se trata de um “vale tudo”. Matar o corpo para criar 

uma dança, significa matar a submissão da expressão do corpo à vontade de 

um sujeito, sem o reconhecimento de que o corpo é um sistema e que as suas 

conexões com o ambiente são decisivas, como a luz para o inseto (GREINER, 

2010, p. 225 e 226, aspas da autora) 

Nando e Pablo tiveram a oportunidade de trabalhar com diversos mestres em 

Butoh durante todo o processo do projeto Trilogia Travessia, e em cada um notaram 

suas especificidades, às vezes mais sensorial, outras mais técnicas, outras misturando 

um pouquinho de cada. Nando Rocha descreve como se deram essas experiências: 

Com Alexandre experimentamos o silêncio. Assistimos a trilogia do silêncio 

de Bergman. Isso porque tínhamos um texto. Queríamos falar. E o Butoh 

emergiu desse silencio. Explodiu no corpo. Trabalhamos sistematicamente 

uma série de exercícios trazidos por Alexandre e esse foi um ponto 
semelhante ao trabalho desenvolvido com Tadashi na Alemanha (ROCHA, 

2011, p.74).  

Nesse caso, estamos lidando com o processo da montagem de um espetáculo 

em específico, que talvez seja, ou não, diferente do ensino em workshops e 

intercâmbios. Essa possível diferença se dá pelos fatores: tempo de trabalho, 

disponibilidade para as propostas, compromisso com o seu objetivo em fazer esse tipo 

de trabalho, entre outros. 

O trabalho com Tadashi Endo foi entremeado a culinárias, treinamentos 

intensos, que exigiam o máximo que o corpo poderia dar, aulas de yoga, frio e a 

saudade do lar, gerando um choque de dores e prazeres. Pablo descreve em seu diário de 

bordo algumas de suas impressões sobre o trabalho na Alemanha em 06/03/2008: 

A imaginação do espectador não pode ser mais interessante do que o que 

você tem para mostrar no palco. 

O que apresentamos no palco, deve provocar esta imaginação. 

A curiosidade deve se manter constante, até o fim. 

Nem a música, muito menos as imagens que surgiram ao processo, devem ser 

mais interessantes do que as coisas que o ator dançarino faz, mostra, encena. 

As ações devem se manifestar concretamente no corpo, não apenas na mente. 

Se eu acredito, o espectador também acredita (ANGELINO, 2008). 
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Abaixo uma imagem do diário de bordo de Pablo Angelino onde tenta descrever 

a analogia que o mestre Tadashi fez entre o Butoh e o ovo: 

 

O ovo choco é uma imagem muito interessante para a definição de como é 

dançar Butoh. O fato de estar podre por dentro, causa uma tensão em relação ao 

exterior, aparentemente em estado normal. Essa tensão pode ser a força geradora do 

estado característico dessa expressão, onde as trevas se contrapõem à luz. A utilização 

de imagens que desafiam o racional, é uma ferramenta muito importante para que o ator 

dançarino se liberte do que acha certo. Sobre isso Colla diz:  

Iniciarmos o dia perguntando “o que o vidro come?”, já era uma 

possibilidade de escape do pensamento logico racional. Essa simples 

pergunta já me obrigava a adentrar em um outro estado, a buscar a resposta 

em um recanto pouco usado, partindo não da construção de um pensamento, 

mas sim da sua desconstrução (COLLA, 2010, p. 53). 

Certamente cada mestre possui sua característica intrínseca em seu modo de 

repassar o que aprendeu. A maioria deles tiveram como mestres Kazuo Ohno e Tatsumi 

Hijikata, e ainda mantêm vivo dentre de si a paixão de ensinar como se ama, como se 

expressar através do Butoh.  
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As metodologias se convergem em pontos de transcendência, em alteração de 

estados de presença e a via corporal e energética de abordar a criação 

coreográfica, e se diferem em caminhos, exercícios, formas de aplicação dos 

exercícios, maior ou menor preocupação imediata com um sentido, com uma 

lógica. Difere também no acabamento no desenho das cenas. Na 

sensibilidade mais receptiva ou menos. São completamente diferentes os 

gênios e humores dos diretores e mestres que trabalharam conosco, e isso faz 

toda a diferença (ROCHA, 2011, p.75). 

Assim, partindo da concepção de aprendizado descrita por Carlos Rodrigues 

Brandão, e da ideia estabelecida por Maura Baiocchi em seu livro “Butoh – Dança 

veredas da alma” de que o Butoh é uma expressão universal e pode ser dançado por 

qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, pode-se considerar que o Butoh é uma 

expressão livre em que há a possibilidade do ensinar/aprender, como um processo 

cíclico, onde quem ensina também aprende, e vice-versa. 
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Pesquisa árdua, difícil, mas proveitosa em todos os sentidos. Voltando lá atrás, 

desde os primeiros dias em que comecei a ter lampejos de consciência do trabalho de 

ator como algo que precisa ser levado a sério e com profissionalismo, numa tentativa de 

sair da fase „mágica‟ do início da carreira, trabalhei para que esses lampejos se 

tornassem grandes faróis a iluminar meu caminho em busca do desconhecido porvir. A 

primeira barca em que meu pequeno raio luminoso focou foi a do Butoh, e a partir daí as 

perguntas, as incertezas, os medos e os pré-conceitos, foram grandes 

obstáculos/ferramentas que me impulsionaram até esta conclusão. 

Que na verdade não se trata de uma conclusão, uma finalização no sentido 

literal da palavra, pois o trabalho, a pesquisa ainda não acabou. Nesse chafurdar de 

memórias e impressões, muito material foi levantado, que não chegou a entrar neste 

trabalho, e que acabou gerando mais perguntas, incertezas, medos e pré-conceitos, 

obstáculos que pretendo transpor. 

O Butoh sendo uma expressão tão complexa, como tentei mostrar no decorrer 

desta pesquisa, acaba por ultrapassar as barreiras que separam a arte da vida, no sentido 

de arte sendo vista como um trabalho a ser cumprido, para se tornar um modo de viver. 

Kazuo Ohno até os últimos dias de sua vida, dançou. Acredito que não  porque tivesse a 

obrigação de, mas por já estar tão incorporado em seu corpo e cotidiano, que não havia 

esforço algum, não dependia de nenhuma convenção. Caso contrário, por que um 

homem, iria sair dançando pelas ruas do mundo vestindo-se de mulher e arrebatando 

milhares de pessoas com sua expressão de presença tão extraordinária, chegando a ser 

chamado de “O Ultimo Imperador da Dança”?  

Nesta pesquisa percebi que os processos de transmissão do Butoh variam de 

mestre a mestre, que se apropriam de diversas técnicas para chegarem a um mesmo 

objetivo. Cada processo produz uma qualidade de expressão única, individual e 

intransferível, pois é um reflexo da união das experiências de quem ensina, de quem 

aprende e do outro que participa do processo, em um diálogo. Assim, a metodologia 

utilizada servirá como uma passagem, um impulso para se chegar à expressão de cada 

um. Para isso, o compartilhar entre um e outro precisa partir de um profundo sentimento 

de doação, de abertura, como Brandão destaca fazendo uma referencia a Piaget: “Ele 

lembra que não se ensina em profundidade e de maneira verdadeira e convincente um 

valor ético e afetivo. Não se ensina, a não ser pela criação de um clima de 

reciprocidades vividas, antes de serem pensadas e ensinadas, que corresponda a esse 

valor” (2005, p.29). 
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O Butoh é mais do que uma técnica de expressão, pois o que se busca não é o 

perfeccionismo dos exercícios, a habilidade de contorcer o corpo como nenhum outro, 

ou se mover tão lentamente que a percepção humana não possa acompanhar, mas sim a 

sensação, a memória, o sentimento intrínseco gerado por essas ações, que transporta 

quem o dança de sua vida cotidiana, de seu controle racional, ao princípio de tudo, 

como Greiner diz ao citar Kazuo Ohno: 

Para criar a dança, de acordo com Ohno, era preciso compreender a origem 

da vida, como ela se forma como embrião ou bactéria. Um dançarino pode 
falar e refletir acerca de tudo: o corpo, Deus, a natureza, o universo... mas a 

origem da dança no corpo seria sempre a não ideia, o que ainda não foi 

formatado, o que conecta o dentro e o fora em um estado primário, precário, 

em formação (2010, p. 225). 

Greiner afirma ainda que: “A memória do corpo seria também a memória do 

universo e da vida. Só assim teria sentido dançar. Não se trata de uma forma pronta que 

se move, mas de algo que a precede” (2010, p.225). De acordo com seus relatos, Ohno 

ensinava de uma forma peculiar, metafórica, relacionando as memórias vividas, não 

vividas e sonhadas com a performance corporal, o que era entremeado a momentos 

poéticos de conversas regadas a chá e improvisações com música. 

Essa característica de ensino, tão desapegada de convenções ou interesses, tão 

integrada no compartilhar a experiência daquele momento e à memória ancestral, se 

compara ao que Brandão acredita como: ensinar o amor.  

O amor é aprendível e, portanto, pode ser ensinado. Podemos mesmo ousar a 

pensar que toda a educação humana não deve ser mais do que uma longa, 

gratuita, generosa e infindável vivência de imagens e de ideias sentidas e 

significadas pelo amor e através do amor. Tudo o mais são técnicas do fazer, 

são teorias do pensar, são comentários, complementos ou notas de rodapé 

(2005, p.27). 

Segundo Greiner Hijikata criou cadernos de notação, chamados butô-fu, 

detalhando sua metodologia de ensino, movimentos que traduzem imagens e metáforas, 

mas que não foram traduzidos do japonês ainda. Não pude entrar em contato com esse 

material, mas as informações que obtive, através dos textos de Christine Greiner, Maura 

Baiocchi e Eliana Rodrigues, levam-me a acreditar que essa sistematização foi criada 

sem o objetivo de criar formas engessadas: “Hijikata afirmava que o Butoh não é uma 

técnica teatral, nem se baseia ou se ancora em exercícios físicos mas na expressão do 

que o corpo adquire inconscientemente” (RODRIGUES, 1998, p.06) 

Assim, o Butoh acaba por entrar no limiar entre a técnica e a improvisação. 

Alguns mestres se voltam mais para a primeira linha, tentando focar em exercícios 
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técnicos vigorosos como Natsu Nakagima, e outros no trabalho mais sensitivo do ator-

dançarino como Joan Laage. Não posso, e não tenho como objetivo neste trabalho, 

julgar qual metodologia seria a mais próxima do que Tatsumi Hijikata pretendeu definir 

como do Butoh, nesse caso precisaria me dedicar em analisar todo o material deixado 

por ele.  

A palavra mestre pressupõe estarmos falando de alguém que dedicou-se muito, 

talvez uma vida inteira, a um determinado saber, que perseverou em seguir um mestre 

que repassou o conhecimento e agora ele tenta eternizar esse saber repassando a outros 

tantos. Essa pessoa defende e vive o que ensina. Seu ensinamento ocorre entremeio a 

gestos e pensamentos cotidianos, como o fazia Kazuo Ohno. Aí está a beleza em se 

expressar através do Butoh, nessa capacidade de envolver tudo em uma imensa 

avalanche de inspirações. Talvez o Butoh não tenha o rigor técnico de uma 

sistematização, pois vai muito além disso, ele exige a doação de si mesmo, de corpo e 

alma, como no amor. A doação de toda a energia vital do ator em prol do outro, o que 

presencia. 

Darei tudo pelo bem dos seres vivos, 

Os supremos objetos de doação. 

Já desisti deste corpo 

Pela felicidade dos seres vivos, 
Ele sempre lhes pertencerá, para surrá-lo, injuriá-lo 

Ou até matá-lo a seu bel-prazer. 

... 

Que eu me torne um protetor para os desamparados, 

Um guia para os que andam pelas estradas 

E, para os que querem atravessar as águas, 

Que eu seja um barco, um navio ou uma ponte. 

Que eu me torne uma ilha para os que buscam terra firme, 

Uma tocha para os famintos de luz, 

Um lugar de repouso para os que assim almejam 

E um servo para quem precisar ser servido (SHANDIDEVA apud BRANDÃO, 

2005, p. 55). 

Chegando ao fim deste trabalho, concluo que, no Butoh a experiência do 

aprender ou ensinar, não depende somente do mestre que transmite, mas muito mais de 

quem anseia por chegar até essa expressão, como Nunes aponta: “Então, aí é a velha 

expressão Oriental, você pode levar até a porta, mas quem abre é a pessoa” (2011, p.10). 

O aprendizado começa a partir da capacidade de saber ouvir, como diz Nunes, não 

somente por meio dos mecanismos físicos, mas também pelo absorver profundamente a 

experiência, tornando-a parte fundamental na regência de suas ações. A partir dessa 

disposição o sujeito aprendiz passa a ter uma percepção menos centrada em si mesmo, e 

mais ligada ao outro, ao mundo. 
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É fazendo como foi feito e aprendido que o amor deve ser vivido e 

compartido entre as pessoas. As pessoas convocadas a um amor pleno foram 

antes amadas assim. Quem ordena o amor primeiro ensinou a amar. Ensinou 

discípulos – aqueles que aprendem de um mestre – a saírem de si mesmos e a 

se devotarem uns aos outros (BRANDÃO, 2005, p.48). 

A partir desse compartilhar e abrir-se às experiências o sujeito aprendiz estará 

pronto para aproveitar as diferentes formas de se ensinar Butoh. 

Existem vários métodos para ensinar e aprender o Butoh. E não apenas um. 

Acredito que somente o contato com um mestre do Butoh pode, hoje, 

transmitir a qualidade intrínseca desse conhecimento para depois transformá-

lo numa metodologia própria. Ainda não li um livro sobre o Butoh que fosse 

suficiente para transmitir o tipo de contato e de experiência são passíveis de 

serem ensinadas. 

O que você aprende teoricamente pode elucidar uma dimensão poética sobre 

o que é o Butoh, o que ele produz e causa e até sobre como os artistas 

trabalham. Mas tem algo que só é passado no toque de mão, no roçar da pele, 
no cheiro e na respiração. Essa experiência pode ser transmitida, pode ser 

ensinada por quem a vivenciou em profundidade. Assim como a arte do 

palhaço, dizem que os melhores palhaços são velhos, porque são vividos, 

calejados. Acredito que também é assim com o Butoh. Exige experiência de 

vida. Vivência. Contato. Vida (ROCHA, 2011, p.75) 

Desta forma, acredito que, mesmo através de metodologias multifacetadas, as 

grandes lições do Butoh para o ator-dançarino sejam a busca constante pelo 

conhecimento
40

, e o estar aberto a todas as situações impostas pela vida, pronto para 

transcender seus limites do corpo e da alma. Não são as barreiras dos territórios 

demarcados que impedem o artista de criar algo, mas seu próprio ego e alienação aos 

estímulos lançados por todos os lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Mesmo Hijikata e Kazuo beberam de fontes que não somente as orientais, abertos a todos os estímulos lançados. 

Greiner relata o inicio das pesquisas que desembocaram no Butoh: “A pesquisa inicialmente chamada de ankoku 
buyô incluía as aulas de Ohno, experimentos de improvisações com a dançarina Akiko Ohara (residente no Brasil há 
mais de quarenta anos na comunidade Yuba) e a memória fragmentada da vida nada estável de Hijikata. Além disso, 
a leitura de autores como Yukio Mishima, Antonin Artaud, Jean Genet, George Bataille, Marquês de Sade e 
Lautréaumont; e a observação da obra de artistas como poucos, compondo uma rede complexa de informações” 

(2010, p. 224). 
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APÊNDICE I: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS – LICENCIATURA 

 

Neste trabalho, os entrevistados assinaram termo de consentimento e as entrevistas 

realizadas para o TCC foram semi-estruturadas por Joeslaine de Oliveira Sousa e 

Natássia Duarte Garcia Leite de Oliveira, com base na metodologia da dissertação de 

OLIVEIRA, Natássia D. G. Leite. Entre lumes e platôs: movimentos do corpo-coletivo-

em-criação (Vivências com o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da 

Unicamp). Dissertação de mestrado em arte pela Universidade de Brasília Instituto de 

Artes, 2009.  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM ARTISTAS QUE BUSCAM O 

BUTOH EM SEUS TRABALHOS 

  

Objetivo principal das entrevistas: 

Compreender a visão de cada entrevistado sobre a contribuição do contexto 

histórico-cultural-filosófico oriental e ocidental para a criação do Butoh, e as 

possibilidades e metodologias de se ensinar-aprender essa expressão nos diferentes 

contextos culturais existentes. 

 

Objetivos específicos das entrevistas: 

1. Analisar as divergências e convergências de opiniões sobre a 

prática do Butoh no ocidente; 

2. Colher informações sobre os processos e metodologia utilizada 

em um trabalho de criação Butoh; 

3. Compreender como o Butoh pode ser ensinado-aprendido; 

4. Conhecer o histórico de relações de cada um com o Butoh; 

5. Mapear o processo de criação dos espetáculos do projeto Trilogia 

Travessia do Grupo Sonhus Teatro Ritual e sua relação com o Butoh; 

6. Identificar as possibilidades da dança Butoh no contexto da cidade 

de Goiânia. 

 

ENTREVISTADOS: 
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- Alexandre Nunes 

- Nando Rocha 

- Pablo Angelino 

 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

1. Nome 

2. Idade 

3. Cidade em que nasceu 

4. Profissão 

5. Formação 

6. Você pode contar um pouco da sua trajetória até aqui? 

 

ENTREVISTA 

 

7. Como você chegou até o Butoh e por que escolheu experimentar 

e/ou trabalhar com essa forma de expressão? 

8. Conheceu algum mestre em Butoh? Se lembra de alguma 

especificidade na metodologia utilizada por ele para chegar à expressão Butoh? 

9. Você acredita que se pode ensinar Butoh? Fale um pouco sobre 

sua experiência no aprender e/ou ensinar essa expressão. 

10. De acordo com Maura Baiocchi em seu livro Butoh - Dança 

Veredas da Alma, o Butoh é uma expressão universal podendo ser dançada por 

pessoas de outros países que não o Japão. Em sua opinião isso é possível? Por 

quê? 

11. Para você o que é o Butoh?  

 

 

SOBRE O PROJETO TRILOGIA TRAVESSIA: ENTREVISTA COM O 

GRUPO SONHUS TEATRO RITUAL 

 

12. Como se deu a criação do projeto Trilogia Travessia? 

13. Sei que cada espetáculo contou com a colaboração de um mestre 

em Butoh, conte um pouco sobre o processo de montagem de cada um: quais as 
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diferenças e convergências entre as metodologias utilizadas, como se dava a 

relação do mestre com o ensino do Butoh, a relação entre os atores e essa 

expressão, etc. 

14. Em que ponto da pesquisa você conseguiu perceber que estava 

dançando Butoh? É possível perceber isso? 

15. Em toda essa jornada de pesquisa você concluiu que existe um 

método para ensinar/aprender o Butoh? Fale um pouco sobre isso. 
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APÊNDICE II: 

Entrevista com Alexandre Nunes – TCC 
Em 14/10/2011 às 16:30hs 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
1. Nome 

A.N: Alexandre Silva Nunes 

 

2. Idade 

A.N: 38 

 

3. Cidade em que nasceu 

A.N: Recife 

 

4. Profissão 

A.N: Encenador, professor, ator 

 

5. Formação 

A.N: Doutorado em Artes Cênicas, na UFBA; Mestrado em Artes, na UNICAMP, com 

linha de pesquisa em Artes Cênicas; licenciado em Artes Cênicas pela Universidade 

Federal de Pernambuco.  

 

6. Você pode contar um pouco da sua trajetória até aqui? 

 

A.N: Eu comecei a fazer teatro, um pouco casualmente, na Escola Técnica Federal de 

Pernambuco, onde cursava Edificações. Lá existiam cursos livres de arte, no contra-

turno, e eu me interessei pelo de teatro. Na verdade ele funcionava como um grupo de 

teatro, que fazia montagens constantes, dirigidas por professores contratados 

especialmente pra isso. Então não era a formação para qual eu fiz vestibular para cursar 

(Edificações), era uma atividade de caráter livre. Mas eu me interessei em participar 

desse curso e fiquei nele durante mais de dois anos. 

Essas experiências iniciais com o teatro, que foram bastante amadoras, serviram 

de norte pra mim, pra eu decidir trabalhar com teatro no restante da minha vida. Então 

eu acabei decidindo fazer vestibular para as artes cênicas, na universidade, depois de 
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muita reflexão. Abandonei a ideia de fazer arquitetura e fui fazer uma graduação em 

artes cênicas. Logo que eu entrei no curso da UFPE, eu também ingressei, exatamente 

no mesmo ano, mas alguns meses depois, num grupo de performance de Recife, o 

Totem, que é praticamente o único grupo estável de Recife que trabalha com a linha da 

performance... ou teatro de imagens. Então o inicio da minha experiência, digamos, 

mais profissional de teatro, foi exatamente numa perspectiva, digamos, transgressora, de 

teatro. Até porque a gente não trabalhava com texto teatral, no Totem. A gente 

trabalhava só com corpo, movimento, sons e música ao vivo. A ideia do Totem era 

construir espetáculos que se organizassem através da junção de atores (ou bailarinos), 

artistas visuais (que organizavam a visualidade da cena, do ponto de vista plástico e não 

do ponto de vista cenográfico clássico) e músicos que normalmente trabalhavam ao 

vivo. Então era uma tentativa de junção desses artistas, in loco, no momento das 

apresentações. E foi uma série de experiências muito ricas pra mim.  

Pelo Totem passaram pessoas muito significativas no cenário teatral de Recife e 

até do Brasil, de algum modo. Porque há pessoas que foram do grupo e se espalharam 

por diferentes estados. Que estão dando aula ou desenvolvendo pesquisa em outras 

universidades. Então desde os idos de 93, quando eu estava cursando artes cênicas na 

universidade, foi crescendo uma curiosidade muito grande por esse campo de 

investigação mais aberto. Muito embora também, depois de cerca de 10 anos no Totem, 

eu comecei a me interessar em me abrir para outro tipo de compreensão. Porque a 

experiência que a gente tinha no Totem era muito voltada para a performance, para as 

dramaturgias do corpo, mas com o tempo eu comecei a identificar uma possibilidade de 

trabalhar com coisas que se tornavam, de certo modo, tabu pra uma ideia 

contemporânea de teatro, especialmente uma coisa chamada palavra, texto. Isso de 

algum modo foi me interessando, e é uma coisa que eu comecei a desenvolver mais, 

inclusive depois, no mestrado, eu comecei a investir mais nisso. Porque quando a gente 

trabalha contemporaneamente com o teatro, a gente pode criar um tabu com relação ao 

texto, e isso termina se tornando uma deficiência, né.  

Mas isso não tem exatamente nada a ver com o Butoh, porque o Butoh 

propriamente não trabalha com texto escrito. E o Butoh foi uma expeiência que fez parte 

do meu processo de formação como artista, num dado momento da minha vida. Eu 

costumava fazer alguns cursos de formação fora de Recife, mas, com o tempo, isso 

começou a se tornar insuficiente. Foi quando eu decidi que, quando eu concluísse a 

graduação, fosse investir mais na minha carreira profissional como artista. Porque na 
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época eu também trabalhava num banco, depois no tribunal de justiça, paralelamente. 

Então durante todo esse tempo em que eu trabalhava no Totem, eu também trabalhava 

em alguma outra coisa (sempre foram empregos públicos), que dava minha liberdade 

financeira, sem dependência de família. Pra poder dizer: olha eu quero fazer teatro, 

quero fazer performance. Dane-se se isso não dá meio de sustento de vida. Isso desde 

os 18 anos. Primeiro no banco público de Pernambuco, depois no Tribunal de Justiça. 

Então quando eu decidi me afastar disso tudo, eu acabei indo pra Unicamp, fazer o 

mestrado.  

Um pouco antes disso, eu conheci a Maura Baiocchi e o Wolfgang Pannek. Eles 

foram a Recife, fazer apresentação de um espetáculo e dar uma oficina. Eu fiz a oficina 

e ela se tornou uma experiência muito significativa. Sempre foi significativa minha 

relação com a Taanteatro, com a Maura e com o Wolfgang, e essa experiência com eles 

acabou rendendo outros frutos. Depois eu participei da primeira turma de oficina-

residência da Taanteatro, que eles fazem agora costumeiramente. Foi a primeira turma, 

que inclusive ocorreu em 30 dias de trabalho intensivo, em São Lourenço da Serra (SP). 

Hoje em dia, eles fazem essa oficina em apenas 15 dias de trabalho. Exatamente porque 

essa experiência inicial se mostrou extremamente cansativa, e eles acharam que 30 dias 

era de matar. E a gente realmente morreu. Daí surgiu uma outra experiência muito legal 

com a Taanteatro, que foi a montagem do quarto Livro do Assim Falou Zaratustra, de 

Nietzsche. Foi logo depois de fazer a oficina-residência. Acho que um semestre depois. 

E eu aproveitei o período da montagem do Zaratustra pra conhecer a UNICAMP e 

estudar a possibilidade de fazer mestrado lá.  

Na Unicamp, eu também pude conhecer coisas muito significativas. Lá, eu fiz 

duas importantes oficinas de Butoh, com a Yumiko Yoshioka e o Tadashi Endo; que 

foram significativas não apenas pelos profissionais que eles são, mas também pelo 

ambiente e pelo momento no qual ocorreram: na sede do Lume, quando havia uma 

efervescência muito grande por lá. Havia atores com um background muito legal.  

Bom, depois eu fui pra Londrina, por necessidade financeira, inclusive. Fiz 

concurso pra dar aula na UEL e fiquei em Londrina por dois anos, como professor 

substituto. Londrina também foi um lugar de experiências muito positivas porque, foi o 

lugar onde eu comecei minha experiência docente, e também foi onde eu pude dar 

continuidade a esses estudos. Então quando o Yoshi Oida veio ao Brasil, dar um curso 

em Porto Alegre, eu aproveitei, porque Londrina não ficava tão longe. Essa experiência 

com o Oida também foi muito importante, uma das mais importantes de minha vida, 
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especialmente por causa desse trânsito que o Oida faz entre a experiência do Oriente e 

do Ocidente. Yoshi Oida tem toda uma experiência enraizada das tradições japonesas, 

que ele usou bem em seu trabalho com o Peter Brook, com encenações de caráter 

extremamente ocidental, como o Hamlet, do Shakespeare, e outros textos teatrais 

clássicos do Ocidente. E como é que pode se dar esse entrecruzamento entre duas 

experiências tão diferentes? O Oida foi muito importante nesse sentido.  

Mas ainda antes, em Campinas, houve uma experiência muito importante para 

mim, quando eu participei de um grupo de pesquisa prática em performance. Vórtice 

Subjétil, ou somente Vórtice, foi o nome que demos ao grupo, que eu constituí junto a 

dois amigos, o Marcos Scarassatti, que há alguns anos publicou um livro sobre Walter 

Smetak, pela Editora Perspectiva, e o Eduardo Néspoli. Ambos são músicos com 

interesse na performance. Eu e o Eduardo éramos alunos do Renato Cohen, na época. 

Na verdade foi na sala de aula do Renato que a gente se conheceu. E essas aulas 

também são dignas de nota, porque foram muito importantes para mim. Não só pra 

mim, nem só para os alunos. Na época, o próprio Renato Cohen disse que aquela turma 

tinha sido a melhor para a qual ele tinha dado aula. Não porque a gente fosse “melhor”, 

mas por causa do modo como as coisas se encaixaram, como as pessoas interagiram. E 

essa experiência ocorreu exatamente nos últimos dias de vida do Renato, e eu pude até 

me aproximar um pouco dele. Cheguei a cogitá-lo como orientador, antes de entrar no 

mestrado, e depois acabei apresentando a Luciana Lyra a ele, quando ela estava 

ingressando no mestrado da UNICAMP. E foi o Renato quem me pôs dentro do GT 

Territórios e Fronteiras, da ABRACE.  

Bom, então é isso. Uma viagens pra cá, outras pra lá. E coisas que foram 

acontecendo. Mas como encenador... na verdade eu comecei, eu me tornei propriamente 

encenador depois que entrei na universidade. Eu tive duas experiências muito 

importantes quando comecei a experimentar a encenação: uma em Londrina, na UEL, e 

outra em Salvador, na UFBA. Tanto numa como noutra eu assumi a responsabilidade de 

dirigir montagens de conclusão de curso nos meus primeiros anos como professor. Em 

2004, em Londrina, ocorreram duas montagens de formatura e eu dirigi uma delas. A 

gente fez um trabalho de composição orientada por uma noção de quadros. Foi uma 

dramaturgia de imagens e eu compus o roteiro através de grandes quadros, que 

funcionavam como referência para cada cena. O nome do espetáculo foi Infame 

Homilia, e eu usei dois textos como referência: O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e 

Ubu Rei, de Alfred Jarry. Até hoje as pessoas de lá fazem bons comentários sobre o 
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espetáculo. E depois, em 2005, eu estava em Salvador dirigindo o espetáculo de outra 

turma de formandos, agora na UFBA. Lá o coordenador de curso me pediu para fazer 

um trabalho mais tradicional, eles preferiam que a gente trabalhasse com textos teatrais 

clássicos. E eu acabei escolhendo, junto com os atores, um texto argentino, 

contemporâneo, o Jogos na hora da Sesta.  

Aí a gente volta para aquele assunto que eu falei no início da entrevista, de 

relacionar o teatro contemporâneo ao problema do texto, de modo similar ao Oida, que 

associou uma experiência oriental ao trabalho ocidental com texto. Porque a 

oportunidade de ter que trabalhar com texto, na UFBA, tornou-se um desafio importante 

para mim, que acabava de vir de uma experiência extremamente corporal, visual, em 

Londrina. Então eu acho que a perspectiva da UFBA me deu uma outra experiência que 

também foi muito significativa. E essas duas experiências, embora diferentes, servem de 

referência para pensar nossos processos de montagem aqui na UFG. Porque tanto na 

UEL quanto na UFBA a experiência da montagem era levada com muita seriedade 

pelos alunos, talvez por ser excepcional, só no final do curso, e não todo ano, como 

acontece aqui, pelo menos ainda. Bom, de modo geral é isso aí. 

 

ENTREVISTA 

 

7. Como você chegou até o Butoh e por que escolheu experimentar e/ou 

trabalhar com essa forma de expressão? 

 

A.N: Então... diversas pessoas com as quais eu fui trabalhando estavam próximas ao 

Butoh. A primeira delas foi Maura Baiocchi. Depois, em Campinas, dos cursos que 

apareceram por lá, na época, os de Butoh foram os mais significativos pra mim. Eu 

sempre quis discutir, no meu mestrado, na minha vida profissional, a possibilidade de 

criação de uma perspectiva de formação do ator. A priori pensei em estudar o Lume, 

depois desisti disso - tinha bastante gente já estudando o Lume e eu achei que iria 

chover no molhado. Então em um dado momento eu achei que a experiência com o 

Butoh poderia ser mais significativa pra mim, especialmente porque o Butoh coincidia 

muito com a pesquisa que eu estava desenvolvendo, na quesito do autoconhecimento do 

ator. Na pesquisa eu estava tentando estabelecer uma equiparação entre o processo de 

autoconhecimento do ser humano e o processo de formação do ator, quais as 

semelhanças e diferenças entre uma coisa e outra: o auto-processo de ser humano e a 
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auto-formação do ator. A isso eu dei o nome, primeiro, de Teatro e Individuação. Foi 

somente no final da pesquisa que surgiu o título definitivo, Ator e Alma: A Morte como 

Método.  

Então o butoh me pareceu ser muito importante nesse eixo, porque ele aponta 

exatamente pra a capacidade de você descobrir uma linguagem que lhe seja própria e 

intrínseca; o butoh não existe sem isso. Ele remete a gente à nossa experiência, à nossa 

capacidade de comunicação. As palavras do Hijikata... não sei agora se foi o Hijikata ou 

o Kazuo Ohno quem falou... ele disse que não vê o butoh como uma dança, mas como 

um modo de vida. Então essa perspectiva de encarar o butoh não como uma dança mas 

como um modo de vida, aponta exatamente pra essa dimensão que entrelaça 

autoconhecimento e formação artística. E isso me pareceu muito significativo, porque 

era o horizonte de busca pessoal que eu estava procurando.  

Isso naturalmente, no meu processo de trabalho teve que ser adaptado. Porque a 

realidade objetiva do mundo no qual a gente vive, essa realidade institucionalizada, ela 

não comporta facilmente uma ideia assim. Então digamos que, na universidade, eu fui 

entendendo aos poucos que era preciso ter um local especifico para desenvolver esse 

tipo de pesquisa. Porque na sala de aula comum pode ser muito complicado trabalhar 

com o processo de autoconhecimento do ator, com a busca da expressão singular de 

cada ator. Porque nem sempre o aluno quer seguir essa vertente, e você não pode forçar 

alguém a querer seguir o caminho que você escolheu seguir. Então há limites claros. E é 

preciso estar trabalhando sempre com uma certa adaptação, na universidade. A não ser 

quando você abre uma disciplina, um núcleo libre, ou um grupo de pesquisa, no qual 

você diz: Olha, aqui o trabalho vai ser assim. E a pessoa tem a liberdade de ir e vir.  

Mas a minha relação com o Butoh, a minha chegada ao Butoh veio daí. Eu não 

diria que eu trabalho com butoh, embora às vezes o nome Butoh sirva. E às vezes 

atrapalhe. Então eu posso fazer referencia ao Butoh, porque ele fez parte de algumas das 

minhas experiências e eu gosto da perspectiva artística na qual ele se insere. Do ponto 

de vista que ele tem acerca da arte, principalmente o Kazuo Ohno e o Hijikata. Por outro 

lado, eu não diria que eu sou um artista de Butoh. Eu acho que a equiparação entre 

autoconhecimento e formação do ator, e a perspectiva da arte como um modo de vida, 

estão para além do Butoh. Já está no Artaud, que era uma pessoa de teatro, que já era 

referência no Toten, quando eu nunca tinha ouvida falar em butoh. Então hoje em dia eu 

tenho trabalhado muito mais no sentido de ter muito bem delimitado o meu trabalho do 

que propriamente me classificar como um butoísta. Porque a qualquer momento eu 
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posso querer fazer outra coisa, e eu costumo querer fazer uma coisa que seja inesperada 

para quem espera algo de mim, ou para mim mesmo. Embora no nome Butoh caiba 

tantas coisas... como dizia a Yumiko. O Butoh pra ela é como camaleão, é 

multiplicidade, mudança. E o butoh depende sempre da experiência de cada um, para se 

definir e se redefinir.  

 

 

8. Conheceu algum mestre de Butoh? Se lembra de alguma 

especificidade na metodologia utilizada por ele para chegar à expressão 

Butoh? 

 

A.N: Metade da... grande parte das coisas que eu utilizo em sala de aula vieram de 

mestres do Butoh. O restante veio de outros professores, e eu misturei e mudei tudo. 

Algumas coisas vieram do Renato Cohen, principalmente o cruzamento em diagonais, 

embora a Maura Baiocchi também trabalhe com situações de improvisação assim. As 

experiências anteriores no Totem também. Mas grande parte das coisas com as quais eu 

trabalho vieram do Butoh, eu costumo dar nome aos bois, dizer de onde veio cada coisa, 

embora eu as modifique. Yoshi Oida não é um mestre de Butoh, mas grande parte das 

coisas com as quais eu trabalho vieram dele. Algumas têm origem nos centros budistas, 

porque Oida passou vários anos num mosteiro budista. Ele trouxe muitas coisas que são 

trabalhos de meditação em movimento, ligados a disciplinas de espiritualidade, para o 

teatro.  

Agora a questão da metodologia para se chegar à expressão butoh... Uma coisa 

pra mim, que é muito forte no Oriente: repetição. Repita o que o mestre faz, diz a 

tradição do Oriente. Mas depois do “repita o que eu faço”, vem uma coisa que é muito 

Butoh: deixe sua alma falar, deixe seu coração falar através de seu corpo, conforme as 

pulsões que lhe vêm. Então há mestres que trabalham mais mostrando modelos e depois 

dando liberdade de improvisação. Eles costumam usar muita música, especialmente na 

improvisação. Mas a expressão depende muito de você, da sua expressão particular. 

Mas há duas coisas que eu acho muito fortes no Butoh. A primeira é o abrandamento do 

ego. Você deve ser capaz de abrandar seu eu consciente, para deixar que outra coisa, em 

você, fale. Você não deve querer ser aquele ator expressivo, que mostra sua força, sua 

vaidade. Precisa deixar a alma falar. Segunda: a exatidão de cada gesto, movimento ou 

expressão. Essa exatidão nas coisas pra mim é muito significativa, e eu gosto muito de 
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frisar isso aos meus atores, aos alunos. Então quando você está trabalhando com um 

professor do Oriente, e você tem uma determinada coisa pra fazer, precisa fazer essa 

coisa com exatidão; é assim e assim [faz dois riscos retos na mesa]. Se é assim, então é 

assim [repete o mesmo gesto]. É uma experiência diferente da nossa experiência 

ocidental. Aqui a gente faz assim, assim... [faz gestos tortos, curvilíneos]. Então, na 

experiência oriental, se um determinado exercício acontece de um modo, você tem que 

fazer exatamente daquele modo. Isso diz respeito a uma certa capacidade de observação, 

em ter consciência e ser preciso naquilo que faz, do que propriamente à obrigação de 

obedecer. Eu acho que esse é um grande segredo.  

Por outro lado, eu alterei uma série de movimentos e coisas que herdei dos 

mestres pelos quais passei. Mas eu alterei com uma consciência do que estava fazendo. 

E quando eu altero, eu sei exatamente o que eu quero com a alteração, e a precisão 

naquilo que está sendo colocado continua sendo primordial. E eu não só alterei, como 

também inventei outras coisas, né. E quando a gente inventa a gente também copia. E 

vice-versa... esse é outro segredo. Mas uma coisa que ficou muito marcada para mim foi 

a necessidade de precisão naquilo que você faz. Isso perpassa todo o trabalho do ator. 

Quando você está em cena, a colocação de uma mão num lugar específico, por mais que 

possa parecer amorfa, pode ser uma colocação amorfa com precisão. Porque isso aqui 

[aponta para o ombro, com uma mão] é isso aqui [aponta, com a outra mão, o gesto de 

exemplo] - não é outra coisa. Existe uma tensão especifica que aponta aqui no meu 

ombro.  

Essa capacidade de compreensão: 1) da pluralidade do corpo e 2) da precisão de 

cada coisa, pra mim sempre foi fundamental. Então se o Tadashi Endo faz uma flor com 

a sua mão e nos pede pra fazer uma outra com a nossa, ele vai procurar por essa 

precisão na expressão. Porque quando a gente é preciso é também expressivo. E isso 

tem a ver com essa dupla coisa, ser capaz de se distanciar de uma parte de seu próprio 

corpo, desmembrar um simples antebraço, uma mão, e dar a ele uma diversidade, uma 

possibilidade de uma flor. Se você chega e faz isso aqui [fecha a palma da mão de modo 

banal] ele vai pegar isso aqui e vai jogar na sua cara de volta. Então tem muito dessa 

necessidade de consciência corporal.  

Já o Oida, que não é butoísta, trabalhava muito com o principio da relação entre, 

com o princípio do MA. Na verdade o Butoh não cria nada, do ponto de vista dos 

treinamentos, ele recria. Ele trás tudo que é tradicional e coloca dentro da perspectiva da 

explosão dos conceitos tradicionais, ele defronta a tradição oriental com a revolta contra 
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a tradição da cultura ocidental. O Yoshi Oida trabalhava muito com o principio do MA, 

segundo o qual, a relação, aquilo que se situa entre as coisas, é fundamental. Isso aí a 

gente pode aproximar do Grotowski, da idéia de teatro como relação, mas tá muito 

dentro da experiência estética do oriente também. O MA é aquilo que está entre uma 

coisa e outra, entre um movimento e outro, ou seja, essa transição que vai de uma coisa 

a outra; como também entre uma pessoa e outra. E esse trabalho com o entre, é muito 

importante, porque se refere também à sua capacidade de saber ouvir. E os atores 

normalmente tem muita dificuldade com isso. Yoshi Oida trabalhava isso em diversos 

níveis, desde o trabalho com partes do corpo separadas, ou seja como é que se 

estabelece uma comunicação de saber ouvir e falar com as mãos, até o uso integral do 

corpo. A gente teria que ficar em silêncio muito tempo agora para tentar exemplificar 

algo assim (risos).  

Já a Yumiko me traz muito a lembrança do trabalho com a diversidade que 

nosso corpo abriga. Minha lembrança da Yumiko é de uma pessoa que parecia ter o 

corpo todo esfarelado, solto, leve. Ela tinha uma diversidade de divisões no corpo 

absurda e que eu procuro trazer pro meu trabalho, a consciência sobre as diversas partes, 

musculaturas e ossos do corpo. O que é que é peito distinto do que é que é ombro, que 

já é uma separação difícil quando não se tem experiência dela. Você vai trabalhar com o 

aluno, com o ator, em sala de aula, e quando pede pra ele trabalhar com o peito, ele 

movimenta o ombro. É cômico, mas é normal. Ele não consegue distinguir. A 

musculatura interna do peito é extremamente desconhecida para a maioria dos atores, e 

até para os dançarinos, muitas vezes. Mas tudo isso também não é nada em si. Vicê vai 

ter que descobrir alguma coisa pra fazer com essa compreensão da distinção entre as 

diversas partes do corpo. No momento da improvisação, é até melhor a gente esquecer a 

sistematização de tudo isso, esquecer tudo isso e pensar na morte. Na sua morte, que 

significaria, nos termos do Butoh, na sua própria vida. (17:47) 

 

 

 

9. Você acredita que se pode ensinar Butoh? Fale um pouco 

sobre sua experiência no aprender e/ou ensinar essa expressão. 

 

A.N: Então, ai é aquela máxima, você pode levar até a porta, mas quem abre é a pessoa. 

E é por isso que não adianta você querer fazer um tipo de trabalho de corpo com quem 
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não quer aprender, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum. A pessoa vai dizer que 

não consegue, que fica cansada, que isso, que aquilo outro. Você vai insistir, vai dizer 

pra ela, olha, se você passar adiante desse esforço, adiante do primeiro cansaço, você 

vai chegar em um outro lugar que ainda não conhece. Mas a pessoa não vai considerar, 

ela não vai entender que o cansaço não é físico, ela não vai compreender que o cansaço 

é mental, porque a gente compreende que metade do nosso cansaço é aqui [mostra a 

cabeça], e não aqui [mostra o restante do corpo].  

Outra coisa, outro problema que também acontece muito e que acontecia muito 

na UNICAMP, em Campinas, digamos, é o próprio vício em treinamento; que se torna o 

treinamento pelo treinamento. Então pode começar uma febre por treinamento, como já 

houve várias que se espalharam pelo Brasil; uma febre de processos de treinamento, na 

qual as pessoas treinam, treinam, treinam, treinam... e o quê que elas fazem desse 

treinamento depois? Muita gente não passa do treinamento. Então você pode levar até à 

porta, mas é a própria pessoa quem abre. Esse abrir tem a ver com a capacidade de 

abrir-se, e em primeiro lugar à capacidade de ouvir. Só tendo capacidade de ouvir é que 

eu vou permitir que algumas estruturas minhas comecem a abrir-se, a desmoronar-se. 

Que seja plantada a semente de alguma coisa que vai germinar. Então eu tenho que ser 

um terreno fértil pra isso. O que é uma experiência de autoconhecimento.  

Você pode levar e você pode ensinar algumas coisas, mas se aquilo vai ser 

aproveitado, aí é uma questão muito pessoal. O que é que ajuda nisso? Pra mim ajudam 

duas coisas: experimentar uma série de processos corporais que ajudem a ter uma 

consciência corporal, a ter uma preparação corporal, a soltar determinadas 

musculaturas. Às vezes a gente precisa mais é soltar musculaturas do que dar 

capacidades a elas. A gente precisa tirar, e isso é muito grotowskiano, e é muito 

Yumiko Yoshioka também. O processo dela é muito o de tirar. Você tira os vícios e 

pode voltar a ter um corpo extremamente fluido, um corpo similar ao da criança, capaz 

de muitas coisas. Nesse corpo do qual você tirou coisas velhas, é possível colocar coisas 

novas também, novas flexibilidades que você não tinha antes de trabalhar.  

Outra coisa importante para mim é falar, conversar sobre as coisas, pensar 

poeticamente sobre elas, e conversar. É fundamental no processo do Butoh, desde suas 

origens. Era fundamental nas aulas do Kazuo Ohno, era fundamental pro próprio 

Hijikata, que também abria a cabeça das pessoas, pela fala, para o universo poético de 

exploração do butoh. Os discursos dos primeiros butoístas são sempre muito poéticos e 

muito significativos para delimitar o território poético do butoh. Foi fundamental pro 
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Tadashi Endo, no trabalho que fiz com ele, assim como com o Yoshi Oida. Isso também 

é muito oriental, esse modo de linguagem, digamos, metafórico, alegórico, no qual você 

vai caminhando por analogias, por tangentes. Então, tem muitos discursos tanto do 

Ohno quanto do Hijikata em que a gente nos quais a força poética é muito forte. Eles 

narram experiências simples de vida que abrem uma série de questões marginais nossas,  

que permitem fazer emergir certas sombras nossas. Mas a gente precisa ter abertura de 

para aquilo que é colocado poeticamente, precisa ter sensiblidade.  

Então não é o professor que leva. O professor leva uma história, se aquela 

história vai te sensibilizar é uma coisa, você pode estar fechado e dizer assim – eu não 

tenho nada pra aprender com isso, eu sei mais do que esse professor – se você está 

nesse nível racional você não vai conseguir fazer nada, porque não é o professor que vai 

te dar, ele está trazendo um repertório que pode funcionar, mas que também depende de 

você.  

Os discursos poéticos eram inclusive recursos corriqueiros de trabalho do Kazuo 

Ohn. Era um sistema bastante simples: chegar, conversar sobre uma determinada coisa, 

poeticamente, improvisar corporalmente, e depois comer biscoitos com chá inglês. [Jô: 

com o Yoshito também] [risos]. É exatamente, é um processo tradicional do Kazuo 

Ohno, que a Maura descreveu em seu livro. E é muito básico, ou seja, a gente abre o 

nosso imaginário, o nosso corpo, as nossas ideias, a nossa poética pessoal, algumas 

ideias. Claro que é sempre bom ter uma sistemática de trabalho corporal, antes de 

improvisar, mas nem sempre isso é imprescindível. Se você já tem um trabalho corporal 

solidificado, você pode até começar fazendo poesia com seu corpo. O próprio processo 

de improvisação pode levar a uma preparação inicial.  

Ou seja, ter esse processo de você chegar, você trazer ideias, improvisar. Não é 

exatamente assim: eu vou representar essas ideias que foram faladas. É mais saber 

ouvir e deixar emergir, deixar aquilo despertar alguma coisa em você. E depois que 

desperta, é não querer conduzir, é deixar que nasça, exatamente como diz Zeami, que 

nasça como a flor do Nô. Essas ideias podem brotar e germinar na gente, e o Kazuo 

Ohno era muito sábio com isso. Ele sabia buscar muita coisa do Zeami. Deixar a flor 

germinar, como expressão corporal, como dança, para depois conversar sobre ela, talvez 

com a mesma liberdade poética. Por que o Butoh é muito poético, e não é nada 

conceitual. É o tipo da coisa que se você tirar a metáfora não vai ficar nada. E essa 

experiência que a gente tem, muito técnica, muito racional do Ocidente, ela pode 
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sufocar a experiência do Butoh, sobre como é que é isso, como é que é aquilo, porque 

isso, porque aquilo.  

Nem sempre os mestres pelos quais eu passei respondiam às perguntas. O 

Tadashi Endo não falava muito sobre, somente fazia. A Yumiko gostava de conversar 

mais, e assim mesmo quando explicava uma coisa ou outra, trazia um pouco de ironia 

junto. O Yoshi Oida respondeu quase tudo que eu perguntei, às vezes falando, às vezes 

fazendo. Mas eu percebia que a compreensão de onde veio cada coisa, se veio do 

Aikidô ou do budismo, isso não era tão necessário. Então quando achava importante ele 

dizia algo. Ele mostrou, por exemplo, a semelhança entre o trabalho com a coluna de 

matriz oriental e uma dança africana, que ele teria conhecido quando estava na 

companhia de Peter Brook. Então tinham coisas que ele falava que também eram muito 

importantes. O Yoshi Oida gostava de dar algumas pistas, quando essas pistas eram 

significativas. Então eu não sei realmente se é possível ensinar butoh ou qualquer arte. 

Acho que depende da compreensão que se tem de ensino. Acho que você pode dar 

pistas, dar caminhos. A outra parte, como qualquer outro processo de aprendizagem, é a 

pessoa quem faz. Mas um bom ouvido é pré-requisito fundamental. Ouvir significa 

húmus também, terra, humildade.  

 

10. De acordo com Maura Baiocchi em seu livro Butoh – Dança 

Veredas da Alma, o Butoh é uma expressão universal podendo ser dançada 

por pessoas de outros países que não o Japão. Em sua opinião isso é 

possível? Por quê? 

 

A.N: Se ela disse, porque é que eu vou discordar? Eu acho que a gente vive numa 

pluralidade, e nessa pluralidade, atualmente, nos cabe menos entrar em conflito e mais 

compreender as diversidades. Eu acho que sem dúvida o Butoh ele pode ser... a ideia do 

Butoh é universal, ela é aberta a qualquer experiência. Por outro lado o Butoh, ele tem 

toda uma carga extremamente japonesa. Ou seja, ele é um modo japonês de sentir a dor 

das suas mortes e da sua invasão cultural, e da sua adesão a cultura ocidental. Digamos 

que o Butoh é o sumo, é o resultado dessas coisas, dessa dor histórica japonesa, dessa 

experiência de morte que eles vivenciaram num momento histórico, dessa invasão 

cultural que eles sofreram e dessa adesão, de livre e espontânea vontade, à arte 

ocidental, é um sumo disso tudo e algo mais. Disso nasce o Butoh. Naturalmente, vários 

ocidentais, entre eles nós, nos interessamos pelo Butoh e podemos dançar é claro; isso é 
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evidente. E é claro que a gente começa a criar variações, e como já tem surgido 

inclusive no próprio Japão, tudo tá muito mundializado e misturado. Então é isso que eu 

acho que acontece. É possível dançar Butoh, sem dúvida, fora do Japão, como é possível 

dançar coisas que não existem ainda.  

 

11. Para você o que é o Butoh?  

 

A.N: É uma pergunta difícil, né. Eu sintetizaria numa máxima chamada „Butoh é não‟, 

pra mim seria uma máxima que eu construiria agora pra dizer: Butoh é não. No sentido 

de... o Butoh resiste a qualquer tipo de conceitualização. Até porque a experiência dele é 

muito metafórica. Então as tentativas de querer definir o Butoh destroem a própria 

essência daquilo que ele é. No butoh acontece assim, eu estou atuando e vou fazer um 

dado movimento, mas na hora em que vou fazer isso eu percebo que o movimento está 

dado, e, se estiver atento, eu o modifico. Eu transformo o movimento e transformo a 

mim. Faço aquilo desembocar em outro lugar, que nem o espectador, nem eu mesmo sei 

exatamente qual é esse lugar. Ou seja, é preciso que eu consiga subverter até a mim 

mesmo, que eu traia minha própria ideia, as minhas ideias estabelecidas, para 

estabelecer outras, que serão igualmente traídas. Então qualquer tentativa de colocar o 

butoh dentro de uma conceituação, que vá circunscrevê-lo, vai significar uma traição ao 

butoh. De modo que eu acho que uma das poucas coisas que restam, é o caminho da via 

negativa, ou seja, dizer aquilo que o Butoh não é: o Butoh não é uma arte de formas 

estabelecidas; o Butoh não é propriamente uma dança; o Butoh não é propriamente uma 

expressão teatral; o Butoh não é uma arte genuinamente japonesa; o Butoh... e você sair 

traçando uma série de negativas que vão dando algum noção imprecisa... o Butoh não é 

uma ideia conceitual que se pode estabelecer sobre ele, sobre a arte; o Butoh não é um 

movimento. Mas, é claro, o Butoh é um modo de vida? Aí pode ser, porque já é uma 

afirmativa mais gostosa. Então só duas afirmações eu poderia dar: o butoh se define por 

sua via negativa, ele é não; ou, o Butoh é um modo de vida. Mas qual modo de vida?  
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APÊNDICE III: 

 

ENTREVISTA com Fernando Alves Rocha 

Em 21 de janeiro de 2012 12:38 

 

1.      Como você chegou até o Butoh e por que escolheu experimentar e/ou 

trabalhar com essa forma de expressão? 

Eu não cheguei até o Butoh, foi o contrário. Descobri que existia essa dança-

teatro em meio a pesquisas sobre teatro e ritual, teatro e transcendência, teatro e 

espiritualidade, teatro e energia, teatro e dança, teatro e Oriente, teatro e vida, teatro e 

sombras, teatro e erotismo, teatro e grotesco, teatro e corpo, teatro e... tudo o que eu 

buscava de anticonvencional no teatro me fez navegar no rio do Butoh sem saber que lá 

eu estava. Quando o descobri vi que já fazia parte dos meus horizontes e desejos 

artísticos apesar das diferenças culturais, e por isso resolvi me dedicar a conhecer e 

aprender cada vez mais sobre Butoh, para nutrir as buscas artísticas do Grupo Sonhus 

Teatro Ritual. 

 

2.      Conheceu algum mestre em Butoh? Se lembra de alguma 

especificidade na metodologia utilizada por ele para chegar à expressão Butoh? 

O primeiro mestre Butoh que conheci foi Tatsumi Hijikata e depois Kazuo 

Ohno, ambos através de vídeos assistidos na sede do Lume Teatro em Campinas. 

Pessoalmente conheci os japoneses Tadashi Endo, Yoshito Ohno (filho de Kazuo 

Ohno), Natsu Nakagima, a americana Joan Laage e o argentino Gustavo Collini. Cada 

um deles trabalha com diversas especificidades diferentes e próprias. Tadashi e Natsu se 

aproximam mais de uma abordagem que poderíamos chamar de mais técnica corporal, 

enquanto Yoshito, Gustavo e Joan trabalham mais numa abordagem sensorial. As 

metodologias sempre buscam romper a barreira racional e lógica na execução dos 

exercícios, quando se aproxima mais de uma técnica corporal codificada, procura sob 

diversos aspectos construir um corpo que busca transcender a fisiologia humana, um 

corpo animal ou anímico sobre objetos e/ou imagens da natureza, ou sobre sensações e 

sentimentos que constroem uma forma disforme, avessa, conflitante ou contraria a do 

interprete. A busca por uma extrema beleza que ao fim resulta em uma forma grotesca. 

A busca porém, nunca é pela forma. Nem tampouco por ideias ou sentimentos 
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racionalizáveis a priori, mas sim por uma inquietante necessidade de encontro com uma 

potência oculta do intérprete, que se intercambia tempos e espaços cheios e vazios, 

rígidos e flexíveis, manifestando estados e sensações em ritmos alternados, ora lentos, 

ora rápidos, quase sempre fora de um tempo cotidiano comum. 

 

3.      Você acredita que se pode ensinar Butoh? Fale um pouco sobre sua 

experiência no aprender e/ou ensinar essa expressão. 

Acredito que todos podem ensinar aquilo que aprendem. Acredito que aprendi 

muita coisa que hoje integra meu trabalho como ator de diversas formas, às vezes, 

discreta, às vezes explicitamente identificáveis. Não me considero um butoísta como 

alguns artistas extremamente engajados nessa linguagem. Minha experiência com o 

Butoh amplifica e diversifica minha experiência como artista ocidental e potencializa 

canais pouco explorados por nossa tradição teatral ocidental. Expande minha percepção 

do tempo, do espaço, da energia empregada, das partes do corpo que enxergam e que 

comem, sobre que chão eu atravesso e o que esta sob meus pés além do chão, o que 

posso ver além da vista, o que a pele esconde quer dizer, língua e seiva dançando em 

circulação marítima, ventos roucos afrouxando a pressa, expressão possível e indizível, 

objetividade da arte abstrata. Construção de sentidos outros. 

 

4.      De acordo com Maura Baiocchi em seu livro Butoh - Dança Veredas 

da Alma, o Butoh é uma expressão universal podendo ser dançada por pessoas de 

outros países que não o Japão. Em sua opinião isso é possível? Por quê? 

Sim. Porque eu danço. Porque já dancei com mexicanos, japoneses, canadenses, 

estadunidenses, alemães, paulistas, baianos e cariocas. Porque é uma dança sem 

fronteiras. Não possui uma temática japonesa. O que não se pode é dançar como os 

japoneses. No fundo ninguém dança como ninguém. Ainda mais tendo diferenças tão 

nítidas em sua constituição física como entre um japonês e um africano. Talvez os 

índios dançariam mais parecidos com os orientais. Mas acredito que todos podem sim 

dançar o Butoh independente de sua nacionalidade, inclusive independente de sua idade 

como nos mostrou Kazuo Ohno. O filme Cerejeira em Flor mostra isso lindamente. 

 

5.      Para você o que é o Butoh?  

O Butoh é uma maneira de ver e sentir a vida e de expressá-la. Também é uma 

dança. Também é um teatro. Também pode ser terapêutico como toda forma de arte. 
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Para mim o Butoh é uma profunda conexão com o íntimo que se revela externamente. 

Com as vísceras e os órgãos que explodem de dentro para fora, numa forma avessa, 

sombria e bela, singela e esplendida. Para mim o Butoh é a forma do teatro de Artaud. É 

a rebelião do corpo em dança frenética ou quase estática. É a substituição da tentativa de 

representar pela tentativa de ser. É o sonho mais extremo de liberdade expressiva que 

um artista pode desejar. O que o Butoh não é: uma dança lenta de olhos revirados.  O 

Butoh não é uma dança folclorista sobre a cultura, do Japão ou de qualquer lugar. Esses 

clichês sobre o Butoh muitas vezes nos afasta de uma experiência mais profunda com 

essa arte que tenta sobreviver viva e pulsante, se mantendo longe de uma definição que 

dê conta de sua totalidade. Outra coisa: Butoh não é tudo, nem é qualquer coisa, assim 

como não é qualquer coisa as obras de Gorky, Pollock e Kooning ou Siron. Butoh é um 

misto de minimalismo, expressionismo, surrealismo, abstracionismo, performance art, 

teatro nô e kabuki, entre outras antigas escolas, misturado com um acumulo 

transbordante de experiência humana, (ou seja de História, informação, conhecimento e 

contemporaneidade, essa característica também poderia classificá-lo como pós-

moderno, pós-dramático, etc), tudo isso com alma e mistério, próprios de uma arte em 

ebulição. 

 

SOBRE O PROJETO TRILOGIA TRAVESSIA: ENTREVISTA COM 

TEATRO RITUAL 

6.      Como se deu a criação do projeto Trilogia Travessia? 

Partiu de um texto escrito por Pablo Angelino em 2005. Depois do contato 

fundamental com Alexandre Nunes e de nossas experiências e descobertas em sala de 

ensaio.  Depois em viagens e novas experiências e descobertas feitas a partir do contato 

com outros artistas em outras cidades como Tadashi em São Paulo, Noberto Presta e 

Sabine Uitz no Rio, uma aula com Ciane Fernandes na UFBA em Salvador e o 

reencontro com Alexandre. A criação seguiu um fluxo orgânico, de exercícios que 

resultavam em material de trabalho. Antes da estreia do espetáculo Travessia Parte I: A 

Partida percebemos que um espetáculo não daria conta do tamanho daquele desejo, 

daquela curiosidade, e daquela necessidade de continuar cada vez mais fundo, de 

verticalizar numa busca. Daí a criação do projeto em Trilogia. Vimos que o primeiro 

espetáculo era apenas a partida de uma longa jornada que só podia culminar no Japão. 

Chegando lá vimos que " o fim era o começo" para citar Kazuo Ohno. 
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7.      Sei que cada espetáculo contou com a colaboração de um mestre em 

Butoh, conte um pouco sobre o processo de montagem de cada um: quais as 

diferenças e convergências entre as metodologias utilizadas, como se dava a 

relação do mestre com o ensino do Butoh, a relação entre os atores e essa 

expressão, etc. 

Com Alexandre experimentamos o silêncio. Assistimos a trilogia do silencio de 

Bergman. Isso porque tínhamos um texto. Queríamos falar. E o Butoh emergiu desse 

silêncio. Explodiu no corpo. Trabalhamos sistematicamente uma série de exercícios 

trazidos por Alexandre e esse foi um ponto semelhante ao trabalho desenvolvido com 

Tadashi na Alemanha.  

Tadashi aplicava uma série de exercícios, mostrava vídeos raros de Hijikata e 

Kazuo Ohno. Cozinhávamos em seu estúdio. Sempre conversávamos cozinhando ou 

comendo. Depois voltávamos a trabalhar com o corpo. Tadashi é um típico mestre 

japonês que inclui seus ensinamentos em tudo o que fazemos não apenas em cena, mas 

em todo momento enquanto cozinhamos, enquanto conversamos, quando achamos que 

já acabou o trabalho, enfim, durante todo o dia. Foi um processo difícil porque 

estávamos no frio da Alemanha sem qualquer consolo do mestre que sempre se 

mostrava cada vez mais exigente. No período em que ficamos lá, também fizemos 

workshop com Tadashi no estúdio. Estávamos completamente abertos a tudo e a toda 

experiência. A admiração e o respeito por Tadashi fizeram com que nossa atenção 

estivesse a mil a todos os seus apontamentos. Já tínhamos trazido Tadashi à Goiânia, 

um ano antes e feito workshop com ele dois anos antes. Mas a experiência ali foi 

completamente diferente. 

O Gustavo nós conhecemos em um workshop em Buenos Aires. A identificação 

foi instantânea. Ele nos ajudou a entrar em contato com Yoshito Ohno no Japão e 

intermediou nosso contato. Ensaiamos no estúdio do próprio Kazuo Ohno, para nós um 

templo do Butoh. Anexo à casa de Kazuo, apenas 40 dias após sua morte. Em Tóquio, 

houveram varias homenagens à memória de Kazuo. Yoshito tocava direto nas emoções 

e sensações por via física trabalho de uma delicadeza impressionante. Permitiu-nos 

assistir vídeos e áudios raros, materiais de seu pai. Também pudemos usar chapéus, 

sapatos, roupas e qualquer utensilio que ainda estivesse lá. A maioria do acervo de 

figurinos ia para exposições em museus em Nova York, Londres e Paris. O trabalho 

com Natsu em Tóquio foi  em workshop internacional com pessoas de vários países e 

alguns japoneses. Natsu também segue uma sequência de exercícios físicos intensos. Às 
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vezes separava a turma em duplas e interferia corrigindo e fazendo observações. Os 

japoneses falam muito pouco o inglês então, tínhamos dificuldade às vezes, mas os 

colegas do curso sempre ajudavam. Com Yoshito demos a sorte de, durante parte dos 

dias em que trabalhamos lá, tinha um brasileiro que vivia em Tóquio praticando butoh 

com Yoshito e que ajudou bastante. Voltando para o Brasil, Gustavo veio para Goiânia, 

reuniu tudo o que juntamos e dirigiu a terceira parte da trilogia. As metodologias se 

convergem em pontos de transcendência, em alteração de estados de presença e a via 

corporal e energética de abordar a criação coreográfica, e se diferem em caminhos, 

exercícios, formas de aplicação dos exercícios, maior ou menor preocupação imediata 

com um sentido, com uma lógica. Difere também no acabamento no desenho das cenas. 

Na sensibilidade mais receptiva ou menos. São completamente diferentes os gênios e 

humores dos diretores e mestres que trabalharam conosco, e isso faz toda a diferença. 

 

8.      Em que ponto da pesquisa você conseguiu perceber que estava 

dançando Butoh? É possível perceber isso? 

Quando fiz o workshop com Tadashi em São Paulo em 2006. Só então 

resolvemos assumir que o espetáculo trataria dessa linguagem como base de 

investigação artística.  

 

9.      Em toda essa jornada de pesquisa você concluiu que existe um método 

para ensinar/aprender o Butoh? Fale um pouco sobre isso. 

Sim. Existem vários métodos para ensinar e aprender o Butoh. E não apenas um. 

Acredito que somente o contato com um mestre do Butoh pode, hoje, transmitir a 

qualidade intrínseca desse conhecimento para depois transformá-lo numa metodologia 

própria. Ainda não li um livro sobre o Butoh que fosse suficiente para transmitir o tipo 

de contato e de experiência são passíveis de serem ensinadas. O que você aprende 

teoricamente pode elucidar uma dimensão poética sobre o que é o Butoh, o que ele 

produz e causa e até sobre como os artistas trabalham. Mas tem algo que só é passado 

no toque de mão, no roçar da pele, no cheiro e na respiração. Essa experiência pode ser 

transmitida, pode ser ensinada por quem a vivenciou em profundidade. Assim como a 

arte do palhaço, dizem que os melhores palhaços são velhos, porque são vividos, 

calejados. Acredito que também é assim com o Butoh. Exige experiência de vida. 

Vivencia. Contato. Vida. 
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APENDICE IV 

Em 21 de janeiro de 2012 12:38 

ENTREVISTA  com Pablo Angelino  

 

 

1.      Como você chegou até o Butoh e por que escolheu experimentar e/ou 

trabalhar com essa forma de expressão? 

Desde o início do Grupo Teatro Ritual, nossas referências sempre foram de um 

teatro mais etéreo, subjetivo e físico, adorávamos as obras expressionistas alemãs, 

quando tivemos contato com o Butoh, dissemos: "É isso que a gente quer fazer".  

  

2.      Conheceu algum mestre em Butoh? Se lembra de alguma 

especificidade na metodologia utilizada por ele para chegar à expressão Butoh? 

Conheci vários mestres ainda vivos e tive a oportunidade de manter contato com 

eles. O Tadashi Endo, Gustavo Collini, Natsu Nakagima, Joan Laage, Yoshito Ohno, 

todos com uma abordagem bastante física, de superação de limites mesmo, mas sempre 

com um toque poético essencial. O Yoshito por exemplo pedia que permanecêssemos 

durante um longo tempo em uma posição, o corpo treme, a mente se abstrai, você está 

ali totalmente envolvido em permanecer na posição , mas daí ele chega e mostra uma 

obra de arte, uma pintura de um artista que te afeta diretamente e a dor de permanecer 

naquela posição toma uma proporção gigantesca, poética, lírica, não é somente a 

forma...  

  

3.      Você acredita que se pode ensinar Butoh? Fale um pouco sobre sua 

experiência no aprender e/ou ensinar essa expressão. 

Acho que na vida tudo pode ser aprendido. Esses mestres de que falei não estão 

muito interessados em ensinar, e sim em aprender. Quando você entra numa sintonia de 

aprender a vida, o processo começa a acontecer. A maioria dos exercícios butohs são 

bastante profundos, de auto superação, de autoconhecimento. Não tem como não 

aprender, por isso muitas pessoas pensam o Butoh como um estilo de vida. 
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4.      De acordo com Maura Baiocchi em seu livro Butoh - Dança Veredas 

da Alma, o Butoh é uma expressão universal podendo ser dançada por pessoas de 

outros países que não o Japão. Em sua opinião isso é possível? Por quê? 

Claro que é possível, quando começou a surgir o Butoh, lá no Japão, num pós 

guerra, pós bomba atômica, aquelas pessoas encontraram uma forma única de se 

expressarem, não tinha como um brasileiro aqui do outro lado do mundo fazer sequer 

algo parecido. O Kazuo viu a bomba, lutou em guerra, aquilo estava no corpo dele. O 

tempo passou, ano passado pela primeira vez na história um ex-oficial americano 

participa oficialmente em Hiroshima, da homenagem às vítimas da bomba. O mundo 

está mudando, o Japão mudou muito, então se a coisa ainda estivesse ali tão ligada a um 

episódio histórico, hoje Butoh seria uma arte de museu. Mas não é por que o que ficou 

desses mestres criadores é uma forma de expressão universal. O papel do artista é este 

mesmo: universalizar. Graças a isto, eu, negro, goiano faço a minha dança e podem 

chamá-la de Butoh, Fomos todos atingidos por partículas desta bomba. 

  

5.      Para você o que é o Butoh?  

 Gosto muito de usar a imagem de uma flor, uma flor que tem um corpo que 

parte busca a luz, o sol, uma parte  que é visível, e outra que é invisível, que está nas 

trevas, no submundo, e que estas duas partes são tão importantes. Para mim o Butoh 

está aí nesta tensão criada entre a luz e as trevas,  

  

SOBRE O PROJETO TRILOGIA TRAVESSIA: ENTREVISTA COM 

TEATRO RITUAL 

  

6.      Como se deu a criação do projeto Trilogia Travessia? 

Inicialmente o projeto era apenas um texto para um espetáculo com dois atores, 

depois que o Alexandre Nunes foi convidado para a direção, ele propôs uma 

aproximação do texto com o Butoh, depois que fizemos isto percebemos que não 

poderíamos parar por ali, que precisaríamos projetar essa pesquisa em pelo menos mais 

dois espetáculos. 

  

7.      Sei que cada espetáculo contou com a colaboração de um mestre em 

Butoh, conte um pouco sobre o processo de montagem de cada um: quais as 

diferenças e convergências entre as metodologias utilizadas, como se dava a 



78 

 

 

relação do mestre com o ensino do Butoh, a relação entre os atores e essa 

expressão, etc. 

Consideramos a trilogia como três passos em direção ao Butoh. O Primeiro foi 

"a partida", um momento onde abrimos várias possibilidades junto com o Alexandre 

Nunes. O Segundo espetáculo foi criado na Alemanha, no frio, sob condições intensas 

de desconforto, tentamos colocar todas as sensações desta viajem no espetáculo, é o 

meio do caminho "de tão longe venho vindo". O Tadashi Endo provocou bastante a  

gente. O Terceiro espetáculo é a saída constante, o não ficar, o deslocar-se contínuo, o 

"êxodo" , aí chegamos no topo da montanha, trabalhamos com Yoshito Ohno no Studio 

Kazou Ohno e foi fantástico, chegamos no Brasil depois de uma longa jornada e nos 

encontramos com o Gustavo Collini que veio de Buenos Aires para realizar a direção, 

quando ele chega, antes de qualquer coisa ele diz: "O espetáculo de vocês já está pronto, 

aí dentro de vocês, só vou ajudar a botar para fora". Gustavo foi muito sensível e 

generoso.  

  

8.      Em que ponto da pesquisa você conseguiu perceber que estava 

dançando Butoh? É possível perceber isso? 

Acho que é melhor dizer em que ponto eu não estava dançando Butoh, sempre 

que me ocupava com tudo, menos com o fazer, quando criava uma imagem tão forte em 

minha mente que não conseguia sair dela, quando não me arriscava o suficiente e 

sentava no confortável sofá da contemplação. 

  

9.      Em toda essa jornada de pesquisa você concluiu que existe um método 

para ensinar/aprender o Butoh? Fale um pouco sobre isso. 

Se existe um método, acredito que ele não é eficaz, não funciona, então reveja-o, 

recrie-o, aproprie-se. 
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APENDICE V 

 

DVD DO ESPETÁCULO TRAVESSIA PARTE I – A PARTIDA 
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APENDICE VI 

 

DVD DO ESPETÁCULO TRAVESSIA PARTE II – DE TÃO LONGE 

VENHO VINDO 
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APENDICE VII 

DVD DO ESPETÁCULO TRAVESSIA PARTE III – ÊXODO 
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APENDICE VIII 

 

DVD COM O VÍDEO EDITADO DO PROCESSO DO ESPETÁCULO TRAVESSIA 

PARTE II COM TADASHI ENDO, NA ALEMANHA. 

 

 


