
a linguagem está na carne; 

o corpo é linguagem em estado bruto; 

a dança é emergência do que na brecha entre eu e o outro ainda não tem nome; 

Anderson do Carmo
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Um estudo minucioso, refinado e desafiador é o modo mais suscinto pelo qual se pode 

adjetivar a experiência tramada sob orientação de Luis Garay na oficina Da percepção ao 

desenho (o corpo como material linguístico). Além das coreografias ousadas e corajosas – 

memória do formidável Maneries dançado por Florencia Vecino – os processos investigativos e 

a habilitação no mover específico proposto pelo coreógrafo demandam de imediato não apenas 

coragem ao lançar-se em ações de risco coletivamente construídas, mas coragem de ter a própria 

honestidade no desvendamento do mover posta a prova e clinicamente reinventada 

simbolicamente. 

Em outro polo no que tange a abordagem do corpo quando relacionado, por exemplo, 

com a oficina de Michelle Moura
2
, o filtro proposto por Garay para a emergência de uma 

mobilidade não parte da preparação, do condicionamento e da segurança. Nesse aspecto, o 

imperativo que abriu os trabalhos e nos colocava em situação de coletivamente decidir quem 

seria levantado e carregado pela sala (tudo isso correndo) era índice de uma crueza que dalí por 

diante só seria salientada e acentuada como motriz/filtro para mover-se. 

Tal crueza, tal “ausência” inicial de camadas outras além da mecânica do corpo e suas 

consequências – suor, respiração ofegante, cansaço, etc – estreitavam muito a brecha entre uma 

ideia de corpo-biológico e corpo-simbólico e faziam pensar suas barreiras: onde começa um e 
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onde termina outro? Quanto de significado podemos colar em ações e reações biológicas? Esses 

dois corpos realmente seriam discerníveis? A construção de sentidos não seria – então – processo 

mental e simbólico, mas teria sua gênese já na crueza biológica? Importante sublinhar que os 

passeios por um “corpo-biológico” e por um “corpo-simbólico” por mim percebidos e aqui 

apresentados como bússula para guiar uma reflexão, se apresentam permanentemente como 

deliberação, como ativação de um modo de operar construído pelo e no corpo e não pretendem 

apresentar-se como desligamento da racionalidade, mas como construção de intensidade motora 

estéticamente elaborada.  

Processual e corajosa que é, tal construção tomou como ponto de partida não o sujeito de 

cada um dos  presentes, mas os objetos que para este funcionavam como extenssão/expanssão do 

corpo. Escolhendo uma das mochilas da sala que necessariamente não fosse a nossa, uma análise 

de conteúdo, um inventário, uma lista, uma organização progressivamente menos aleatória e 

mais consciente das decisões, estriou o chão inicalmente plano e pronto para a dança da sala. Um 

devir-ruína, agenciamento de objetos que na perda de sua função culturalmente óbvia, chamavam 

atenção para a ausência do que faz o sentido neles grudar – o corpo – chamava atenção para a 

camada simbólica que à tecidos, plásticos, papeis e uma outra infinidade de materiais nossa ação 

agrega. A materialidade desses objetos progressivamente significada pelas decisões compositivas 

por Garay pedidas, estabelecia paralelo concreto, palpável e perceptível com a materialidade de 

nosso corpo em ação: uma tarefa orientada através da escrita e propondo intereção entre corpos e 

objetos – por tanto objetos que contém um sujeito e objetos que não o contém – deu início a um 

trato muito específico dos parâmetros tomados para produzir movimento. 

A criação de sentidos, metáforas, ficções, narrativas e simbolos através da interação do 

corpo com objetos que num primeiro momento tiveram seus sentidos, metáforas, ficções, 

narrativas e símbolos subvertidos, recriados e demolidos, de imediato faz lembrar da idéia de 

coisidade, por Lepecki enunciada. Em um movimento de despossessão, o que Lepecki observa 

como emergência em algumas obras de criadores contemporâneos – as quais nesta analise eu 

incluo a recente pesquisa conosco partilhada por Garay – é uma “despossesão” dos objetos, 

através da qual suas camadas mercadológicas e culturais poderiam ser “retiradas” permitindo as 

coisas serem apenas isso: coisas. 



4. Variação despossessão Proponho que objetos, quando libertos de utilidade, valor de uso, valor 

de troca e significação revelam a sua capacidade liberadora, a sua capacidade de escapar 

totalmente de dispositivos de captura. Livres, objetos deveriam ganhar outro nome próprio: não 

mais “objeto”, não mais “dispositivo”, não mais “mercadoria”, não mais “lixo” mas simplesmente 

coisa. Fred Moten, ao teorizar sobre a “resistência do objeto” que a performance radical negra 

sempre ativa, observa: “Enquanto a subjetividade é definida pela posse que o sujeito tem de si 

mesmo e dos seus objetos, ela é perturbada por forças despossessivas que os objetos exercem -- de 

tal forma que o sujeito parece ser possuído (infundido, deformado) pelo objeto” (Moten, 2003, p. 

1). Chamo essa força des-possessiva e deformadora que todo objeto exerce sobre o sujeito de 

“coisa”. Talvez tenhamos de extrair algo dessa força despossessiva, aprender de que maneira 

sujeitos e objetos podem se tornar menos sujeitos e menos objetos e mais coisa (LEPECKI, 2012, 

p.96. Grifo meu.). 

Objeto, dispositivo, mercadoria e lixo seriam, assim, substantivos que atribuiriam uma 

camada outra de sentido, funcionalidade, ação e principalmente de poder ao que quando opera 

como e por isso é chamado apenas de “coisa” possibilitaria travar uma relação outra com a 

subjetividade e a percepção/noção/performance desta como posse de si, de um corpo, de 

extenssões, de uma alma, de uma psique, etc. Faz-se importante para essa discussão lembrar a 

noção de dispositivo por Agamben tecida e salientar que os demais substantivos apresentados – 

objeto, mercadoria, lixo – são aqui e sob minha ótica tomados como correlatos de dispositivo de 

captura: 

Chamarei de dispositivo literalmente qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar ou assegurar os gestos, 

comportamentos, opiniões ou discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 2009, p. 14. Grifo meu.). 

 Assim, Agamben apresenta dispositivo como algo – literalmente qualquer coisa! – que de 

um modo ou outro exerce poder de determinação sobre comportamentos de seres vivos. 

Estabelecendo paralelos  com o contexto onde ativamos tal conceito, a própria técnica de dança 

poderia ser tomada como dispositivo que captura, modela e determina o mover do intéprete. O 

que percebo como traço forte que sublinha o trato do corpo e com o corpo no mapa 

metodológico-técnico de Garay é justamente a operação no corpo não de uma técnica-

dispositivo, não de uma técnica que procura capturar UM modo de mover do corpo, mas sim 

ativar uma “[…] força despossessiva e deformadora […]” que abre brecha para que o intérprete 

ocupe outro lugar além dos duais e de senso comum sujeito/objeto, o lugar de coisa. Este lugar 

de devir-coisa necessariamente implica numa ética/éstética outra que culminam em uma 

poética/política distintas: 



Como se envolver com a ética, a poética e a política que a alteridade radical da coisa propõe? 

[…]Uma resposta possível é dizer que, talvez, um devir-coisa não seja um destino tão ruim assim 

para a subjetividade. Quando olhamos ao redor, certamente parece ser uma opção melhor do que 

continuar a viver e a ser sob o nome de “humano”. A“coisa” nos lembra que organismos vivos, o 

inorgânico, e aquele terceiro produzido pelo seu confronto chamado “subjetividade”, todos 

necessitam ser libertados da força subjugadora chamada dispositivo-mercadoria -- força que 

esmaga a todos num modo da vida empobrecido, ou triste, ou dócil, ou limitado, ou utilitário. E 

uma coisa (ou seja, a “coisidade” em qualquer objeto e sujeito) pode realmente nos oferecer 

vetores e linhas de fuga longe da soberania imperialista de dispositivos colonizadores. Para tal, as 

coisas teriam que ser deixadas em paz, permitindo-lhes assim afirmarem-se coisa, mais uma vez – 

de forma a combater ativamente a sua sujeição a um regime particularmente detestável do objeto 

(o regime do dispositivo-mercadoria) e um regime particularmente detestável do sujeito (o regime 

da pessoalidade-espetáculo) que aprisionam ambos, objetos e sujeitos, em uma prisão mútua 

(LEPECKI, 2012, p. 97. Grifo meu.). 

A desfuncionalização dos objetos operada pela análise verbal realizada em grupo, pelas 

tarefas que propunham uma utilização a eles e finalmente pela adoção de caracteristicas do 

objeto para o corpo criavam um vetor-fuga para além da subjetividade própria aos sujeitos que 

habitam os corpos que dançavam ou a “funcionalidade” mercadológicamente grudada aos 

objetos; corpos-objetos, objetos-corpos, puderam habitar – mesm que rápida, passageira e 

transitóriamente – a possibilidade de afrmarem-se coisa no ato de minar simultaneamente os 

dispositivos mercadoria e pessoalidade-subjetividade-espetáculo: ao perceber o mundo e a si 

como coisa a “ditadura” da pessoalidade, a “ilusão” do centramento do/no eu, uma ação de 

natureza dupla – simultaneamente política e poética, simultaneamente ética e estética – confere a 

dança possibilidade de ser algo mais do que exercício de linguagem que percebe o mundo 

através da relação do corpo com este, instala a possibilidade de uma ação plástica de 

modificação, transformação, recriação do real. 

Retomo um dos exercícios propostos para clarificar paralelos: a idéia de fazer do corpo 

uma câmera – que capta, registra, abandona e volta a captar, registrar e abandonar outra 

informação – era parâmetro para guiar a exploração dos objetos e dos corpos presentes. Esse 

trânsito de informações – que não eram tratadas superficialmente mas pelas quais procurava não 

inebriar-se – foi nomeado de “desvio”. Ao procurar não simplesmente desviar das ações ou 

narrar um desvio através delas, mas fazer do corpo, de seus parceiros animados ou inanimados e 

de seu operar o desvio, fazer do corpo campo de trânsito e de contrução de sentidos a própria 

noção de linguagem e de sua ação plástica sobre a realidade se altera significativamente e nos faz 

deparar com sua dimensão de criação; até mesmo de nossa auto-criação. Essa ação plástica da 



linguagem é justamente o que permite o exercício da arte, o exercício de criação de novos 

mundos possíveis, e ao sublinhar que novos  mundos podem ser criados afirmo também que este 

mundo é criação, é operação de linguagem no tempo perpetuada e passível de modificação e que 

nesse âmbito o exercício artístico é fundamental na produção de conhecimento, não como 

analista da realidade, mas como detonador de possíveis ainda se quer pensados. A “função” da 

arte não seria atestar a realidade que existe e reafirmá-la, mas explodí-la ao detonar outros modos 

de ocupação e relacionamento com o mundo não levados a cabo. 

Na criação deste mundo específico da estética de Garay um conceito-parceiro foi o da 

sintaxe, que além de ser propulsor da experiência atuava como parâmetro de “avaliação” – se 

assim fosse possível nomear – do que se passava. Emprestando a definição de um dicionário, 

entendo a sintaxe aqui como 

sintaxe sin.ta.xe (ss) sf (gr syntaxis) Gram 1 Parte da gramática que ensina a dispor as palavras 

para formar as orações, as orações para formar os períodos e parágrafos, e estes para formar o 

discurso. 2 Livro que trata das regras da sintaxe. S. de colocação: conjunto de regras para a 

posição ou ordem das palavras na estrutura da frase. S. de concordância: a que trata das mudanças 

de flexão das palavras para se porem de acordo com o gênero, número e pessoa de outras a que se 

referem. S. de regência: a que trata das relações de dependência entre as palavras e as frases. S. 

figurada: a que se ocupa das figuras e tropos
3
. 

Sintaxe, portanto, é ramo que se dedica aos modos pelos quais fragmentos de linguagem 

compõe um discurso e criar sintaxes motoras foi especificamente na oficina proposta que se 

diferenciou significativamente da noção de improvisação e se firmava como medida 

“organizativa” especialmente preciosa em tempos onde muito se fala de pesquisa em dança: os 

trânsitos entre sujeito, objeto, coisa, biologia e simbolismo e outra infinidade de substantivos, 

adjetivos e designinações NÃO podem ser tomados como desculpa para o surto, para o desvario, 

para a ambiguidade e para o “tudo vale, tudo é bem vindo e quanto mais melhor” que por vezes 

invade processos e produtos artisticos contemporâneos. Pelo contrário: a formação de um 

discurso, por tanto de um raciocínio específico com destinatário assinalado, demanda precisão, 

ainda mais quando o que se usa para compô-lo é materialidade linguistica que o corpo produz e 

gera condição de emergência de aparência; o entendimento da dança como campo de produção 

de conhecimento na contemporaneidade deve considerar que esta, a dança não ocorre apenas no 
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corpo que é veículo remoto do movimento na cena, nem somente no corpo de quem frui a obra 

da platéia: é no entre, na impalpabilidade entre os corpos que a dança ocorre. 
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