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RESUMO 
Esta escrita questiona aquele espaço da experiência onde não é mais possível fingir para si 
mesmo que não existem outros sentidos para tudo. Pois bem. Então, é preciso coragem. 
Coragem para instaurar uma narrativa que dimensiona outras possibilidades de referência 
para o corpo como espaço/tempo de-para-em performance. Assim, a intenção é empurrar o 
limite do dizível, de modo a ignorar não apenas algumas convenções, mas também, e 
principalmente, certos padrões que identificam o corpo com algo-coisa-situação. Até onde 
acontece o corpo? Quais instâncias instituem o não-corpo como algo outro? Para isto, 
depois das digressões necessárias, o enfoque será dimensionar o corpo e seu outro, a partir 
do perspectivismo ameríndio como cosmogonia para a performance em foto-dança. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Corpo; duplaPLUS; Foto-dança; Performance; Perspectivismo. 
 
 
ABSTRACT 
This script questions that space within experience where it is no longer possible to pretend to 
oneself that there are other senses to all. Well. Then, courage is needed. Courage to 
establish this narrative about other possibilities of reference for the body as a space/time 
medium of-to-for performance. Thus, the intention is to push the limit of the (un)speakable, 
as a means to ignore not only some conventions, but also, and mainly, certain patterns that 
identify the body with thing-something-situation. Until what-when does the body happen? 
Which instances establish the non-body as something else?  After the necessary 
digressions, the intention is to take into dimension the body and its otherness, taking de 
indigenous perspectivism as a cosmogony for performance through foto-dance. 
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...porque o corpo mesmo 
está por dentro da pele... 

Novos Baianos 
 
 

Deveria iniciar esta escrita com era uma vez, mas não quero. Enquanto isso não 

acontece, mesmo assim, é possível provocar a credulidade e o entendimento 

recíproco entre a consciência e os sentidos, com aquela afirmação esdrúxula logo 

acima que, ao se indicar uma (des)intenção, confirma-se também algum algo. Não. 

A intenção não é ter razão. Tampouco, quero problematizar a maneira de ver e olhar 

- ou, de ser e de sentir. Bobagem isso, de inaugurar um discurso a partir de 

polêmicas fortuitas. Melhor seria ignorar tudo e começar novamente. 

Em todo caso, tudo começou um dia quando as coisas tiveram de ter outro sentido. 

Um sentido para o qual, nem sempre estamos preparados a conhecer; muito menos, 

compreender. Só sei que a morte tem cheiro, mas nem por isso significa que haverá 

um desencarne como culminância daquele determinado momento. Pode ser que 

dure mais ou menos tempo. Pode ser que aconteça sim, mas por outro motivo. 

Como dizem alguns, nosso desenlace está para além da vontade de não aguentar 

mais tanta provação. Paciência. Faz parte. Por mais que alguns pensem ser 

possível vir a ser purpurina, ao bem da verdade, tudo é muito mais delicado. Pois 

então, que venham as delicadezas. Foi o que aconteceu por aqui. Indico, mais uma 

vez que esta escrita ainda vai começar, mas isto já foi mencionado. Só que, antes 

de iniciar as consequências das reflexões sobre como a prática de realizar foto-

danças aconteceu como um desdobramento da dificuldade em elaborar os registros 

de performances de dança, é preciso indicar que estas foto-danças foram registros 

de um cotidiano tornado cruel:  eram marcas da impossibilidade de dançar, devido 

às fragilidades de um corpo tornado outro, estranho a si mesmo. 

Imaginem um corpo qualquer, que transitava entre piruetas e grand jetés, acordar 

um dia vinculado a tanta dor e debilidade que desconfiava da capacidade de escovar 

os dentes? Imaginem um corpo ter espasmos a ponto da única atividade física 

possível ser descer de elevador até a portaria em busca do jornal diário, tornado 

objeto tão pesado, que precisava de companhia para segurar as manchetes. Tais 

dificuldades, quase tornaram qualquer outra preocupação, impossível. 
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Afinal, claro que os desafios de lidar com os efeitos colaterais de um tratamento de 

saúde; o susto expandido com relação ao diagnóstico; a insegurança quanto à 

eficácia do tratamento; a pasmaceira que advém do cansaço; o medo de não ter 

coragem; tudo isto gruda no imaginário de uma forma que parece ser impossível 

pensar ou fazer ou sentir qualquer outra coisa. Mesmo assim, em uma brecha do 

próprio existir, aconteceu uma foto, ali nos pilotis. Depois outra. Depois outra. E foi 

assim. O restante desta narrativa já aconteceu. Ou ainda acontecerá. Assim segue 

este primeiro momento da escrita, quase sem referências e citações, pois afinal, já 

indicava o Benjamin (quem? Aquele... da aura) as citações são descontextos de 

estranhamento traumatógeno. Sinceramente, já não nos cabe tanto trauma: mais 

uma vez, é preciso coragem (é o que a vida nos pede). 

 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
sobre como podemos compor coisas ridículas com nossos medos mais sutis, 2016 

foto-dança para um momento: decoração de festa infantil. 
http://duplaplus.com 

 

 

Acontece que, nem sempre, a coragem vem ao encontro do medo. Por vezes, as 

coisas são um tanto mais simples ou inconsequentes ou infantis. Por vezes, quando 
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o cheiro da morte nos ronda, a única pergunta possível é sobre o corpo ou sobre 

coisas díspares como se um cadáver deixa de ser humano por estar morto. 

Em todo caso, para além do corpo físico; do duplo etérico; do corpo astral; do corpo 

búdico; do corpo átmico; do corpo social; existe também algo que é outro. Outro tipo 

de corpo para outro tipo de experiência: para além do corpo como lugar de 

individualidade ou receptáculo da pessoa. Um corpo que estabelece outros vínculos 

até consigo mesmo através do outro. Como se o corpo e o outro pudessem ser a 

mesma coisa. Coisa? Corpo como coisa que indica a alteridade de si. 

 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
sobre o encontro com o mover do outro, 2017 
Registro de Performance. Foto: Thiago Sabino 

http://duplaplus.com 

 

Esta diferença, do corpo como coisa, exige um reconhecimento de especificidades 

onomásticas que explicitam distinções conceituais e, também, particularidades 

cosmológicas. À princípio, corpo e coisa são conceitos metodológicos que indicam 

um determinado interesse temático; uma realidade conceitual; um contexto 

cognitivo. Estes conceitos implicam também, relações de complementaridade e/ou 

oposição entre categorias tais como: indivíduo biológico - pessoa social - 



 

 
GÜNTHER, Luisa. O que fica do outro lado do olho (também) faz parte do seu tu, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2301-2312. 

2305 

coletividade - sociedade - natureza - sobrenatural - cósmico - divindade - espírito - 

alma - humanidade - animalidade - mundo inanimado - coisa. Esta sequência 

poderia ser um continuum. Para alguns, é: trânsito desde o corpo até a coisa. 

Entretanto, para outros é ofensa. Nestes casos, é preciso recorrer a uma percepção 

ocidentalóide de que “o individualismo corresponde muito mais a uma noção de 

sociedade que a uma percepção de pessoa” (GOLDMAN, 1999, p.28). Sabendo 

disso, analisar comparativamente as diferenças entre as concepções de corpo e 

pessoa para os ocidentalóides e suas alteridade, significa compreender como os 

humanos representam a si mesmos em oposição aos outros; quem ou o quê são 

estes outros; e qual a imagem diferencial que têm (ou não) do humano com relação 

a tudo aquilo que circunda. Para pensar a relação entre o corpo e a pessoa nestas 

supostas sociedades ocidentais contemporâneas (como se isto fosse algo unívoco; 

como se em contrapartida ao ocidentalóide houvesse uma epistemologia-unificada 

do sul-maravilha; como se ambas estas cosmogonias fossem excludentes e 

incomunicantes) retomo a definição de David Le Breton (2006) que indica ser o 

corpo signo do indivíduo, lugar de sua diferença, de sua distinção. Em tantas 

palavras, a singularidade biomórfica seria o receptáculo da individualidade psíquica, 

sendo esta unidade biopsíquica constituinte da especificidade de cada pessoa que 

corporifica uma identidade contrastiva em que cada um é diferente e único frente a 

todos os demais. Assim, a condição de ser humano é consciência individual do eu-

mesmo, uma noção reflexiva de si que distancia o eu do mim em um processo de 

crítica ética e moral aos comportamentos, habilidades e características anatômicas 

deste indivíduo singular. Bem, faz sentido, mas como seria de outra forma. 

Em contrapartida, os Juruna, um povo Tupi, nos diriam, via etnografia, que “o que 

nós consideramos como características humanas (definindo-as tanto natural quanto 

metafisicamente) não pertencem de direito ao ser humano. Temos de produzi-las em 

nós mesmos, no corpo. Cada um, animal ou humano, pode produzir as 

características que melhor lhe agrade” (LIMA, 1996, p.27). Ou seja, para ser 

humano, não basta ser antropomorfo, antropomorfia que também não implica uma 

individualidade social. O humano seria uma condição que somente resulta de um 

“processo específico de socialização que visa tanto neutralizar quanto incrustar 

determinadas qualidades animais, vegetais e cósmicas nestes corpos 
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antropomorfos” (LIMA, 1996, p.28). Assim, pode até causar certo espanto aos 

ocidentalóides, o fato da condição humana entre os Juruna (bem como entre outros 

ameríndios) ser resultante de um processo de somatização de características de 

outras espécies. 

Apesar de metáforas como coragem de leão ou memória de elefante serem 

rotineiramente utilizadas por estes mesmos ocidentalóides para caracterizar as 

pessoas. De qualquer forma, entre os ameríndios estas qualidades de outras 

espécies não são metáforas explicativas para determinadas características 

humanas. Além do mais, estes animais e vegetais cujas qualidades são valorizadas 

socialmente a ponto existir um procedimento ritual para que ocorra a somatização de 

suas qualidades, não são necessariamente considerados como sendo de outras 

espécies diferentes do humano. A cosmologia ameríndia caracteriza-se por uma 

qualidade perspectiva (ÅRHEM apud VIVEIROS de CASTRO, 1996) segundo a qual 

“o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não 

humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos” (VIVEIROS de 

CASTRO, 1996, p.115). Ou seja, não apenas os humanos são pessoas, a realidade 

em todas as suas nuances também é.  

Ser uma pessoa significa então, ser capaz de ter um ponto de vista, sendo que tem 

ponto de vista todo aquele que tiver alma. Agora, “a experiência da alma humana, 

diferentemente daquela da alma animal, não consiste em consciência de si como 

sujeito. De um lado, enquanto princípio vital situado no coração, a alma é uma parte 

do eu e não pode explicar por que o eu é uma pessoa; de outro, ela é o duplo do 

sujeito, e escapa, enquanto tal, ao mesmo” (LIMA, 1996, p.35). O que o 

perspectivismo implica é a unidade metafísica de todos os seres que, por serem 

semelhantes espiritualmente são dotados de subjetividade, mas manifestam suas 

diferenças objetivas nas especificidades corpóreas que os individualizam. Uma 

segunda e diferente compreensão da categorias de pessoa e corpo que contrasta 

tanto com a das sociedades ocidentais quanto das sociedades ameríndias pode ser 

identificada entre as sociedades africanas. As etnografias indicam que a unidade 

mínima da estrutura social não é o indivíduo, mas grupos mais inclusivos como clãs 

e linhagens (GOLDMAN, 1999), apesar do fato destes grupos corporados tenderem 

as ser concebidos à imagem semelhança dos indivíduos, como verdadeiras super-
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pessoas (GOLDMAN, 1999). Neste contexto, as pessoas são o seu lugar na 

linhagem, sendo o seu corpo do grupo. O indivíduo depende de suas relações de 

parentesco para definir sua identidade. 

 

 

 
 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
para além da casa como encaixe de corpo (ou) clarkiando poesia, 2016 

foto-dança para um objeto lúdico: fúscia 
http://duplaplus.com 

 

Aqui, o parentesco é múltiplo e as referências são cruzadas. Algumas mais óbvias. 

Outras, mais ou menos, considerando principalmente que somos todos contingentes 

ao nosso próprio momento de existência em uma corporeidade que nos apresenta 

como instante de nós mesmos. Nem sempre transparentes ao outro. Nem sempre 

latente às possibilidades. Da mesma forma, por vezes, somos herdeiros de outros 

tempos. Neste sentido, talvez uma das maiores influências para o pensamento 

canônico ocidental (se é que isto existe) tenha sido a revelação da existência do 

continente americano e de sua respectiva população (BARREIRO, 2002; 

LESTRINGANT, 1997; LÉVI-STRAUSS, 1989; MALINOWSKI, 2000; MELLO e 

SOUZA, 1993; SAHLINS, 2000; VIVEIROS de CASTRO, 2009). Fato é que tais 

subjetividades não haviam sido previstas (pre-vistas ou imaginadas enquanto 

transcendências virtuais pela razão pura). Tampouco correspondiam a quaisquer 

expectativas. Assim sendo, o ocidentalóide foi confrontado por mais um exótico, 

diferente de si mesmo e de seus outros. Não mais que de repente, o conceito 

renascentista de Humanidade já não era uma realidade unânime e indiscutivelmente 

existente. Aliás, até que ponto aqueles sujeitos eram considerados pelos europeus 
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como sendo humanos? Até que ponto a existência de outros povos colocava em 

risco o conceito que os ocidentalóides tinham de si mesmos? De fato, não é desde 

sempre no passado que todos os antropomorfos mutuamente se consideram como 

sendo membros de uma só espécie, intitulados a terem os mesmos direitos morais e 

responsabilidades éticas para com todos os demais. Tampouco é possível afirmar 

que atualmente, na simbólica do cotidiano, isto de fato ocorra. 

 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
sobre estar acompanhado por selvagens no pomar das criptonitas, 2015 

foto-dança para um momento de suspensão: o início do insuspeito  
http://duplaplus.com 

 

A igualdade entre todos não exercer outra função prática a não ser configurar um 

postulado ético. Alguns resmungam: também pudera, somos tão diferentes entre si. 

Outros questionam: como compreender estas diferenças? Afinal, nada humano 

deveria ser alheio ao homem, mas será que o sentimento de empatia dá conta de 

compreender as nuances e as imagens diferenciais que os humanos têm de si? Por 

vezes, resta tão somente escapar dos prejuízos da discórdia e promover novas 

experiências que permitam a insurgência para além do incômodo de uma 

objetividade reificada que fundamenta um parâmetro inválido de julgamento de 
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corpos, acontecimentos, valores e significados. A lógica utilitária, funcionalista ou 

mecanicista implica apenas obviedades ululantes, parciais e inviáveis. Contrário a 

isso, ao conseguir transportar não apenas a si, mas também o outro para além da 

realidade imediata, a experiência de uma subjetividade alforriada de si mesma e 

comprometida com a emancipação da sensibilidade, da imaginação e, até mesmo, 

da razão parece ser insuperável a oposição entre o sujeito que experimenta 

sensações e o sujeito/situação que as promove. O corpo-coisa é simbiose. 

Em meio a tantas particularidades e idiossincrasias seria possível um lugar-comum 

que não subestime, nem desmereça as qualidades inalienáveis de cada um? O que 

seria realmente um lugar-comum? Seria uma circunstância de cumplicidade; um 

momento afetivo de confluência de sentimentos e valores; uma promoção da 

coletividade? Voltamos à questão das heranças? O corpo carrega estas memórias 

como fragmentos de si, amalgamados em seu todo? 

 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
sobre aquilo que poderia vir em sua direção, mas desvia (ufa!), 2017 

foto-dança para a carga cármica 
http://duplaplus.com 

Certas perguntas precisam ser feitas pela simples falta de necessidade de serem 

respondidas. Tipo: será que o corpo contém algum tipo de percepção sinestésica 
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que pode ser revelada em procedimentos técnicos e permite estabelecer uma 

contiguidade entre sentimentos? Desconheço a resposta. Só sei que, a certeza da 

conquista desta partilha, advém desta escrita que inaugura a própria leitura que, por 

sua vez, inaugura uma cumplicidade e expõe que, por entre os melindres, estes 

corpos aqui apresentados de forma divergente realizam: os subterfúgios da 

linguagem; os limites do espaço; o corpo como desenho; a paisagem como 

cenografia; o título como literatura; a vontade como uma ideia; o interesse como 

passatempo; o masculino como musa; o feminino como técnica. 

 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
sobre quando é preciso estar à deriva na encruzilhada 

foto-dança para os trânsitos 
http://duplaplus.com 

Ou ainda: o desdém como provocação; o registro como absurdo; a visualidade como 

coisa tátil; o cotidiano como comodidade; o sentir como devaneio do íntimo; o 

mesmo como potência de alteridade; o humor como alívio; a crença como 

mecanismo de existência múltipla; a cura como ritual corpóreo da busca dos limites 

de si; a palheta cromática como estratégia de dissolução com o ambiente; o figurino 

como aquilo que não estava sujo esperando ir para a máquina de lavar roupas. Para 

além disto, existem tantas outras coisas que poderiam ser, mas que enquanto isto, 

ainda estão para acontecer. O insuspeito, o inusitado, o inoportuno ou o incomum 
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também são alternativas por entre aquilo que é possível, mas talvez, por não serem 

a escolha imediata ou recomendada ou recorrente, findam por não configurar 

oportunidades realizadas. Agora, será que isto importa? Quando isto importa? 

 

 

 

 

 

duplaPLUS (Ary Coelho & Luisa Günther) 
sobre quando em caso de choque, não provoque: pode ser radioativo 

foto-dança para a saúde pública 
http://duplaplus.com 
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