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APRESENTAÇÃO

Dançar, dançar, dançar. A cada movimento o corpo expõe configurações
e reconfigurações que organizam-se espaço-temporalmente e provocam
inúmeras percepções. Em algumas oportunidades essas percepções se dão
no imediato contato com o fazer artístico – como uma fala que se reconhece.
Em outras, a percepção se dá como que uma fala em eco, que se repete e
vêm se encostar aos poucos, promovendo outros conhecimentos, outras
percepções. A familiaridade da fala enunciada dependerá de como se
permite dela se aproximar.

A dança coloca em cena corpos em movimento que produzem
significados e estabelecem diferentes modos de enunciação e percepção.
As maneiras como esses corpos organizam as idéias e as expõem é de
fundamental importância para a proposição que entende o corpo que
dança como indissociável do contexto onde apresenta suas propostas.
Indispensável também é o jeito como a dança observa e tem observado
seu fazer.

O jeito como se pratica a observação, de modo geral, está
comprometido com crenças e compreensões de mundo ainda muito
estabelecidas por entendimentos de essência, origem, verdade, certeza.
Provavelmente, esta maneira de enunciar idéias de dança reproduza a
lógica do indizível vinculada a propostas artísticas que destacam
individualidades(individualismos) e lidam com as idéias de dança como
propriedades privadas.

Na contramão dessa maneira de tratar a dança, este livro apresenta a
dança enquanto fazer que é também dizer. Neste fazer-dizer, dança e
política compartilham o mesmo processo de constituição das propostas e
idéias artísticas e coletivas. O acolhimento da tônica “política” no processo
de organização do fazer em dança se constrói como um acontecimento
singular. Criar e enunciar vão se dar, ao mesmo tempo, produzindo corpos
específicos para cada enunciado.
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A percepção e a produção de acões-movimentos do corpo que dança
não prescindem das informações que estão no mundo e, num compromisso
crítico-reflexivo, aproximam a dança daquilo que ela enuncia. Pensar a
dança como um fazer que é dizer e, onde, dança e política co-existam
aciona outros modos de agir artisticamente, capaz de discutir, com o seu
fazer, qual o “lugar” da dança na sociedade atual. Para tal empreendimento,
este livro considera política como performatividade que se enuncia em
corposmídias que dançam. Corpos implicados e comprometidos com as
relações que estabelecem com o ambiente. Além disso, constroem
condições de contaminação do pensamento para a produção de danças
que organizam e enunciam suas idéias de diferentes modos. Em alguns
desses modos, os processos tendem a abordagens interrogativas e
investigativas pertinentes ao fazer dança. Importa instigar o exercício de
ações-atitudes performativas, trabalhadas em corpos que são mídias de si
mesmos e, que, abordam e discutam questões da diferença no fazer-dizer
artístico. Estes assuntos serão discutidos e distribuídos em três capítulos
que trabalham para modificar o modo como a área da dança se observa, e
o modo como ela é observada.

O primeiro capítulo discute o corpo que dança com interesse na
constituição e organização da fala do corpo. Propõe-se um jeito
diferenciado de observar o corpo que dança que, no seu fazer, se torna um
fazer-dizer. A performatividade é trazida para discutir e problematizar
corpos que organizam pensamentos-falas na forma de dança. A observação
da produção desse falar propicia a percepção de que o corpo que dança
organiza e constitui(configura) sua fala no fazer, além de destacar que esta
fala é construída no e pelo corpo.

Compreender as muitas maneiras de enunciar falas de dança passa
pela observação destas falas como cena e em cena, onde as enunciações
podem expor configurações(constituições) distintas e singulares. A questão
da performatividade ajuda na discussão que trata da posição/condição de
visibilidade da área da dança. A discussão distancia-se da compreensão de
que a dança é indizível.

No segundo capítulo o corpo que dança é observado enquanto corpo-
sujeito e corpo-instituição e, no trato com questões de poder implicadas
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nesses corpos. As operações de poder viabilizadas por estes corpos desviam-
se de características impeditivas e assumem características produtivas.
Busca-se perceber se existe algum vínculo entre os fazeres institucionais
de dança e os fazeres artísticos. A instituição em pauta é a Escola de
Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A Escola atua há a 50
anos na sociedade e carrega no seu currículo a constituição de três grupos
artísticos que serão trazidos aqui à discussão e investigação da produção
de um fazer-dizer que tenha configuração performativa: O GDC (Grupo
de Dança Contemporânea), o Odundê e o Tranchan.

O capítulo terceiro trata das implicações políticas provenientes do
fazer-dizer performativo. Destaca-se também, neste capítulo, questões que
focalizam a utilização das idéias de performatividade na organização do
corpo que dança na contemporaneidade e indica-se a importância de
aproximar a idéia de performatividade aos fazeres da dança contemporânea.
Busca-se, ainda, apresentar a potencialidade da área da dança que trabalha
de maneira compartilhada e coletiva, ou seja, atua enquanto comunidade
artística comprometida com o durante, o antes e o depois. E em
comunidade existe a possibilidade de negociar, transformar e traduzir
práticas, pensamentos, posicionamentos, idéias e ideais de modo
diferenciado.

Vale ressaltar que as fotografias inseridas neste livro não se limitam a
um caráter tão somente ilustrativo, e sim para atuarem como textos
complementares, e que fazem uma conexão direta com o texto escrito.
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Pinheiro pelo acompanhamento e incentivo carinhoso dispensados; à
Adriana Bittencourt Machado pela amizade, cumplicidade e parceria; a
Tomas pelo gentileza do acolhimento; à Dulce Aquino, Marli Sarmento,
Conceição Castro, Leda Iannitelli, Tânia Bispo, Edleuza Santos e Sueli
Ramos por compartilharem informações dos grupos GDC, ODUNDÊ e
TRANCHAN; aos artistas Wagner Schwartz e Jorge Alencar pela permissão
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e confiança na citação de suas invenções; aos amigos paulistas que não
deixaram chegar o frio: Neli Casimiro e família, Mauriçoleo, D.Soave,
Dora Leão, Fabiana Britto, Nirvana Marinho e Ângela D’Ambrosis; a
Fernando Passos pela apresentação de autores que contribuíram
significantemente para o trabalho e aos Professores, Colegas e Funcionários
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