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Neste capítulo retorna-se ao corpo para tratar das implicações políticas
provenientes do fazer-dizer performativo. Para tanto se faz necessário
salientar porque a performatividade é importante na contemporaneidade,
porque convém aproximar esta qualidade denominada de performativa
da dança contemporânea, e quais as conseqüências de se trabalhar com
essa idéia. Além disto, busca-se apresentar a potencialidade da dança que
trabalha de maneira compartilhada e coletiva, ou seja, atuando enquanto
comunidade artística que, durante seu fazer, no seu fazer está
comprometida com o que veio antes e com o que virá depois. Isto quer
dizer que o compromisso do fazer está impregnado de informações acessadas
que se põem em discussão no fazer e, nele, indicam outras possibilidades
de lidar com as informações trabalhadas.

Por que performatividade?

O conceito de performatividade refere-se a um modo de estar no
mundo, podendo ser aplicado às relações pessoais, sociais, políticas,
culturais e artísticas. A performatividade se caracteriza por movimentos
inquietos, questionadores – aqueles que não se satisfazem com respostas
já dadas e trabalham para perturbar o domínio do “o quê”, “para que/
quem”, “porque” em favor de um “como” que precisa ser sempre construído.
Dela faz parte a necessidade de mudanças porque se refaz a cada tentativa
de resposta às inquietações que aparecem no processo de constituição de
sujeitos/sociedades. Ainda, não tenta fixar o presente, em vez disso,
desloca-o. Traz para o presente marcas passadas e indica, no mesmo
presente, marcas futuras.

A performatividade se interessa pela presentidade do presente que
está em movimento. Vive-se a globalização, tempo das redes de circulação
de idéias, materiais, pessoas; do deslocamento e descentralização de poderes
e crenças. A importância de se falar/trabalhar/tratar da performatividade
na contemporaneidade está em provocar, perturbar, e instigar a
continuidade desses deslocamentos e descentramentos e tentar subverter
procedimentos que fixem, e rotulem idéias, pensamentos, produções e
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outros. São fazeres que levam a dizeres específicos, fazeres que são
considerados enquanto atitudes que podem ser encaradas como condutas
políticas. A performatividade conecta o poder fazer aos poderes instituídos
– social, histórico, econômico e político. A performatividade promove a
co-relação indissociável entre o que se faz e o que se diz – dizer o que faz,
fazendo o que diz.

FIGURA 19
Vera Sala: Estudo para Macabéa (1998)
Foto: Gil Grossi

A compreensão da performatividade nos leva a identificar propostas
que indicam diferentes modos de pensar como se faz dança e, também,
pensar as implicações políticas e estéticas desse fazer. Faz pensar para
repensar essas instâncias - política e estética - no próprio fazer, no presente
do fazer. Pensar performativamente cria uma tensão nos modos como o
corpo se move em sua própria dança. O corpo é o seu assunto, daí a
necessidade dele produzir os movimentos que sejam capazes de reconfigurar
os limites e as potencialidades do seu dizer – daí, também, a necessidade
de inventar o modo desse dizer ser feito. O corpo é o foco primordial e
indispensável para se pensar/estar o/no mundo. E quando se trata do
corpo que dança, sucede o mesmo.
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Na dança o corpo deve estar cuidado em sua inteireza, exposto em
seus estados transitórios e circunstanciais. Pensar o corpo que dança na
performatividade é desconectar-se da idéia de corpo com formas definidas
por molduras pré-esquematizadas, que vai dançar organizando
criativamente os materiais que já conhece. O corpo performativo é um
corpo em estado de “definição” contínua – vai realizar definições provisórias
e problematizadas em espaços de distúrbio. No trabalho com a
performatividade, a dança contemporânea vai se manter em um processo
contínuo de reconfigurar-se. Em vez de produzir um traço próprio -
identificado por técnicas sistematizadas, como na modernidade - vai
produzir inúmeros traços e reconfigurá-los logo adiante. Troca-se uma
ação de perpetuar pela ação de transformar.

A performatividade, na dança contemporânea, reforça o que se sabe
sobre o corpo: pensamento é ação (BERTHOZ, 1997). E, se assim é, se a
dança produz outros pensamentos, está produzindo outras ações, aquelas
que lhe correspondem. Portanto, quando a dança passa a fazer certas
perguntas ainda não feitas, passa a precisar exercitar um outro fazer-dizer,
que seja capaz de dar conta daquilo a que se está propondo.

O poder implícito do performativo está precisamente em sua
habilidade para instituir um sentido prático para o corpo, não somente
no sentido do que o corpo é, mas de como pode ou não pode
negociar espaços e posições nos termos das coordenadas culturais
dominantes […] Neste sentido, o performativo é parte crucial não
somente da formação do sujeito, mas também de contínuas
contestações e reformulações de assuntos políticos. O performativo
não é apenas uma prática ritual: é ritual influente para assuntos que
se formulam e se reformulam. (BUTLER, 1997, p. 160).31

Lidar com a performatividade na dança incita o processo de inventar
danças. Mas não se trata de inventar novos modos de organizar materiais
já criados, não se trata de uma criatividade que se exerce sobre materiais
que existem e serão reorganizados, retrabalhados (passos, frases, técnicas)
que vem sendo mais exercitado em produções de dança contemporânea -
onde o exercício de correr riscos torna-se mais presente, uma vez que cada
obra se dedica a experimentar no corpo os modos capazes de fazerem esse
corpo apresentar a questão ou as questões que deram nascimento ao
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trabalho. Para quem está habituado a ver ou fazer uma dança onde a
questão se concentra, no modo como os passos e as frases se ligam, há
uma mudança grande desafiando esse olhar e esse fazer. A dança
contemporânea enfrenta esse desafio e, para respondê-lo, acaba precisando
produzir formulações que podem parecer, a princípio, estranhas, diferentes,
incomuns, justamente porque não operam no código de criatividade sobre
o que, até então, era mais conhecido como sendo o material do qual as
danças são feitas. O corpo não está mais subjugado ao hábito de articular
gestos, comportamentos e formas corporais que trabalhou na sala de aula,
aprendendo lá na forma de técnica de dança.

Em vez disto, vai investir em “estratégias” variadas que têm em comum
o fato de provocarem, no corpo que dança, o questionamento, entre outros,
de um fazer baseado, por exemplo, em uma correspondência biunívoca
entre som e movimento, em figurinos-personagens, no cenário invólucro,
na iluminação climática baseada em efeitos, no uso ilusionista do palco
italiano. Esses enquadramentos mais usuais são questionados no jeito
hegemônico de dançar, quando a dança passa a se dedicar a descobrir
sempre modos novos de usar a relação entre movimentos que o corpo já
aprendeu e os objetos aos quais esses movimentos se referem. A diferença,
na performatividade, é justamente caminhar com os hábitos de convenções
que questionam essa relação.

Para tal, há que se instigar o abandono de tais hábitos associacionistas
entre um fazer que já traz pronta a sua ligação com o seu dizer. A dança
contemporânea permeabiliza as fronteiras entre o fazer e o dizer quando
se formula fora dos hábitos de entender o seu fazer como a habilidade de
buscar a mais criativa correspondência entre os conjuntos de passos e os
sentidos que eles já carregam antes do momento em que são colocados
naquela dança, sentidos que lhes correspondem antes daquela situação
específica que eles estão montando em cada obra onde surgem.

Sem esse tipo de entendimento, o que acontece é que se criam espaços
de passagem, de trânsito, e de movimentos para cada situação específica.
Nos pensamentos-movimentos corpóreos que passa a produzir, a dança
começa a misturar materiais fora da hierarquia onde cabia ao passo
aprendido em sala de aula o papel de conduzir a narrativa. Assim,
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experiências das mais variadas naturezas de dominância, sejam elas
intersubjetivas, sociais, artísticas, culturais, políticas, etc, passam a não
buscar a sua tradução em passos de dança.

FIGURA 20
Jorge Alencar: A Lupa (2005)

Foto: Júlio Acevedo

Possíveis conseqüências

As questões levantadas pela performatividade conduzem a distúrbios,
tensões que problematizam a “definição” do corpo que dança. Trabalhar
de modo performativo é estar de acordo que nenhum modo de dançar
está estabilizado dentro de uma linguagem já delimitada, cabendo ao
coreógrafo explorar arranjos internos sempre variados para seus arranjos,
ao longo do tempo. Num trabalho que aciona modos de agir contra-
hegemônicos, ou seja, ações que vão de encontro às premissas e
prerrogativas reconhecidas pela maioria como sendo as que regulam o
fazer da dança. Consequentemente, porque não expõe ações-movimentos
de fácil reconhecimento, está sujeita a denominações tais como: dança
que não dança, dança estranha, dança esquisita, dança fora do padrão,
dança incompreensível, entre outras. Uma das primeiras conseqüências
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dessa escolha é a de enfrentar a exclusão dos espaços midiáticos, por
exemplo, exclusão essa que a leva a não fazer parte da vida da cidade e a
não poder ser consumida em escala, justamente por não ser imediatamente
reconhecível como dança.

Há, pois, um custo alto, em termos de visibilidade, quando se traz
para a dança contemporânea as qualidades do performativo. Que se
configura, também, em uma restrita circulação desses modos diferentes
de fazer dança. Não estando nas mídias de ampla circulação, passam a ser
ignorados pela maioria da população, com a qual não têm a chance de
estabelecer qualquer contato – com todas as conseqüências do que significa
isso hoje em um mundo cada vez mais dirigido para a mistura de arte
com entretenimento. Como se sabe, a informação, para sobreviver, precisa,
como primeira condição, ter a oportunidade de encostar em outro corpo;
esse tipo de informação que não encosta, não consegue se reproduzir na
escala que seria necessária para não ameaçar a sua continuidade, a sua
sobrevivência.

[…] cada replicador faz cópias de si mesmo. Cada cópia é igual ao
original e possui as mesmas propriedades. Entre essas propriedades
obviamente está a de produzir mais cópias de si mesmo […] cada
nova cópia tem de ser feita de matérias-primas, tijolos menores que
estejam vagueando ali por perto. Podemos presumir que os
replicadores atuam como algum tipo de molde ou gabarito. Os
componentes menores caem juntos no molde de maneira a produzir
uma duplicata desse molde. Em seguida a duplicata desprende-se e
pode ela própria atuar como molde. Temos então uma população
potencialmente crescente de replicadores. (DAWKINS, 2001b,
p. 194).

Apesar dessa constatação, de uma situação bastante adversa para essa
dança na nossa sociedade, há sinais que evidenciam transformações mais
importantes em curso. Emergem movimentos de resistência – como os
novos coletivos em torno de ações políticas (Dança Minas, Mobilização
Dança, o esforço de alguns festivais transformarem-se em uma rede, etc),
que têm conseguido abrir pequenos espaços dentro e fora das instituições
e que sinalizam para uma forma de ação até então apenas episodicamente
praticada pelos artistas da dança.
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Lidar com a performatividade, então, permite arranjar e rearranjar
modos de dizer. Não se trata de uma necessidade nascida de questões que
priorizam a descrição (os modos constativos, de que Austin (1990) falava)
do que está fora – e aí está também outra de suas principais marcas.

Um outro ponto a salientar é a sua ligação com as outras artes
contemporâneas, instigadas por questões semelhantes e enfrentando
dificuldades também parecidas. Alguns fazedores de dança contemporânea
têm exercitado e discutido temas caros a outras artes, igualmente envolvidas
com seus fazeres performativos, dentre os quais se destacam, por exemplo,
o da autoria (outro tipo de sujeito – o sujeito compartilhado); as novas
formas de organização (outro jeito de estar no mundo); a constituição de
um outro tipo de sociedade (comum) e outro tipo de dança (interessada
nas singularidades coletivas).

Tema 1: autoria

O corpo da dança contemporânea performativa é um corpo-agente,
agenciador, socialmente inscrito, voltado para negociações com o que
investiga. É um corpo que não se entende como sendo o constituidor de
um sujeito isolado, mergulhado somente em sua criatividade. Essa
concepção de sujeito articula um outro entendimento do conceito de
autoria. Ao invés de associada a algo que se fundamenta na existência de
um original, uma propriedade particular de um dono único, questiona a
necessidade de sustentar a existência desse original para legitimar o que,
de fato, é único – mas único na forma como organiza informações que são
compartilhadas com muitos outros sujeitos. E se são compartilhadas, tais
informações caem fora da moldura do “original”, uma vez que se tornam
origens múltiplas. A autoria, pois, resulta sempre de ações compartilhadas.
O sujeito da dança contemporânea performativa, portanto, se entende
como autor de rearranjos do que é seu e também de outros tantos sujeitos.
É um sujeito constituído por muitos outros – aqueles provenientes de
encontros, colaborações, cooperações. Os modos de promover os rearranjos
daquilo que compartilha com os outros é que são só seus.
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E este processo de produção colaborativa, comunicativa e comum
do conhecimento também caracteriza todos os outros campos da
produção imaterial e biopolítica […] o trabalho que cria propriedade
privada é uma extensão do corpo, mas nos dias de hoje esse corpo é
cada vez mais comum. (HARDT e NEGRI, 2005, p. 244).

Os fazedores de dança contemporânea performativa trabalham a partir
da compreensão de que as idéias estão no mundo e, portanto, são
compartilháveis por diversos sujeitos e sociedades.

[…] é a criação de novos circuitos de cooperação e colaboração
que se alargam pelas nações e continentes, facultando uma
quantidade infinita de encontros […] não quer dizer que todos no
mundo se tornem iguais […] é a possibilidade de que, mesmo nos
mantendo diferentes, descubramos os pontos comuns que permitam
que nos comuniquemos uns com os outros para que possamos agir
conjuntamente. (HARDT e NEGRI, 2005, p. 12).

Não trabalham mais como se existissem originais únicos e identificáveis
para os fatos da cultura. Uma vez que foi posta no mundo, qualquer idéia
adentra no fluxo inestancável de contaminações em todas as direções. O
que significa que toda idéia, quando se materializa, já está contaminada
por muitas outras. Não à toa, pensar em “propriedade privada do
conhecimento e da informação é apenas um obstáculo à comunicação e à
cooperação que estão na base da inovação social e científica”. (HARDT e
NEGRI, 2005, p. 242).

O fazer-dizer da contemporaneidade escapa da tirania do conceito de
sujeito isolado e essencializado, pois entende que o sujeito é feito,
constituído de outros sujeitos. O sujeito performativo não combina com
a idéia de sujeito individualizado, mas com a idéia de sujeito compartilhado
– aquele que compartilha o fazer-dizer e que lida com idéias no coletivo.

[…] o trabalho que cria propriedade não pode ser identificado com
qualquer indivíduo nem mesmo com qualquer grupo de indivíduos
[…] torna-se cada vez mais uma atividade comum caracterizada
pela cooperação contínua entre inúmeros produtores individuais
[…] a informação e o conhecimento são produzidos pelo trabalho,
a experiência e a engenhosidade do homem, mas em nenhum dos
dois casos esse trabalho pode ser atribuído isoladamente a um
indivíduo. (HARDT e NEGRI, 2005, p. 243)
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A performatividade então, vai estar colocando em discussão a noção
mais conhecida de autoria que não permite outra articulação que não seja
a da existência de um único original com tudo o que pode suceder a
partir dele – a(s) sua(s) cópias(s). Sem original possível de ser determinado,
faz-se necessário buscar uma outra formulação para a questão da cópia.

   FIGURA 21
   Wagner Schwartz: Transobjeto 1 (2004)

Foto: Gil Grossi

Quando se trabalha com a hipótese de que as informações seguem o
seu curso pelo mundo, em um fluxo onde contaminam e são contaminadas,
sem possibilidade de controle, uma vez que o fluxo se dá em todas as
direções, cada informação deixa de ser possível de ser pensada como sendo
original e/ou pura. Com essa compreensão de mundo, o sujeito passa a
ser tratado como sendo a reunião de uma coleção de informações em
determinado estado, um estado que também sempre se transforma, pois
o processo de trocas e contaminações não pára. A noção de original fica
cada vez mais difícil de ser sustentada.

As relações entre corpo e o ambiente se dão por processos co-
evolutivos que produzem uma rede de pré-disposições perceptuais,
motoras, de aprendizado e emocionais. Embora corpo e ambiente
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estejam envolvidos em fluxos permanentes de informação, há uma
taxa de preservação que garante a unidade e a sobrevivência dos
organismos de cada ser vivo em meio à transformação constante
[…] o que importa ressaltar é a implicação do corpo no ambiente
[…] algumas informações do mundo são selecionadas para se
organizar na forma de corpo – processo sempre condicionado pelo
entendimento que o corpo não é um recipiente, mas sim aquilo que
se apronta nesse processo co-evolutivo de trocas com o ambiente.
E como o fluxo não estanca, o corpo vive no estado de sempre-
presente […] (KATZ ; GREINER (2003) apud GREINER 2005,
p. 130).

Sendo o sujeito um compartilhador de outros sujeitos, ele deixa de
ser isolado, pois carrega muitos em si mesmo, além de também estar em
muitos. O compartilhamento, contudo, não impede a ação de autoria,
mas ela passa a existir como uma espécie de co-autoria. O sujeito passa a
entender as suas ações como sendo as de um reorganizador. O resultado
da reorganização é autoral, mas não no sentido de original. É autoral a
partir de compartilhamentos, de processos de contaminação.

De fato, não me importaria de chamar as asas das abelhas de asas de
plantas. São órgãos de vôo usados pela planta para transportar seu
pólen de uma flor para outra. Flores são ferramentas que passam o
DNA das plantas para a próxima geração. Funcionam como leque
de pavões, mas em vez de atrair fêmeas de pavões atraem abelhas.
Não existe outra diferença além desta. Da mesma forma que o
leque do pavão age indiretamente sobre as patas da fêmea, fazendo-
a andar até ele e copular, as cores e as listras das flores, seu perfume
e néctar agem nas asas das abelhas, borboletas e beija-flores. As
abelhas são atraídas às flores. Suas asas batem e carregam o pólen
de uma flor para outra. As asas das abelhas podem ser chamadas de
asas de flores, pois carregam genes de flores na mesma medida que
carregam genes de abelhas. (DAWKINS, 1998, p. 297-298).

Entendimentos como esses representam uma mudança, uma vez que,
aos olhos de muitos, terminam por ameaçar a propriedade privada. O
que importa aqui, vale observar, é apontar que a questão se apresenta na
forma de um dos temas que a própria dança performativa discute em suas
produções, a exemplo de Schreibstuck de Thomas Lehmen (2002), e
Xavier Le Roy de Jerôme Bel (2000), e nomear alguns de seus traços.
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Tema 2: novas formas de organização

A idéia de performatividade incita modos diferenciados de
relacionamentos intersubjetivos e sociais. Vai se distanciar de maneiras
classificatórias de organização propondo um outro jeito de estar no mundo.
Afinal, se ela é um fazer específico do seu dizer, para cada dizer precisará
inventar um jeito próprio, que lhe corresponda.

Há uma diferença nos modos de organização da fala da dança
contemporânea performativa. No lugar de propor um manual de fazer
dança, pretende problematizar a questão do que significa esse fazer, e
inquirir acerca da atuação dos diferentes modos de se enunciar dança. A
diferença, então, vai configurar-se enquanto qualidade operativa da
performatividade na produção do fazer-dizer. E a diferença está aqui tratada
não como resultado de um processo, mas enquanto o processo – ele –
mesmo que a produz.

Em sua atividade produtiva vai lidar com questões de identidade e
diferença numa relação de co-dependência. A co-dependência, que é
também uma espécie de compartilhamento de trocas, carrega ainda uma
outra marca no modo de se organizar a dança performativa: ela, de modo
geral, assume um viés crítico de outros tipos de fazeres em dança. A postura
critica, de modo geral, conduz a abordagens políticas. Por isso, na
performatividade do corpo que dança, dança e política não são instâncias
distintas, mas estão imbricadas intersticialmente.

O acesso ao poder político [...] vêm da colocação de questões de
solidariedade e comunidade em uma perspectiva intersticial. As
diferenças sociais não são simplesmente dadas à experiência através
de uma tradição cultural já autenticada; elas são os signos da
emergência da comunidade concebida como projeto – ao mesmo
tempo uma visão e uma construção – que leva alguém para “além”
de si para poder retornar, com um espírito de revisão e reconstrução,
às condições políticas do presente. (BHABHA, 1998, p. 22).

A diferença nos modos de organizar a dança vai estar nos espaços de
transformação e negociação e num movimento constante para construção
de outros espaços, incluindo-se aí o político: o poder e o direito de se
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expressar não só de acordo com o modelo da tradição, mas também a
partir do deslocamento desse entendimento para uma perspectiva
intersticial32. Ressalta-se a existência aí de um espaço de troca, interação
e encontro. Sob essa perspectiva, é necessário falar de identidades coletivas
que se constroem mutuamente, a partir de interesses móveis que interferem
nos modos de organização do fazer dança.

A opção política da diferença vem subverter os processos que fixam
identidades individualizadas. Esse movimento de não fixação está
considerado nas dimensões artísticas, sociais e culturais. Nelas, os processos
compartilhados estão marcados pela diferença em seus mecanismos
discursivos que se põem a superar a rigidez das políticas identitárias que
enfatizam a organização e constituição de identidades únicas
(individualistas). Trabalhar de modo compartilhado estimula uma maneira
performativa de proceder; uma enunciação marcada pela performatividade;
uma escolha política pela produção de diferença nas maneiras de organizar
o fazer-dizer da dança contemporânea. A coreografia de Wagner Schwartz,
Transobjeto 1 (2004), serve como exemplo.

Tema 3: outro tipo de sociedade (comum)

A performatividade representa uma das maneiras possíveis do sujeito
e da sociedade se constituírem. Tende a acontecer sempre que experiências
intersubjetivas e interesses das comunidades e dos valores sócio-histórico-
culturais são negociados tendo como objetivo a correspondência entre os
fazeres e os dizeres. No relacionamento com o social, tanto a identidade
quanto a diferença estão sujeitas à relação de poder e isso produz uma
convivência conflitante.

[...] o problema da identidade retorna como um questionamento
persistente do enquadramento, do espaço da representação [...] é a
cisão do sujeito em seu lugar histórico de enunciação [...] é a
impossibilidade de reivindicar uma origem para o Eu (ou o Outro)
dentro de uma tradição de representação que concebe a identidade
como satisfação de um objeto de visão totalizante, plenitudinário.
(BHABHA, 1998, p.79).
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Essas condições de contingência e conflito levam à reflexão sobre a
necessidade de compreender a produção da diferença e identidade,
relacionadas ao político, como atuação crítica que possibilite a prática e
produção do comum, “a vida social depende do comum” (HARDT e
NEGRI, 2005, p. 245). Não à toa, a dança contemporânea performativa
também se vincula à sociedade comum, seus temas e questões, com modos
próprios de lidar com cada qual.

Caracterizam-se aí outros processos como os de inclusão/exclusão,
normatização, demarcação de fronteiras e outros que vão lutar pelo acesso
aos bens sociais. Torna-se importante, então, prestar atenção ao movimento
que se estabelece nas fronteiras. Na condição de mobilidade, ocorre o
deslocamento de questões e investigações que lidam com o reconhecimento
da diferença como processo. Num espaço intersticial, no trânsito na
fronteira, outras margens são alcançadas e a diferença pode se estabelecer
sem polaridades primordiais, ou seja, dentro/fora, certo/errado, bom/ruim
e outras.

A partir dessa perspectiva que promove o transitar, o movimentar de
sujeitos e sociedades, outras conexões são construídas, repensadas e
reinauguradas. Ocorrem processos de intervenção onde são produzidas
outras configurações, sob a forma complexa de significação como, por
exemplo, a tradução. Podem surgir zonas de articulação temporárias que
transformem diferenças em focos de diálogo e ação e, ainda, que trabalhem
pela promoção de atividades com dimensões performativas e com ações
produzidas em comunidade, privilegiando assim, atuações coletivas na
área de dança. O surgimento de organizações recentes, com um perfil
menos hierárquico, na área da dança, vai nessa direção.

Dentre eles, destacam-se o Dança Minas, de em Belo Horizonte, o
Coletivo Contágio, no Rio de Janeiro, e os diálogos já iniciados entre os
principais festivais do Brasil (Panorama de Dança Contemporânea, no
Rio de Janeiro; FID, em Belo Horizonte; Bienal de Dança do Ceará, em
Fortaleza), em direção a formas de atuação que os beneficiem, em termos
de produção e de organização. A transformação de estúdios privados em
espaços de exibição, não somente de seus alunos, também pode ser
entendida nesse viés. O Teorema que acontece no Estúdio Move, em São
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Paulo, dirigido por Adriana Grechi, com curadoria de Fabiana Britto, é
um excelente exemplo desse tipo de ativismo. Não somente desloca o
habitual modo de tratar teoria e prática quando convida artistas e
pensadores a inscreverem-se nos papéis que desejarem (propositores do
teorema da noite e/ou mostrando suas obras), como insta todos os
envolvidos a encarar a obra artística como apresentadora de argumentos.
Sem desautorizar quaisquer outros discursos sobre a dança, propõe outro,
inaugura um novo espaço de articulação.

A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o estado
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área (de
terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para se re-fazer em
outro lugar, em outro momento […] (BEY, 2004, p. 17).

Estas zonas se articulação efetivam aproximações de caráter
comunitário/coletivo com práticas que operam em modelos distintos dos
dominantes – sempre baseados na competitividade e na exclusão. Trata-
se do implemento de ações que visam a modificação da rota costumeira
implacavelmente vetorial do autoritário, do ditatorial, do autoral.

Uma das características a distinguir tais modos associativos é a de que
sejam quais forem as possíveis soluções encontradas, elas serão transitórias.

FIGURA 22
Lia Rodrigues: Formas Breves (2002)
Foto: Lúcia Helena Zarembe
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Muitos artistas já pensam a produção de seu trabalho não somente como
fruto de uma criação isolada, em um estúdio fechado, em um espaço só
seu. O risco de escolher um modo de funcionar diferente passa a ser
compartilhado. Tanto a mudança, há dois anos, para a Favela da Maré da
companhia de dança de Lia Rodrigues, como a de Xavier le Roy, nos
próximos meses, para o Centro Coreográfico que Mathilde Monnier dirige
na França, podem ser entendidos nessa moldura, mesmo sendo atitudes
inteiramente distintas tomadas pelos dois artistas. Lia Rodrigues decide
levar o seu trabalho para um ambiente precário, sem contato com arte.
Xavier Le Roy é convidado para uma convivência a partir de uma certa
familiaridade entre a sua proposta artística e a de Mathilde Monnier.

O ataque é feito às estruturas de controle, essencialmente às idéias.
As táticas de defesa são “invisibilidade”, que é uma arte marcial, e
a “invulnerabilidade”, uma arte “oculta” dentro das artes marciais.
A “máquina de guerra nômade” conquista sem ser notada e se move
antes do mapa ser retificado. Quanto ao futuro, apenas o autônomo
pode planejar a autonomia, organizar-se para ela, criá-la. (BEY,
2004, p. 19)

As marcas das idéias coletivas constituídas em comunidade furam a
homogeneidade trazida pela pasteurização que termina ocorrendo das
informações históricas, sociais, culturais e artísticas quando não submetidas
ao exercício crítico. Para agir em comunidade, há que se desvestir do
entendimento de sujeito zelador de um self privado e gerenciador de
condutas individualistas, que respondem a uma identidade consolidada
– a de um eu habitante de um espaço de seus interesses. As novas práticas
que estimulam associações temporárias entre artistas promovidas em anos
recentes por Festivais como o Springdance, com o seu Dialogue33; o projeto
de Imersão do Território Minas34, promovido pelo FID (Fórum
Internacional de Dança); e outras atividades realizadas pelo Panorama de
Dança Contemporânea com o Alkantara Festival, de Lisboa35 – todas elas
podem ser olhadas como sendo ações que resultam da compreensão de
que o sujeito dos dias de hoje é feito de seus compartilhamentos. Por isso,
“é impossível construir um mundo no qual cada sujeito não se baseie no
reconhecimento dos outros” (HARDT ; NEGRI, 2005, p. 271).
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As ações coletivas na área de dança chamam a atenção para a
necessidade de um modo de atuar que se constitui dentro do
compartilhamento. A sua diferença está na compreensão de que o projeto
artístico individual não será ameaçado pelas formas de solidariedade
praticadas. Na mudança desse eixo de pensamento há que incluir também
o fato de que muitos artistas da dança passaram a freqüentar a Universidade
brasileira, entrando em contato com bibliografias contemporâneas e
críticas, que não tinham uma circulação massiva nessa área artística. A
proliferação, no Brasil, nos últimos dez anos, de cursos de graduação e
pós-graduação lato sensu, vem contribuindo para a expansão de uma outra
realidade nesse segmento, que acaba de ser coroada com a criação do
primeiro Programa de Pós-Graduação (stricto sensu) de Dança da
Universidade Federal da Bahia. Por ser o primeiro exclusivamente de Dança,
sua atuação deverá consolidar, irrigar e expandir a tendência em curso.

A proliferação de distintos entendimentos do coletivo, em se tratando
de dança contemporânea, pode significar a propagação de diferentes
maneiras de se fazer-dizer. O surgimento de propostas variadas permite a
invenção de seus fazeres. E, quando se diz de outro jeito, se faz de outro
jeito, promovendo a diversidade, que é condição indispensável na garantia
de uma continuidade co-evolutiva.

A co-evolução é um termo normalmente usado para indicar uma
evolução mútua em diferentes espécies […] é uma receita de
construção progressiva de melhoramentos (quero dizer
melhoramentos na eficiência do que realizam, claro […] (DAWKINS
2000, p. 297, 298)

O trabalho em comunidade, no coletivo, pressupõe a condição do
estar (do processo) e não do ser (da essencialidade individualista). Contribui
para a constituição de sociedades que atuem de modo compartilhado,
que convivam na e não dissolvam diferenças. Instiga procedimentos num
trânsito quase sempre turbulento, porque incerto. As respostas não estão
prontas, referenciadas naquilo que já foi proposto. Elas atuam em busca
de possíveis soluções, que correm o risco de não serem imediatamente
reconhecidas e/ou aceitas.
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Tema 4: uma dança interessada nas singularidades coletivas

As atuações no coletivo se singularizam nas reflexões críticas que
promovem sobre os diferentes modos de fazer-dizer. Na coletividade,
também o conceito de identidade passa a fazer parte do processo em
curso, na mesma direção da dos sujeitos que deixaram de se entender
como sujeitos-unidades com propósitos individualistas. No espaço do
coletivo estão criadas vias de acesso para ocorrência de processos e projetos
associativos entre pensamentos distintos que necessitarão descobrir os seus
fazeres-dizeres. Ou seja, abre-se espaço para a dominância do como fazer.

Pensar nesse tipo de ‘como’ já indica uma maneira diferenciada de
tratar assuntos de dança, pois prioriza esse ‘como’ em cada corpo, isto é,
no modo de resolver que cada corpo encontra e que é discutido e tratado
no coletivo. A própria noção de companhia de dança passa a ser outra,
nesses casos, abandonando a estrutura na qual o coreógrafo cria sozinho e
depois passa as suas invenções para seus bailarinos, a quem cabe tentar
reproduzi-las em seus corpos da melhor maneira que conseguirem. Como
no coletivo, as vozes são plurais, feitas do compartilhamento com as outras
vozes, os artistas envolvidos nessa prática passam a ser também co-autores,
uma vez que participam de um processo que é sempre co-evolutivo.

É interessante lembrar que quando se pratica dança num espaço
coletivo, aprende-se também a funcionar coletivamente fora dele, ou seja,
na sociedade, com conseqüências prioritariamente políticas. Passa-se a
buscar uma comunidade não delimitada por posições hegemônicas e
binárias. Impõe-se o exercício da negociação, “uma temporalidade que
torna possível conceber a articulação de elementos antagônicos ou
contraditórios […] que abrem lugares e objetivos híbridos…” (BHABHA,
1998, p. 51). Uma comunidade de dança contemporânea vai lidar com
as informações não como propriedades, mas como participantes de um
contínuo fluxo de deslocamentos tradutórios, que forçosamente
contaminam os entendimentos de como se faz dança. As informações não
são originais, elas já estão circulando pelo mundo, e o que passa a contar,
é o jeito de organizá-las.

O fazer-dizer do corpo.pmd 7/4/2008, 11:1599



100    o fazer-dizer do corpo

Quem investe na constituição de uma comunidade de dança, vai
produzir um tipo de dança relacionado a enunciações que são proferidas
enquanto agência coletiva.  Este modo de atuar – a partir de singularidades
coletivas – re-significa os contextos sócio-cultural-artístico. Pode ainda
propor articulações de valores e práticas alternativas opostas àquelas da
lógica dominante. Este tipo de comunidade pode enunciar o “direito de
significar” (BHABHA, 1998), e ainda, o direito de significar de modos
diferentes, criando espaços de atuação e tradução onde se negociam
coletividades.

As reivindicações de identidade são nominativas ou normativas, em
um momento preliminar, passageiro; nunca são nomes quando
culturalmente produtivas […] as formas de identidade social devem
ser capazes de surgir dentro-e-como a diferença de um-outro e
fazer do direito de significar um ato de tradução cultural.
(BHABHA, 1998, p. 322).

Esse falar performativo entrelaça identidades individuais e coletivas
que vão tecer a performatividade e singularidade das falas de dança
contemporânea. A singularidade que a performatividade carrega é aquela
constituída num sistema de relações no qual as individualidades estão

FIGURA 23
Jorge Alencar: A Lupa (2005)
Foto: Júlio Acevedo
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reconfiguradas por estas relações que colaboram para o agir compartilhado.
Abre-se, no processo do fazer dança, um espaço de interrogação que
organiza a fala artística de modo interventor. Esse procedimento expõe o
fazer artístico como um tecido de ligação que constrói diferenças.  A idéia
de performatividade reúne processo e produção da fala da dança (que não
são duas instâncias separadas) e indica que o interesse está em se observar
os diferentes modos de fazer e organizar estas falas no corpo. É necessário,
então, tentar diluir as idéias de fixação e buscar trabalhar com idéias que
subvertam e desestabilizem posições pré-estabelecidas.

Assim, é possível adotar atitudes de dança que busquem focar nas
questões de diferença como sendo subjetividades coletivas e, ao mesmo
tempo, singulares. Aquilo que dizemos-fazemos está carregado de “novos”
modos de atuação e compreensão social e vinculado a uma rede ampla de
atos que contribuem para construir singularidades que estão cruzadas por
informações e experimentações e que “[...] devem ser compreendidas no
momento em que constituem identidades – de modo contingente,
indeterminado – no intervalo entre a repetição da vogal I/eu – que pode
ser sempre reescrita e relocada.” (BHABHA, 1998, p. 322).

Na performatividade, substitui-se unidade por singularidade. Seu
fazer-dizer não produz consenso, mas exercita a produção do comum, do
coletivo, do compartilhado. Nesse modo de agir, a pergunta sobre o porquê
de performatividade na dança contemporânea se refaz.

Hábitos e performatividade

Está implícita na performatividade uma condição política. Isso se dá
a partir da presença da diferença e não da sua abolição. E para se trabalhar
na diferença, há que trabalhar praticando acordos e pactos sempre
provisórios do/no corpo que dança. Isto quer dizer que as propostas daí
nascidas não tendem a tratar as ações-movimentos como se eles fossem os
mesmos, iguais aos de experiências anteriores. Em vez disto, buscam
reconfigurá-los e expô-los de modo diferente a cada investigação. Essa
compreensão serve para ressaltar outro aspecto importante da
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performatividade: a repetição, entendida aqui como alteridade, numa
relação ato e identidade. Repetição como iteração que produz nos
enunciados performativos a eficiência produtiva.

[...] uma certa identidade consigo desse elemento (marca, signo,
etc.) deve permitir seu reconhecimento e repetição [...] essa unidade
da forma significante só se constitui pela sua iterabilidade, pela
possibilidade de ser repetida na ausência, não apenas de seu
‘referente”, o que é evidente, mas na ausência de um significado
determinado ou da intenção de significação atual, como de toda
intenção de comunicação presente[...] (DERRIDA,  1991, p. 22).

Na performatividade, a repetição é reformulação, é também citação.
No fazer performativo, a citação é trabalhada para deslocar ações
“soberanas” e diminuir seus “efeitos” além de desconsiderar “seu poder”.
A repetição, na forma de citação, faz com que se constitua a possibilidade
de se fazer diferente, de reconfigurar aquela marca já existente. A
possibilidade da repetição na produção de identidades artísticas conflui
para a produção de identidades móveis (identidades não mais restritas às
categorias conceituais apoiadas na exclusividade essencializante), o que
também trará conseqüências políticas, uma vez que opera fora dos
entendimentos hegemônicos de identidade. A citação coloca o processo
performativo em movimento. Ocorre um investimento no processo que
reforça a diferença e possibilita a produção de identidades renovadas.

Para a identificação, a identidade nunca é um a priori, nem um
produto acabado; ela é apenas e sempre o processo problemático
de acesso a uma imagem de totalidade [...] Sua representação é
sempre espacialmente fendida – ela torna presente algo que está
ausente – e temporalmente adiada: é a representação de um tempo
que está sempre em outro lugar, uma repetição. (BHABHA, 1998,
p. 85).

Tratar a repetição como citação retoma argumentações de Butler
(1997) quando propõe identidade como resultante da repetição de atos
discursivos e de reiteração de normas sócio-político-socialmente
constituídas. Faz pensar, ainda, na possibilidade de observar a identidade
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como citacionalidade. Em constituir corpo-sujeitos que observam a
identidade e a diferença envolvidas com as relações de poder.

[...] a força do performativo deriva-se precisamente da
descontextualização, da ruptura com contextos anteriores e a
capacidade para assumir novos contextos [...] o performativo, para
alcançar o que é convencional, deve trabalhar repetindo. E essa
repetição pressupõe que a fórmula em si mesma continue a trabalhar
em sucessivos contextos[...] (BUTLER, 1997, p. 147).36

Na produção de falas via repetição-citação, tornam-se evidentes as
implicações políticas pertinentes a esse processo de enunciação. A
identidade-diferença vai se fazendo por vias de repetição-citação de ações
que implementam o agir performativo e questionam as estratégias dos
discursos e práticas de dominação. Isso porque o tratamento dado a essas
questões indica outras estratégias para exposição das idéias-corpo, que
sugerem possibilidades de mudança para a percepção de quem entra em
contato com elas. Mudança de percepção, sabe-se hoje, a partir das
pesquisas empreendidas dentro das ciências cognitivas37, é o ponto de
partida para a provocação de ações potencialmente subversivas, que surgem
como estímulo para o abrigo de distintos modos de abordar a questão da
diferença em corpos que dançam.

Trabalhar com a diferença permite agir num espaço de fronteira que
sobrepõe contextos. Além disso, indica a existência do processo de constituição
de sujeitos que favorece a compreensão do que se passa, mais especificamente,
com o sujeito artístico da performatividade. No procedimento do enunciativo
estão acionadas diferentes formas de subjetividade, que se apresentam
distanciadas da idéia de subjetividade soberana. No contexto da constituição
de subjetividades, a performatividade não se apresenta enquanto ato único,
em vez disto está sempre reiterando normas.

Performativos não meramente refletem condições sociais prévias,
mas produzem um conjunto de ações sociais, e se elas não são sempre
ações do discurso “oficial”, entretanto trabalham este poder social
não só para regular corpos, mas para formá-los. De fato, o esforço do
discurso performativo supera e confunde a autoridade do contexto
no qual eles emergem. (BUTLER, 1997, p.158-159). 38
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A maneira de tratar questões da identidade-diferença pode introduzir
ainda a idéia da repetição que imita ações, mas não reproduz o outro.
Este modo de pensar é trabalhado por Bhabha (1998) em sua noção de
mímica colonial onde as ações imitativas do colonizador pelo colonizado
corroem a autoridade daquela cultura e não a reproduzem. A produção
da fala da dança contemporânea que trabalhe a repetição-imitação (que
não é reprodução) pode por em discussão, a possibilidade de enunciações
artísticas híbridas, realizadas num espaço de negociação que articula
elementos antagônicos, e possibilita deslocamentos num processo de re-
inscrição e re-configuração de diferenças-identidades.

Estas enunciações híbridas produzidas a partir da mimese performativa
agem numa simultaneidade que dilui e transgride a fixidez das fronteiras e,

é o espaço da intervenção que emerge nos interstícios culturais que
introduz a invenção criativa […] há um retorno da identidade
como iteração, a re-criação do eu no mundo da viagem, o re-
estabelecimento da comunidade fronteiriça da migração.
(BHABHA, 1998, p. 29).

FIGURA 24
Wagner Schwartz: Transobjeto 1 (2004)
Foto: Gil Grossi
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O trabalho no espaço intersticial da diferença busca refletir
criticamente, sobre esse modo de constituição e, por em causa, crenças
fixas relacionadas com o fazer da dança. Motiva, ainda, investigações/
indagações de atitudes pertinentes à formulação  das idéias-movimentos
que lhes darão forma.

A argumentação aqui proposta prioriza a idéia de co-dependência
entre identidade e diferença, e a salienta como constitutiva das produções-
enunciações de falas performativas em dança. E propõe que nesta fala
estejam desconsideradas ações/proposições como lugar político fixo e, de
outro modo, estejam acionadas num espaço intersticial, no falar da
diferença (como ação política) o que pode configurar enunciações híbridas
e, ainda, contribuir para uma compreensão da identidade-diferença no
panorama da dança contemporânea.
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