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EM VEZ DE CONCLUSÕES, PROPOSIÇÕES

A idéia de performatividade foi aqui apresentada na forma de uma
questão geral, com o objetivo de nos habilitar a entender os fenômenos da
cultura, da sociedade, da política, da arte. Com ela, acura-se a percepção
das relações que se constituem no vai-e-vem de diferentes fazeres. Trabalha-
se numa moldura que abriga sujeitos coletivos/compartilhados praticantes
de repetições-citações-iterações. Inventa-se o corpo dos novos coletivos –
justamente aqueles que, nas suas experiências e experimentações, vão dar
conta do que seja possível dar conta. Compreende-se que o corpo que
dança é co-autoral. O sujeito-agente da dança contemporânea preocupa-
se com o ‘como’.

A proposta de perceber dança como um fazer-dizer constituído num
exercício coletivo carrega, ainda, outra necessidade, que é a de ser observada
e tratada a partir destas peculiaridades, que envolvem mudanças no jeito
de observar, no espaço de feitura, no espaço de exposição.

Para colaborar com o exercício de lidar com as danças contemporâneas,
vale voltar à proposta de idéias ponte – aquelas que “separam enquanto
unem pois, a ponte é lugar de passagem” (BHABHA, 1998). Ela se mostra
pertinente quando o interesse é o de não por em oposição, mas aprender
a trabalhar dentro da ambivalência típica dos nossos tempos.

A proposta é subverter os modos habituais de observar dança, seja
por parte daqueles que se relacionam diretamente com o seu fazer, seja
por parte daqueles que recepcionam esse mesmo fazer. Para tanto, será
necessário desvestir-se de modelos-maneiras já instituídos e
convencionalizados nas práticas desse fazer e desse apreciar.

No fazer-dizer performativo em dança contemporânea não se
encontram idéias-eco de um sujeito-essência. As ações com as quais se
têm familiaridade vão se apresentar reconfiguradas, re-contextualizadas, e
exigirão de quem as assiste, atenção para esse fato. Então, na aproximação
com essa maneira de organizar da dança contemporânea, há que se observar
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a dança que se apresenta e perceber nela, e a partir dela, desse modo como
está se apresentando, as conexões que fez para chegar ao resultado que
chegou.

Tentar perceber, em vez de buscar uma legenda explicativa; buscar
descobrir como as idéias-questões-discussões estão formuladas; não tentar
uma relação imediata entre as ações movimentos que estão sendo mostradas
e as prováveis intenções que lhes deram origem – esses são bons lembretes
para quem deseja se aventurar na performatividade. Acionar a percepção
em vez da busca por explicação no trato com o fazer-dizer inverte o jeito
habitual/convencionalizado de fazer-apreciar dança. Propõe outras maneiras
e atitudes. Assim, é imprescindível modificar as atuações de fazedores e
apreciadores e tentar se aproximar, tentar cruzar a ponte, não apenas ficar
num dos lados da margem “especulando” o que está acontecendo ou por
acontecer do outro lado.

FIGURA 24
Luis de Abreu: Samba do Crioulo Doido (2004)
Foto: Gil Grossi

Quando se observa mais de perto, muda-se a percepção que se tinha
de longe. A proposta é que os fazedores e apreciadores de dança
contemporânea passem a lidar com a dança contemporânea enquanto
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fazer-dizer performativo. Vai ser necessário descolar-se, desgrudar-se de
procedimentos que conduzem a rotulações e a indicações de lugares
comuns. Propõe-se, então, uma negociação dos modos de fazer e apreciar
dança contemporânea. Em vez de tentar buscar significados, perceber
que toda dança é auto-explicativa, mas não explicativa de um significado
que esteja fora dela.

Buscar perceber que, no trato com as informações, o lidar da dança
contemporânea dá ênfase no como se trabalha o corpo. Importa, neste
modo de fazer dança, levantar problemas e transformá-los no seu fazer-
dizer. O que ocorre é que, nem sempre, o dizer da dança produz falas
próximas do deleite, uma vez que em suas falas, estão levantadas questões
que inquietam e incomodam o artista e não apenas o agradam.

Parece que a percepção destes problemas é tão imediata quanto
repudiada e, daí, recorre-se às rotulações e colocações deste modo de fazer
dança, nas prateleiras do incompreensível, irreconhecível como sendo
dança. Sucede que o fazer-dizer da dança contemporânea apresenta
trabalhos que ferem o consumismo, seja do apreciador comum, seja do
fazedor-apreciador. Esta dança trabalha para não ser uma mercadoria
pronta para ser adquirida com a função de dar o tipo de satisfação que o
comprador do ingresso conta receber. Ela rompe o código do
entretenimento.

Sendo assim, para lidar com ela, propõe-se exercícios de aproximação
que podem ser viabilizados num espaço fronteiriço da tradução. Neles, é
possível observar dança contemporânea na moldura da incompletude, do
processual, dos experimentos em transição. Lidar com assuntos de dança
sem a submissão aos argumentos da tradição que vinculam significados a
referentes, a modelos já aprontados, a discursos já ditos, e deixar-se aproximar
de informações estranhas, estrangeiras, em vez de afastar-se delas.

A humanidade transforma a si mesma, sua história e a natureza. O
problema não consiste mais em decidir se essas técnicas humanas
de transformação devem ser aceitas, mas em aprender o que fazer
com elas e saber se funcionarão em nosso benefício ou em nosso
detrimento. Na realidade, precisamos aprender a amar certos
monstros e a conhecer outros. (HARDT e NEGRI, 2005, p. 256).
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Estar próximo deste elemento estranho pode ajudar na modificação
das maneiras de lidar com a dança contemporânea performativa. Isto
porque, as movimentações vão se dar por direções incertas, por caminhos
cheios de atalhos, por terrenos movediços. O discurso das certezas cede
lugar para o das incertezas e colabora para a observação dos diferentes
fazeres da dança, ressaltando suas singularidades em vez das suas
originalidades. Precisamos nos treinar a observar idéias na forma de
movimentos em vez de buscar reconhecer os passos que já conhecemos.
Estar em ação migratória. Deslocar ângulos de visão. Desvincular-se de
portos seguros de argumentação, de valores de referência – aqueles quase
sempre binários e em oposição. Modificar os padrões de comportamento
ao observar e enunciar dança contemporânea. É também deste tipo de
ação que depende a sobrevivência da dança contemporânea. Será?
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