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No trato com questões relativas ao corpo humano, as formulações
seguem definições diversas que se abrigam em discussões psicológicas,
fisiológicas, sociológicas, antropológicas, psicanalíticas, políticas,
tecnológicas, artísticas e culturais, dentre outras. Em cada um desses
espaços ocorrem subdivisões, de acordo com as hipóteses que vão sendo
formuladas, ao longo do tempo. O capítulo I, que aqui começa, tem o
corpo como assunto e privilegia o corpo que dança como seu recorte. Na
sua investigação, parte-se da proposta de que a organização da dança em
um corpo pode ser tratada como sendo uma espécie de fala desse corpo.
Através da observação do modo como esse falar se produz surge a percepção
de que existe, dentre os distintos tipos de fala, um que inventa o modo de
dizer-se. Ele se distingue exatamente por não ser uma fala sobre algo fora
da fala, mas por inventar o modo de dizer, ou seja, inventar a própria fala
de acordo com aquilo que está sendo falado. Essa modalidade de fala será
aqui denominada de fazer-dizer.

O corpo que dança será tratado fora da compreensão de que a dança
é indizível. Para tal, a argumentação se iniciará com a abordagem do corpo
humano e, mais adiante, se ampliará para a do corpo-instituição. Para
possibilitar isso foi necessário eleger uma bibliografia que permitisse
sustentar a existência de uma construção de fala no e pelo corpo, e que
também facilitasse a compreensão das maneiras de enunciar essa fala e de
observá-la como cena e em cena.

As teorias aqui apresentadas obedecem ao interesse em inventar um
jeito de aplicar, sem perder o rigor, em um corpo que dança, os conceitos
trabalhados nelas. Vale recorrer ao dispositivo denominado de
reducionismo interteórico, trabalhado por Churchland e Churchland
(1995) para compreender uma forma de normatizar o trânsito entre os
saberes.

[...] pode-se dizer que o exercício de “redução interteórica”, também
chamado de “materialismo eliminativo”, ajuda a perceber questões
que antes não pareciam pertinentes ou vagavam totalmente
desconhecidas e alheias à nossa atenção. A idéia parte do princípio
de que quando aplicamos uma teoria que normalmente não é usada
para observar determinados fenômenos, iluminamos de modo
inusitado a discussão. Isso pode acontecer entre teorias (como
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propõem os Churchlands) e também entre diferentes fenômenos. É
assim que os deslocamentos conceituais parecem se transformar no
trunfo de novas descobertas, não no sentido de explicar os
fenômenos do mundo, mas no de reformulá-los. (GREINER, 2005,
p.18).

O entendimento do corpo que dança, por sua vez, se dá a partir da
teoria do corpomídia. Estão aqui colocados, em rede, pensamentos que
investigam modos de constituir e organizar a fala do corpo e as implicações
políticas produzidas neste fazer. Tratar o corpo que dança como um fazer-
dizer significa conjugar pensamentos que se distanciam da noção causa/
efeito e da moldura fato/prova. Vai, então, sustentar modos de pensar que
percorrem caminhos indiretos, imprecisos, circunstanciais e arriscados na
maneira de enunciar e implementar idéias no corpo.

Para tratar da dança como um fazer-dizer, toma-se como ponto de
partida a teoria dos atos de fala trabalhada por Austin1 (1990). Considera-
se aqui que Austin traz para a área verbal um tipo de questão compartilhável
com a área da dança. Apresentada de modo sucinto, a sua teoria vai
considerar a linguagem como uma forma de ação – esse é o interesse
maior em descrevê-la aqui – levando-se em conta convenções, contextos,
finalidades e intenções dos falantes. A partir de uma abordagem pragmática,
a linguagem passa a ser pensada como produtiva e não apenas reprodutiva.
Nessa perspectiva, o falar (comunicar) pode deixar de ser entendido
somente como uma mera transmissão e veiculação de informação, pois
ocorre um outro tipo de atribuição de valor ao que é comunicado.
Manifesta-se, no ato de fala, a intenção de um sujeito em se comunicar
com outro sujeito a partir do reconhecimento da intenção do primeiro.

[...] geralmente o proferimento de certas palavras é uma das
ocorrências, senão a principal ocorrência, na realização de um ato
(seja de apostar ou qualquer outro), cuja realização é também alvo
do proferimento, mas este está longe de ser, ainda que
excepcionalmente o seja, a única coisa necessária para realização de
um ato [...] é necessário que o próprio falante, ou outras pessoas,
também realize determinadas ações de certo tipo, quer sejam
“físicas” ou “mentais”, ou mesmo o proferimento de algumas palavras
adicionais. (AUSTIN, 1990, p. 26).
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A hipótese que legitima o translado de Austin para os domínios do
cênico se apóia no respeito às regras que ele propõe. Isso significa eleger,
dentro do arcabouço por ele montado, sobretudo as ações sempre no
presente, sempre na primeira pessoa e sempre sendo um verbo de ação.
Este tipo de verbo é aquele que constitui um ato de fala – ou uma cena no
caso da dança – que não usa a linguagem para descrever o que está fora
dela.

Na dança, é possível localizar exemplos que acompanham as regras
aqui já explicitadas e outros que não as acompanham. Desse último
exemplo, traz-se o espetáculo Saurê (1982) do coreógrafo gaúcho Carlos
Moraes para a companhia estável e oficial da cidade de Salvador, Bahia, o
Balé do Teatro Castro Alves. Nele se percebe um processo de fazer que se
orienta por vocabulários referenciados em informações anteriormente
ap(r)ontadas. Ou seja, com um vocabulário nascido da técnica do balé, a
obra elege um tema de outra natureza (não próximo aos assuntos
habitualmente tratados no balé). O vocabulário existe antes da escolha
do assunto e não sofre grandes mudanças quando usado para explicitar o
assunto sobre o qual a obra falará. Nesse tipo de criação, o assunto não
inventa nem a língua na qual quer ser falado, nem um modo próprio ao
assunto que o faça articular-se dentro de uma língua já pronta.

A predisposição a um fazer que se apronta na ação do fazer – pode ser
exemplificado no espetáculo A Lupa (2005), do coreógrafo baiano Jorge
Alencar, apresentado no Ateliê de Coreógrafos de 2005, no Teatro Castro
Alves, em Salvador, onde está perceptível a transformação dos vocabulários
da dança, pela necessidade de inventar o modo de dizer, em tempo presente.
Vale salientar que, na escolha destes dois exemplos, não há pretensão de
fazer julgamento de valor dos trabalhos, mas de indicar a observação, no
exercício do fazer dança, das regras propostas por Austin (1990). Ou seja,
não se trata de levar Austin para compreender toda e qualquer forma de
dança, mas somente aquela(s) na(s) qual(is) a sua proposição pode ser
verificada. Eis alguns dos elementos que revelam o porquê da eleição da
proposta de Austin (1990): a formulação do enunciado performativo que
não descreve a ação, mas a realiza; a significação como ação mais que um
significado referencial; a diferença entre proferimento constativo (aquele
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que descreve e afirma) e performativo (aquele que se produz enquanto
ação de linguagem); linguagem como uma articulação produtiva e não
apenas reprodutiva.

Entende-se que, assim como tais proposições operaram transformações
nos estudos da linguagem, elas também podem colaborar na área dos
estudos do corpo, ajudando a entender melhor como, por exemplo, o
corpo que dança está dizendo enquanto está fazendo a sua dança.
Compreender a natureza dos proferimentos constativos e performativos,
atentar para o diferencial entre ação/atuação, pode ajudar a tratar com
mais clareza as diferentes danças que um corpo dança. Serve também para
tratar o corpo como produtor de questões e não receptáculo reprodutor
de passos ordenados e, longe de pretender encontrar soluções e respostas
definitivas, investigar de que maneira os questionamentos do corpo estão
se resolvendo no próprio corpo.

A teoria dos atos de fala parte da premissa de que falar é uma forma
de ação. Tais ações, diferentemente de andar ou comer, são aquelas que se
realizam quando se fala, o que não ocorre fora da linguagem, isto é, aquilo
que acontece quando se enuncia. Exemplos que deixam mais claro: um
perguntar, um afirmar, um jurar, um propor, um concordar. Sua premissa
diz que se a linguagem é o instrumento da realização de tais ações, elas
não ocorrem fora da linguagem, uma vez que é ela mesma que as constitui.

Pode ser que esses proferimentos “sirvam para informar”, mas isso
é muito diferente. Batizar um navio é dizer (nas circunstâncias
apropriadas) as palavras “Batizo, etc.”. Quando digo, diante do
juiz ou no altar, etc., “Aceito”, não estou relatando um casamento,
estou me casando. (AUSTIN, 1990, p. 25).

Nem sempre se utiliza a linguagem para representar um estado de
coisas exterior a si mesma. Quando um juiz enuncia: “declaro o réu
culpado”, ele não está descrevendo uma ação fora do ato de sua enunciação,
ele a está realizando. Esse tipo de enunciado ganha nome de enunciado
performativo.  O resultado dessas ações de linguagem é um significado
que envolve um sujeito e outro sujeito, numa relação de falar e ouvir.
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A importância dessa proposta reside em  fazer pensar na linguagem
como uma encenadora de falas e de suas respectivas significações. Pensar
sobre os momentos em que a linguagem encena uma ação. Sobre essa
questão, Austin (1990) diverge da compreensão de que a linguagem é
significativa porque representa algo que está fora da própria linguagem,
dando à mesma uma função de referência (referir-se a algo do mundo).
Sua teoria dos atos de fala traz o entendimento de significação como ação
de linguagem, pois, quando se fala, esta significa mais do que o significado
referencial daquilo que se profere: realiza-se uma ação.

[…] vamos tomar alguns proferimentos que não podem ser
enquadrados em nenhuma das categorias gramaticais reconhecidas,
exceto a de declaração; tampouco constituem casos de falta de
sentido, nem encerram aqueles indícios verbais de perigo que os
filósofos já detectaram [...] proferir uma dessas sentenças (nas
circunstâncias apropriadas, evidentemente) não é descrever o ato
que estaria praticando ao dizer o que disse, nem declarar o que
estou praticando: é fazê-lo (AUSTIN, 1990, p. 24).

Ao diferenciar enunciados constativos (afirmação, descrição) dos
enunciados performativos (ação da palavra), Austin (1990) vai mostrar
que a significação não deve ser entendida apenas como referência ou
representação, mas como ação de linguagem. Então, vai considerar
linguagem como performance:

O termo performativo será usado em uma variedade de formas e
construções cognatas, assim como se dá com o termo imperativo.
Evidentemente que esse nome é derivado do verbo inglês to perform,
verbo correlato ao substantivo ‘ação’, e indica que ao se emitir um
proferimento – está se realizando uma ação [...] caracterizamos, de
modo preliminar, o proferimento performativo como aquela
expressão lingüística que não consiste, apenas, em dizer algo, mas
em fazer algo, não sendo um relato verdadeiro ou falso sobre alguma
coisa. (AUSTIN 1990, p. 25 e 38).

A diferença entre descrição e ação dos enunciados constativo e
performativo, parece aproximar a linguagem verbal da linguagem corporal.
A ênfase no agir em vez de descrever traz um modo de organização de fala
que remete a uma certa configuração típica do corpo. No caso de uma
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descrição (ato constativo), os elementos se distanciam do corpo porque
são buscados em referentes fora dele. O que conta é a referência a algo
fora, é uma linguagem sobre, enquanto na ação/realização, a proximidade
corporal é definitiva para a ocorrência do enunciado, que deixa de ser
sobre e passa a ser um enunciar-se.

A partir dessas referências, torna-se possível pensar o corpo que dança
dentro dos modos de organização que propõem e que nos permitem
aprender que existem diferentes modos de enunciar. O modo constativo
de enunciação, portanto, pode equivaler a um corpo que, ao dançar,
simplesmente relata os seus assuntos, sejam quais forem, sempre com
uma linguagem já pronta, pronta antes dos assuntos. Trata-se do uso da
linguagem da dança como um universal pronto para ser usado para relatar
qualquer tema. Esse tipo de dança se diferencia de outro, que realiza –
performatiza e não se interessa apenas pelo relato do assunto na linguagem
já pronta. Assim como na linguagem, serão os verbos presentes nas ações
constativas e performativas que vão dar a articulação entre a linguagem e
seus temas. Precisa-se atentar para o que corresponde a esses verbos nas
ações produzidas no/pelo corpo que dança quando da constituição e
enunciação de sua fala.

FIGURA 1
Adriana Banana: Desenquadrando as possibilidades de movimentos (2004)
Foto: Gil Grossi
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É interessante destacar a ocorrência da dupla articulação (constativo/
performativo) que se enuncia tanto no fazer verbal quanto no corporal.
Um modo de enunciar não anula o outro e ambos podem estar em exercício
concomitante na produção de fala. Porém, considera-se importante ressaltar
que, na teoria dos atos de fala em Austin (1990) a enunciação verbal
produz falas que se distinguem (aquelas que apenas descrevem e aquelas
que agem). Nos enunciados corporais da dança, essa distinção também
pode ser observada, ou seja, torna-se imprescindível observar as diferentes
maneiras de como se organiza a fala da dança2 no corpo em movimento
de dança. O modo performativo de enunciação da linguagem, aquele que
utiliza sempre verbos no presente, faz pensar nas ações corporais de dança
que possam privilegiar idéias-movimentos, que se processam no fazer (o
presente do movimento). Elas vão constituir-se em processos significativos
que, pela natureza da relação entre significação/uso tendem a exercitar
uma reflexão critica na enunciação em dança.

Na teoria dos atos de fala, a significação passa a ser objeto de um
campo particular de estudo: a pragmática. Passa a ser entendida não como
unidades lingüísticas independentes da utilização dos falantes, mas a partir
da consideração de que é produzida pelo uso. Ou seja, o ambiente (onde
acontece o uso) interfere na significação. Passa, também, a ser estudada
fora da moldura verdade-mentira, pois um enunciado performativo não
tem aptidão para assegurar um valor de verdade, uma vez que seu objetivo
não é o de enunciar algo sobre algo fora da enunciação que, então, necessita
ser a mais clara possível. A partir de uma abordagem pragmática, a
linguagem passa a ser pensada como produtiva e não apenas reprodutiva.

[...] quanto mais consideramos uma declaração, não como uma
sentença ou proposição, mas como um ato de fala (a partir do qual
os demais são construções lógicas), tanto mais estamos considerando
a coisa toda como um ato. (AUSTIN, 1990, p. 35).

Nesse sentido, é possível acompanhar o raciocínio de Austin e traduzí-
lo para a linguagem corporal da dança a partir da observação das falas
produzidas para perceber se elas têm seu foco na produtibilidade e/ou
reprodutibilidade de significados. A produção é ação de um tipo de fazer
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que pode ser pensado no sentido de um verbo no presente – o que se
afigura como bastante diferente de reproduzir uma feitura já aprontada.
O tempo de referência é o tempo presente, que aponta para o momento
de sua feitura e não para referentes fora do fazer. Neste modo de apresentar
a questão, ocorre o encontro de duas referências teóricas, a saber, a teoria
dos atos de fala e a do corpomídia. A ação performativa da linguagem
verbal pode ser relacionada à linguagem corporal através do entendimento
de corpo como corpomídia. Nessa teoria, corpo e ambiente encontram-se
implicados e as informações e experiências vivenciadas se transformam
em corpo. O corpo vai se aprontando num processo co-evolutivo de fluxo
constante e num fazer no presente, construído através do uso de metáforas
pelo corpo. Trata-se de um corpo-sempre-verbo-no-presente.

O conceito metafórico representa um modo de estruturar
parcialmente uma experiência em termos de outra [...] Nesta
perspectiva, o ato de dançar, em termos gerais, é o de estabelecer
relações testadas pelo corpo em uma situação, em termos de outra,
produzindo, neste sentido, novas possibilidades de movimento e
conceituação. (GREINER, 2005, p. 131-132).

A aproximação dessas teorias colabora para a percepção dos modos de
constituição do corpo que dança. Pode-se entender, então, que a ação dos
enunciados performativos – seja na linguagem verbal, seja na linguagem
corporal – possui característica marcada por um verbo que está sempre no
presente do indicativo e na primeira pessoa. E expressa uma ação de
linguagem que figura num enunciado com a função de realizar tal ação.

Na primeira conferência caracterizamos, de modo preliminar, o
proferimento performativo como aquela expressão lingüística que
não consiste, ou não consiste, apenas, em dizer algo, mas em fazer
algo, não sendo um relato, verdadeiro ou falso, sobre alguma coisa
(AUSTIN, 1990, p. 38).

As ações performativas vão ainda estabelecer relações comunicativas.
E a maneira de tratar ação e comunicação é também trazida à discussão
pela teoria corpomídia. Em Austin (1990), a depender da situação em
que seja proferido um enunciado performativo e das pressuposições de
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quem fala e de quem ouve sobre a situação e as expectativas da ação, tais
enunciados podem ser explícitos ou não explícitos. No caso do último, a
ação leva em conta dados situacionais para serem interpretados, e, no
anterior, especifica, na sua forma lingüística, a ação que se realiza. Ambos
visam dar uma informação. Sendo assim, reside nos enunciados
performativos uma peculiaridade de que neles está explicitada uma
propriedade comum a todo enunciado, que é a de comunicar certo
conteúdo e, ao mesmo tempo, estar realizando uma ação – constrói-se o
conceito de ato ilocucionário, que será descrito adiante.

FIGURA 2
Cristina Moura: I was born to die (2004)

Foto: Gil Grossi

Trata-se de um ponto de grande importância a ser bem compreendido.
A significação de um enunciado, nos atos ilocucionários, abrange mais do
que a significação das unidades lingüísticas que o constituem. Um ato
ilocucionário (intenção comunicativa) constitui-se de um enunciado
produzido efetivamente. O ato ilocucionário é uma ação do falante em
direção a um ouvinte, e atua no processo de emissão de um enunciado em
que o produto dessa ação é um efeito de significado.
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Nessa relação entre o falante e o ouvinte surgem os conceitos de
intenção ilocucionária e efeito ilocucionário. A intenção corresponde à
força ilocucionária, que é a parte da significação geral de um enunciado
que especifica o ato ilocucionário que se realiza através da frase enunciada,
e que se manifesta através dos seguintes indicadores: fórmula performativa,
forma sintática do enunciado, a presença de certas marcas (palavras ou
expressões), a entonação e as características da situação. Está implicada na
intenção ilocucionária uma necessidade de ser reconhecida.

Essa característica leva para o conceito de efeito ilocucionário, pois
não basta haver a intenção do falante no proferimento de um enunciado
para que o mesmo se realize. Existe a necessidade de que o ouvinte
reconheça e acolha o enunciado. Então, a intenção ilocucionária do falante
se realiza enquanto efeito ilocucionário no ouvinte. No ato ilocucionário,
a intenção e o efeito encontram-se vinculados. Vê-se aqui estabelecida
uma convenção e o aparecimento de regras. Para que ocorra, num ato
ilocucionário, a ligação entre a intenção e o efeito, existe o envolvimento
de determinadas regras que especificam quais condições estão pressupostas
na sua realização. Essas regras não são reguladoras, são regras constitutivas.
Não se trata do que é adequado para o ato, e sim o que é efetivo para a
realização de um ato ilocucionário. As regras constitutivas não regulam,
mas definem a própria atividade. Regras de um jogo que precisam ser
seguidas para que o jogo esteja sendo jogado.

Essa proposta de comunicação vincula o ato de comunicar à realização
de uma ação e, apesar desse agir comunicativo constituir-se sobre regras,
a ação produzida comunica ao mesmo tempo em que realiza uma idéia.
Percebe-se, então, que a comunicação é trabalhada no corpo e por ele
acionada. A compreensão aqui proposta para a relação corpo-ação-
comunicação, onde o corpo não apenas comunica uma idéia, tem como
prioridade apresentar o corpo como o realizador da idéia que comunica.
A comunicação é transformada em corpo, em vez de ocupar o corpo como
um lugar de sua ocorrência ou fazê-lo funcionar como mero veículo de
transmissão. Mais uma vez, percebe-se uma aproximação com a abordagem
corpomídia, que trata o corpo não como meio por onde as informações
passam nem como lugar onde as mesmas se abrigam. Em vez disso, entende

O fazer-dizer do corpo.pmd 7/4/2008, 11:1526



Jussara Sobreira Setenta    27

que “a mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo
de selecionar informações que vão constituindo o corpo. A informação se
transmite em processo de contaminação” (GREINER, 2005, p. 131).

Apesar de afirmar em suas conferências que seus ditos não eram difíceis
nem polêmicos e que continham um caráter provisório e passível de
reformulação, Austin (1990) vincula a circunstâncias apropriadas a
possibilidade de acontecimento dos enunciados performativos. Para tanto,
indica condições para que os enunciados não fracassem numa relação de
comunicação performativa. Só são considerados aqueles enunciados que
ocorrem em circunstâncias ordinárias, em linguagem ordinária. As
enunciações fora dessa convenção são tidas como vazias e referentes ao
campo do estiolamento3 da linguagem: “O que quero dizer é o seguinte:
um proferimento performativo será, digamos, sempre vazio ou nulo de
uma maneira peculiar, se dito por um ator no palco, ou se introduzido
num poema, ou falado em solilóquio”. (AUSTIN, 1990, p. 36).

Entretanto, é do lugar onde Austin (1990) se exclui – aquele da
apresentação de uma obra artística – que a presente argumentação se constrói,
a saber, buscando a especificidade do proferimento performativo realizado,
em cena, no e pelo corpo que dança. Ou seja, sai-se do domínio do escrito
e do verbal. Austin (1990) acompanha a transferência de domínios porque
a sua proposta de tratar a linguagem como ação instiga a discussão sobre o
corpo que dança, buscando nele a percepção de como o seu mover pode ser
entendido como um enunciador de falas. Talvez Austin (1990) não tenha
conseguido, por falta de domínio sobre outros tipos de linguagem que não
a verbal, fazer a dilatação da sua teoria dos atos de fala para essas outras
linguagens. Para tal, torna-se pré-requisito ser capaz de observar, no
movimento do corpo que dança, um dizer e avaliar se se trata de um fazer-
dizer ou de um dizer sobre algum objeto fora do dizer.

Quando se trata o corpo como um auto-organizador de enunciados,
está implicado nesse seu fazer a compreensão de que ele se dá em estados
de provisoriedade, transformação, inquietude, permeabilidade, investigação
e reflexão crítica. Esse entendimento é possível através da adoção da teoria
corpomídia para falar de corpo e, mais especificamente, do corpo em
movimento de dança. Entretanto, percebe-se que nem sempre é assim
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que dele se fala ou com ele se trabalha em processos artísticos em dança.
Nem sempre os inventores de dança apresentam o corpo como um
apresentador de indagações e soluções provisórias. Ele (o corpo) está todo
o tempo processando informações e, nesse constante movimento, vai se
constituindo como corpo – um estado de coleção de informações que
somos, cada um de nós, a cada instante de nossas vidas.

FIGURA 3
Adriana Banana: Desenquadrando as possibilidades e movimentos (2004)
Foto: Gil Grossi

FIGURA 4
Mario Nascimento: Escambo (2004)
Foto: Gil Grossi
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    Esse corpo-coleção de informações pode lidar de maneiras distintas
com a dança. Pode privilegiar o exercício descritivo de referências, pode
preferir a narrativa em seqüência linear, pode priorizar o processo e não a
obediência a um produto; pode optar por várias outras escolhas.
Evidentemente, para ser capaz de distinguir essas possibilidades tanto
quanto outras tantas há que se exercitar uma reflexão crítica. É a sua
prática que favorece a indicação do performativo.

Trabalhar com a idéia do performativo, provoca uma certa instabilidade
de informações muito assentadas entre os praticantes da dança. Abala
crenças sobre representação. Aponta para desvios. Revolve as idéias.
Desmistifica ideais. Propõe uma atenção sobre a ação que não tem como
objetivo expressar algo fora dela (existente antes). Nesse sentido, a própria
possibilidade de traduzir elementos discutidos no ambiente da linguagem
para o ambiente do corpo que dança pode ser tomada como uma empreitada
performativa.

 No performativo, as ações se configuram nelas mesmas e não em
referentes fora dela. Isso é interessante para pensar o corpo que dança sem
se descolar dele. Observá-lo no seu fazer, sem deixá-lo em segundo plano,
a partir do corpo que, em sua produção, constitui sua fala.  O seu fazer-
dizer leva esse entendimento para outro espaço, mais ampliado de
compreensão do termo performativo e culmina na aproximação ao conceito
de performatividade.

Atos de fala no corpo

A partir da teoria de Austin (1990), Butler (1997) vai expandir o
conceito de performativo para o conceito de performatividade. De maneira
mais ampliada, trata os atos e a organização da fala como ações não apenas
fonéticas. O ato de fala passa a ser entendido como um ato corpóreo e,
dessa maneira, constitui-se um cruzamento sintático da fala, que já é
corpo, com a lingüística. De partida, o que chama a atenção na abordagem
de Butler (1997) é o estado corporal da ação indicando outros modos de
falar e expressar idéias. É a performatividade do performativo. E vale
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destacar, desde já, a importância do conteúdo político da fala que se
constrói no e pelo corpo e comunica-se através desse fazer.

A implicação política no entendimento do corpo como realizador de
atos de fala performativos, de performatividade, indica a existência de
situações de poder na relação do social e do corporal e, por conta disso,
provoca a mobilização de ações que recontextualizam condições pré-
estabelecidas. Decorre daí uma tomada de atenção para situações de falas
consideradas dizíveis e aquelas consideradas indizíveis. Essas considerações
serão trabalhadas no capítulo seguinte, que transporta questões focalizadas
no corpo-sujeito para o corpo-instituição a partir da indicação de situações
de dizibilidade e indizibilidade. Torna-se viável, então, observar tanto
falas instituídas pelo corpo em configuração humana, quanto em
configuração institucional além de questioná-las nas esferas do público e
do privado.

Trazer essa compreensão e discussão para o ambiente do corpo que
dança, permite o emprego do conceito de política não restrito a fatos
relativos a partidos políticos ou governos, mas como um modo de operação
do corpo4. O uso de conceito de político nesse sentido vincula-se à
compreensão de que se as idéias se organizam no corpo, e o corpo assim
formado é sempre político, isto é, sempre age no mundo a partir de uma
determinada coleção de informação. Cada coleção implica em um
determinado modo de se agir no mundo – cada qual com sua conseqüência
política. Faz pensar ainda nos procedimentos do corpo que dança a partir
de modelos convencionalizados, sistematizados. Será que as suas ações
também questionam e refletem criticamente o mundo, tal qual no fazer-
dizer performativo? Esse constitui um ponto fundamental para a aceitação
da dança enquanto ato de fala, com conotações políticas que indicam
uma condição de dizibilidade que se expresse como um fazer que é dizer.
Importa aqui discutir a constituição da fala da dança que se organiza no
corpo tendo em vista que ela também resulta do vínculo com a sociedade
e com as estruturas de poder. E sustentar que ela se distingue de outras
falas da dança que se formulam com outros pressupostos.

A performatividade então, não opera em contextos prontos a priori.
Ela os apronta e, é nesse sentido, no da instauração do dizer que precisa
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inventar o modo de ser dito que a sua ação pode ser pensada como sendo
política. A fala é construída no corpo e pelo corpo que assume a
responsabilidade pelas invenções de seus modos de apresentação. É uma
fala que não é totalmente livre e configura-se através da operação de
regulação determinada pela relação com o social. Para Butler (2000), o
ato de fala está relacionado ao corpo e também à linguagem. A força do
ato de fala numa relação corpórea comunica-se através do fazer. Um fazer-
dizer que não “comunica” apenas uma idéia, mas “realiza” a própria
mensagem que comunica.

[...] sustento que um ato de fala é um ato corpóreo, e que a “força”
do performativo nunca é totalmente separada da força corpórea:
isso constituindo o quiasma da ‘ameaça’ enquanto ato de fala ao
mesmo tempo corpóreo e lingüístico [...] em outras palavras, o
efeito corpóreo da fala excede as intenções do falador, propondo a
questão do ato de fala ele mesmo como uma ligação do corpóreo e
forças psíquicas. (BUTLER, 2000, p. 255). 5

Na abordagem de Butler (2000) a realização do ato de fala implica
na ruptura com contextos previamente dados. Como esse ato de fala é
processo corporal, estão reunidas no corpo informações transitórias que
colaboram na organização da fala performativa. Na especificidade do corpo
que dança e que processa performativamente a fala no corpo, ocorre
produção de signos que são percebidos e transformados na contínua relação
de troca das informações que estão no dentro e no fora, no sujeito e no
mundo. Então, faz valer a condição de possibilidade enquanto sistema
complexo, capaz de organizar e compartilhar diferentes informações,
permanecendo num fluxo contínuo de transformação. Assim procedendo,
o fazer-dizer da dança complexifica sua existência. Arrisca-se dizer que a
performatividade da fala performativa configura-se e organiza-se no trânsito
das informações. Instala-se uma comunicação que é também uma forma
de conduta.

A partir do entendimento lingüístico de que a fala não está só no
verbo, mas também no corpo, Butler (2000) inicia a investigação na qual
os atos de fala são construídos como conduta. Esse modo de investigar vai
discutir o que é e o que não é considerado dizível no exercício de constituição
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da fala. A noção de proferimento corporal, impressa nas discussões de
Butler (1997), faz com que seja possível pensar o corpo que dança como
inventor de modos próprios de proferir idéias. Ajuda a trabalhar com o
entendimento de que o corpo, quando faz algo, ele está dizendo algo e, se
esse fazer necessita inevitavelmente de uma invenção do corpo para a sua
realização (pode ser dito), tem-se a situação de um corpo que dança o seu
fazer-dizer. Reforça-se daí o interesse em abordar as idéias de Butler (1997)
e traduzi-las para o corpo que dança “costumeiramente” considerado em
sua indizibilidade.

A performatividade significa não só o modo de se apresentar no
mundo, mas a própria constituição epistemológica de um tipo de mundo.
Os corpos compõem textos, falas que se constroem para serem percebidas
e reconhecidas. No processo de organização dos campos de fala há o
exercício de reconhecer, selecionar, censurar e excluir informações (essa
censura será tratada não somente no viés habitual, castrador, mas sobretudo
como censura produtiva, a partir de Butler (1998).

O modo de tratar o vocabulário expõe situações de poder na regulação
e produção da fala. A censura é trabalhada por Butler (1998) como forma
mais incisiva de poder e, por isso, é reconhecida como produtiva na
constituição do sujeito e dos atos de fala “[...] nessa visão que sugere que
censura produz fala [...] censura precede o texto (no qual eu incluo ‘fala’
e outras expressões culturais), e é em algum sentido responsável por sua
produção.” (BUTLER,1998, p. 248) 6. Nesse sentido, a produção da
fala, que é também corpo, dá-se se dá numa relação ambivalente da censura
e do censurável. Ou seja, não é exclusividade do sujeito que censura ser
censurador, ele também é censurado.

Isso provoca uma dinâmica na atuação do sujeito que busca trabalhar
a censura produtivamente em vez de fixar-se numa ou noutra condição
(de censurado ou censurador). Desconsiderada a produtibilidade da
restrição, o processo de construção e constituição do discurso pode
apresentar a reprodução de modelos dados previamente. A restrição vai
operar no trânsito desse duplo poder, fazendo-os atuar sem determinações
somente de um no outro. Daí a possibilidade de movimentação em vez
de fixação/limitação, o que permite a sobrevivência do exercício de produzir
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e promover outras maneiras de constituição. Essa argumentação remete a
Austin (1990) que, ao propor a linguagem como ação, sugeria ainda que
a linguagem não se fechasse na restrição da língua. Ai estão proposições/
questões7 políticas de um jeito de entender censura e de lidar com a
restrição.

Entendida como forma produtiva de poder, a censura pode trabalhar
em duas dimensões: implícita e explícita. Em ambos os casos trata-se de
regulação da fala. O que pode ou é considerado dito e o que pode ou é
considerado não dito. No modo implícito, o poder opera impondo regras
que determinam o que é ou não dizível e essa restrição vai ser qualificada
por Butler (1998) como apropriada para a constituição social dos sujeitos.
Apesar disso, são as dimensões em conjunto que vão operacionalizar a
formação do discurso.

Pode-se pensar que ao distinguir analiticamente entre formas de
censura explícita e implícita mais nos aproximamos da ação dual da
censura como forma de poder. Porém pode acontecer que as formas
explícita e implícita existam em um contínuo no qual a região do
meio consiste em formas de censura que não são rigorosamente
distinguíveis nesse sentido. Realmente, as formas simuladas ou

FIGURA 5 e 6
Luis de Abreu: Samba do Crioulo Doido (2004)

Fotos: Gil Grossi
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fugidias de censura que têm ambas dimensões (explícita e implícita)
são, talvez, as mais conceitualmente confusas e, por conta dessa
confusão, quem sabe as mais politicamente eficazes. (BUTLER,
1998, p. 249-250). 8

Vale lembrar que todo o entendimento de corpo aqui trazido se apóia
na compreensão de corpo trabalhado pela teoria corpomídia. Sendo assim,
as ocorrências se dão no corpo e esse negocia com a informação a partir de
acordos que se estabelecem no ato de sua constituição. Daí é possível
observar falas de dança que inventam seu dizer a partir da escolha de
assuntos que emergem no fazer e, aquelas que selecionam assuntos que já
foram trabalhados em outros fazeres. Acredita-se que o questionamento
levantado por Butler (2000) acerca da construção da fala que é corpo, se
encontre com a compreensão de corpo do corpomídia. Isso tendo em
vista os processos de organização dos atos performativos na dança que
agem numa repetição de ações de troca, onde se estabelecem relações
entre as informações externas e internas.

Na produção da fala da dança é necessário perceber a existência de
instantes de manutenção e exclusão. Isso pode ser observado a partir das
considerações de Butler (2000) acerca da operação dos modos explícitos e
implícitos que regulam os atos performativos. Além disso, sendo o corpo
que dança aqui trabalhado à luz da teoria corpomídia na organização da
fala como um fazer-dizer, devem acontecer trocas de informações num
processo de mediação com o ambiente para que o sistema dança possa
permanecer e produzir diferentes percepções.

Importante observar que o entendimento de Butler (2000) sobre os
modos explícitos e implícitos que regulam e organizam a fala estão
configurados como agência. Nessa configuração os processos de escolha não
sofrem a soberania do sujeito, não são propriedade do sujeito que exerce o
poder. Trata-se da agência enquanto pós-soberania do sujeito que promove
delimitações imprevistas. Baseando-se nessa observação, considera-se a
ocorrência de escolhas na organização da fala processada no e pelo corpo que
dança; que constrói sua fala enquanto se move. No trato com o movimento,
o corpo que dança experimenta a censura a partir da escolha de ações corpóreas
que emergem e/ou se repetem no processo de produção da fala.
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 FIGURA 7
                             Lia Rodrigues: Aquilo de que somos feitos (2000)

Foto:Tatiana Altberg

Tal procedimento indica que, no fazer da dança, as escolhas são
determinantes na formulação do discurso e na apresentação das idéias no
corpo. O que fica (escolhido) e o que não fica (não escolhido) expressam
a maneira como o corpo lida com as informações externas e internas.
Entender a organização da fala da dança com essa visão permite observar
a censura como escolha e, portanto, descolada de um sentido de restrição
como privação da ação da fala. Explica Butler (1998, p. 252) que “A
censura procura produzir sujeitos de acordo com normas implícitas e
explícitas, e essa produção do sujeito tem tudo a ver com regulação” 9 .

Mais atentamente, vale notar que as implicações dessas escolhas na
formulação da fala da dança indicam a ocorrência de processos distintos
na produção artística em dança. No processo de construção dessa fala, a
presença de ações reguladas (censura/escolha e formas de poder) transforma
restrição em possibilidade produtiva, além de dar forma à legitimidade
da fala. A restrição encarna-se na censura enquanto instrumental necessário
para a realização, o processamento e a concepção de uma fala performativa,
agindo no processo de seleção, escolha e produção dos campos de fala.
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FIGURA 8
Vera Sala: Impermanências (2004)
Foto: Cândida Almeida

O proferimento da fala performativa atende, por conseguinte, a uma
operação normativa de poder (já traduzida como produtiva), que qualifica
o relacionamento intersubjetivo e lida ainda, com a inteligibilidade e
ilegibilidade da mesma. Expõem-se, então, modos de ação como também
sentido de independência e autonomia, construídos sob o vínculo das
convenções sociais. Tanto a performatividade da fala (proferimento verbal)
quanto a performatividade da fala da dança (proferimento corporal)
configuram-se enquanto sistemas abertos que se permitem encenar
fragmentos do real.

Visto dessa maneira, o corpo em ação reúne e troca informações
produzindo textos que ampliam os seus discursos, onde é possível perceber
formas de poder, de censura, e de exclusão. Sob essa consideração, os atos
de fala são entendidos como atos insurrecionários10, e os proferimentos
podem ganhar força precisamente na quebra do contexto ou posição a
priori que o ato de fala realiza.

Para dar conta de tais atos de fala, todavia, deve-se compreender a
linguagem não como um sistema fechado e estático cujos
proferimentos são funcionalmente assegurados previamente pelas
“posições sociais” às quais são mimeticamente relacionadas. A força
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e o significado do proferimento não são exclusivamente
determinados pelo contexto antecedente ou “posições”; um
proferimento pode ganhar sua força exatamente em virtude da
quebra do contexto que ele performa. (BUTLER, 2000, p. 257). 11

As ações corporais organizadas na fala performativa indicam a
possibilidade de ocorrer relações e/ou conexões entre diferentes elementos
numa ação de troca e compartilhamento de informações. Os proferimentos
performativos reestruturam as condições de possibilidade do ato de fala
para viabilizar a ocorrência de outras falas que questionem a existência de
um contexto dado e atuem para a inauguração de novos contextos.

Ação e corpomídia

A teoria Corpomídia12 emprega um princípio co-evolutivo, que se
revela pertinente para explicar os processos de comunicação do ato de
performar. A mídia de que o corpomídia fala é um processo co-evolutivo
e transformador, e não somente difusor e transmissor de informação – um
entendimento peculiar, muito distinto do de outros, mais conhecidos
sobre a mídia. Esse aspecto transformador é justamente o que distingue
essa proposta da acepção comum de mídia reduzida a meios e/ou veículos.

Com a mídia do corpomídia escapa-se da concepção do corpo caixa-
preta, aquele que recebe inputs, os processa e os devolve na forma de outputs
(modelo computacional), e torna-se possível perceber que dentro de tal
modelo o corpo é sempre visto como um processador de informação. Na
proposta do corpomídia há uma ênfase na permeabilidade do próprio
corpo e o abandono do entendimento de corpo processador. Trata-se de
uma relação de constante co-autoria entre corpo e ambiente. Ambos se
ajustam permanentemente, por isso a mídia do corpomídia se refere ao
seu modo de estar no mundo: uma mídia de si mesmo.

Os processos de troca de informação entre corpo e ambiente atuam,
por exemplo, na aquisição de vocabulário e no estabelecimento das
redes de conexão. Há algumas evidências em teoria de sistemas
dinâmicos de que o ato de aprender um movimento implica num
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acoplamento entre sistemas de referência que vão mudando
gradualmente de moldura. Tendo a estrutura de fluxo, o movimento
irriga para frente e para trás plugando o corpo a cadeias cada vez
mais gerais. Nesse aspecto, vê-se instalada no corpo a própria
condição de estar vivo e ela se apóia basicamente no sucesso da
transferência permanente de informação. (KATZ e GREINER,
2001, p. 7).

Assim, o corpo é sempre o estado de um processo em andamento de
percepções, cognições e ações mediadas. O corpo organiza as suas mediações
e a sua relação com o mundo, onde tanto opera a regularidade quanto o
acaso. O corpo é mídia não no sentido de ser um primeiro veículo de
comunicação, mas como produtor da comunicação de si mesmo, daquilo
que ele é no momento em que se comunica. As negociações desencadeadas
pela relação de troca com o ambiente constroem o corpo que atua de
modo singular numa presentidade imediata.

O corpo é resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as
informações são apenas abrigadas. É com essa noção de mídia de si
mesmo que o corpomídia lida, e não com a idéia de mídia pensada
como veículo de transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere
diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que
vão constituindo o corpo. A informação se transmite em processo
de contaminação (GREINER, 2005, p.131).

O corpo é, portanto, movimento em permanente comunicação.
Relação dinâmica no espaço-tempo, declarando-se como processo e
produto histórico, resultante de conquistas evolutivas e conexões efetuadas
através de memória e novas trocas comunicacionais, geradoras de novas
linguagens que intervêm e transformam sua trajetória. Focalizar no corpo
é importante porque

quando se olha para o corpo humano, percebe-se que se trata de
um exemplo privilegiado. Não há melhor lugar para deixar explícito
o tipo de relacionamento existente entre natureza e cultura. Não
há outro tão apto a demonstrar-se como um meio para que a
evolução ocorra. Corpo é mídia, nada além de um resultado
provisório de acordos cuja história remonta a alguns milhões de
anos. Há um fluxo contínuo de informações sendo processadas
pelo ambiente e pelos corpos que nele estão (KATZ, 2003, p.263).
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Essa abordagem trabalha ainda com a idéia de corpo que age como
reorganizador de propriedades, modelos, funções, para, de maneira
objetiva, disseminar-se em rede informacional. Como produtor de
significados factualmente contextualizados pelos múltiplos instantes que
são valorizados indistintamente num processo de trocas evolutivas, o corpo
produz signos que são sempre culturais, se organizam em sistemas
complexos, e sobrevivem exatamente da possibilidade de acordos e
negociações que mantém viva a multiplicidade, sobretudo no ambiente
evolutivo da comunicação. A idéia de corpo como enunciador de
pensamentos e produtor de significados é abordada por Katz (2004)

Quando considera que o corpo comunica a si mesmo e não algo
que o atravessa sem modificá-lo [...] também carrega requisitos e
limites para se realizar. Todavia, como se trata de um projeto de
design em que natureza e cultura não estão separadas, o corpo vive
em permanente estado de se fazer presente. E tal condição invalida
as tentativas de tratá-lo como objeto pronto, sujeito ou agente de
influências. O mais indicado, seria pensá-lo enquanto articulador,
propositor e elaborador de informações que o singularizam, pois as
trata de modo sempre únicos – afinal, cada corpo é um, apesar de
todos compartilharem informações com o ambiente. (p. 121-122).

A percepção de corpo em fluxo permanente de transformação e agindo
num processo de construção de diferenças traz como questão que aquilo a
que se denomina corpo é sempre um estado provisório de negociações
com o que habitualmente se denomina de mundo interno e externo, e
que atua de modo circunstancial. Não há um resultado único nem último.

Corpomídia e performatividade

A provisoriedade apontada do corpo ajuda a pensar o corpo que dança
como enunciador de idéias, conceitos e imaginações que deixam de ser
tratadas como de outra natureza, diferentes da natureza do corpo, para
serem apresentadas como idéia-carne, conceito-carne, imaginação-carne.
Auxilia, ainda, a pensar o corpo que dança como ação performativa que
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apresenta idéias, conceitos e imaginações encarnadas e suscetíveis a
exposições que aciona múltiplas e diversas percepções.

FIGURA 9
Christian Duarte: Chris Basic Dance (2006)
Production LISA – Inge Koks

Tais entendimentos são imprescindíveis para compreender, refletir e
discutir a ação de performar enquanto ato de fala na enunciação de dança.
E também como se organizam as falas do corpo (campos de fala) em ações
performativas e como se dá o processo de comunicação dessa ação. Essa
compreensão tem inicio no entendimento de que a dança, enquanto ação
performativa e organizadora de sua fala, tem voz. Sua fala está nos modos
de fazer dança que ecoam o fazer-dizer materializado como ações corpóreas
que apresentem traços, vestígios e características de inúmeras informações
que são grudadas, trocadas e negociadas através da relação sujeito-mundo.
Organizada performativamente a dança, produz atos de fala performativos.

A organização corporal da fala da dança faz das informações trocadas
entre corpo e ambiente, o seu material no mundo. Registros, traços e
vestígios de vida; histórias de vida. Do contato que se estabelece entre as
informações que vêm de fora com as informações existentes em um corpo,
ocorre um movimento de reorganização, que desencadeia a produção de
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outras informações. O movimento nascido dessas informações pode tomar
a forma de falas construídas, estruturadas e organizadas como um discurso
de dança onde, a cada nova situação do estar no mundo, já outras
informações se configuram.

O trânsito dessas informações traz outras dimensões, propriedades e
configurações à percepção. Um ato de fala em dança não visa o mesmo
tipo de compreensão ambicionada pela linguagem verbal. Esse fato,
todavia, não inviabiliza o uso da teoria de Austin (1990) na dança –
como, por exemplo, Butler (1997) demonstrou com sua proposição de
uso da performatividade (ver p. 22).

Na base da construção-organização da fala da dança repousa a
compreensão de que seu discurso seja, talvez, ainda mais aberto e
proliferador de significados que o do verbal. A intencionalidade dessa fala
reside nela mesma, ou seja, no fazer. O corpo em movimento de dança
participa de um processo contínuo, onde as informações não desaparecem,
mesmo depois da apresentação da obra, e isso independe do
acompanhamento de um libreto ou um texto de apresentação. Embora
fugaz, a dança imprime algo no corpo de quem dança e no de quem
assiste que vai participar do processo de continuidade das transformações
que caracterizam o corpo. Não à toa, a fala encontra diferentes espaços de
percepção nos diversos sistemas corporais com que entra em contato.

A fala da dança, então, pertence a um processo de muitas
possibilidades de percepção e organização: pertence a um coletivo. A
informação gruda em todos os envolvidos, seja no processo de construção,
no de apresentação ou no de percepção da fala. Dança, na organização de
sua fala, não existe para ser entendida, compreendida no sentido em que
o senso comum atribui a esse termo, mas sim, trabalhada pela percepção
como uma coleção de idéias que arranjou um certo modo de se organizar
no corpo.

No processo de organização da fala da dança, no trânsito de
informações até a apresentação do discurso, ocorrem operações de regulação.
Da geração das idéias, seleção e tradução há informações que são mantidas
e informações que são excluídas. O movimento de manutenção e exclusão
de informações promove a permanência (parâmetro sistêmico que implica
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numa conectividade temporal). Numa aproximação ao princípio ontológico
de que todas as coisas tendem a permanecer, o movimentar dessas
informações torna-se importante na existência de informações armazenadas,
no reconhecimento da entrada e saída de informações e, na organização e
produção da fala performativa.

A dança, enquanto sistema complexo organiza sua fala, sua ação
performativa, num discurso. Expressas nesse discurso encontram-se
informações diversas que, num processo contínuo de transformação,
combinam, emitem, recebem, trocam e produzem informação. As ações
performativas se constroem nesse processo, que é da natureza do continuum,
que aposta na experiência das ações para a produção de significados.

Um corpo de dança contemporânea será performativo quando tiver
uma marca no seu modo de enunciar a dança: precisará ser um fazer-dizer
com investimento em ações e organizações corporais que busquem realizar
(performativizar) as idéias em movimentos e em tratá-las de maneira
crítico-reflexiva. Esta diferença entre os fazeres representa um ponto político
crucial na compreensão e discussão da performatividade na dança
contemporânea.

Diferentes fazeres-dizeres da dança

Este livro vai considerar que na produção da fala da dança ocorrem
diferentes fazeres. Cada um deles deve ser observado a partir do modo
como lidam com as informações. No fazer da dança, operam-se diferentes
maneiras de lidar com o corpo, daí a possibilidade de se discutir os distintos
procedimentos e modos de enunciação. No processo de produção da fala
da dança é possível observar os modos de fazer ressaltando a necessidade
de reconhecer a existência de diferentes maneiras de organizar a fala no
corpo.

A indicação da diferença nos fazeres em dança, não supõe valores
qualitativos nem inclinação para classificação em grupos opostos. A
abordagem da diferença é feita para ressaltar modos e estratégias distintas
que se apresentam nas experiências desse fazer artístico. O tratamento
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dado ao corpo que se move, o entendimento de como o corpo resolve
situações que se apresentam no processo de produção de falas, as maneiras
de relacionarem-se com elementos externos e internos ao corpo, as escolhas
no processo e para apresentação da fala, vão, então, se dar a ver nas diferentes
formulações.

Aqui se propõe pensar o fazer da dança enquanto um fazer-dizer e,
portanto, implica em perceber a experiência artística em dança sob tal
abordagem. Entende-se que esse já é um outro modo de observar e perceber
dança. Um modo diferente de compreender as idiossincrasias pertinentes
ao processo de criação, que materializa suas idéias sem modelos prévios
em corpos que possuem especificidades físicas, sociais e culturais.

FIGURA 11
    Lia Rodrigues: Formas Breves (2002)

Foto: Lúcia Helena Zarembe

O corpo possui um elenco de informações que se estabilizam no
processo de sua constituição como corpo. Estão impregnadas no corpo
variadas experiências que colaboram no processo de produção de falas. O
corpo que dança está exposto a distintas formas de preparação corporal e,
ainda, a distintas instruções que disparam o processo de criação. Corpos
em movimento na dança expõem peculiaridades e refletem sobre o seu
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fazer. Entretanto, faz-se importante apontar que nem sempre ocorre a
reflexão crítica desses fazeres. Nem sempre os corpos em processo
encontram-se disponíveis para investir em perguntas em vez de respostas.
O corpo propicia o encaminhamento de muitas perguntas que não precisam
ser respondidas, mas merecem ser levantadas. Uma proposta de reflexão
crítica viabiliza a existência de proposições que apareçam no decorrer do
fazer e, instiguem o corpo a apresentar tantas questões quantas se fizerem
necessárias, até o proferimento de falas provisoriamente finalizadas.

 As diferentes falas da dança ganham configuração política ao entender
que é no corpo que questões do dentro e do fora podem ter acomodamento,
e que o corpo, além de trocar com o ambiente onde está, também é o
ambiente onde ocorre as discussões e as decisões provenientes do processo
de fazer dança e, ainda, é no corpo que se explicitam as condições de
produzir fala. O processo do fazer está acompanhado por exercícios de
reflexão crítica que colaboram na formulação do discurso, provocando
desestabilizações que propiciem a emergência de informações renovadas.

A co-existência de dança e política no corpo que dança, vai ocorrer
num espaço intersticial, no entre, onde a possibilidade é necessidade.
Esse entre - lugar requer “ainda um deslocamento da atenção do político
como prática pedagógica, ideológica, da política como necessidade vital
no cotidiano – a política como performatividade” (BHABHA,1998,
p. 37). No entre, ocorre a mescla das informações existentes com aquelas
que ainda não ganharam existência no corpo. Ambas vão ser trabalhadas
pelo corpo. Nem só uma nem só a outra. Desse mesclado vai surgir uma
informação, que carrega traços das outras, mas que se apresenta como
informação singular.  No interstício se dá, então, o trânsito de idéias,
informações, proposições.

Pensar em corpos que, em movimento de dança, agem dessa maneira
é pensar em movimentos de corpos-idéias e não corpos ideais. Importa
destacar, nessa discussão, as ações corporais na dança que privilegiam
questões/feituras implícitas no fazer. Dessa maneira, pode-se estar próximo
do entendimento de fala performativa que é construída no corpo e pelo
corpo, e onde as ações investem na investigação e na experimentação de
outras falas. O corpo performativo vai agir produzindo intervenções na
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produção da fala. O modo de agir performativamente procura não se fixar
a modelos pré-estabelecidos e trabalha com a possibilidade de reorganizar
as informações existentes no corpo e inventar uma maneira de movimentar-
se que enuncie as indagações e transformações ocorridas no processo do
fazer.

Importa notar que formulações renovadas só podem ocorrer no corpo
que se coloca em estado de disponibilidade. Será preciso a disposição em
acolher informações estrangeiras, estranhas a ele para que transitem pelo
corpo e possam ganhar existência ou não. Entende-se que estar em
disponibilidade não significa despir o corpo das informações existentes.
Essas não podem ser descartadas. É interessante que ocorra o
aproveitamento das informações, estrangeiras e conhecidas, no exercício
do fazer, no processo de produção da fala. A reflexão crítica, mais uma
vez, pode colaborar para a percepção de como se aproveitam as informações
do como se aproveitam as informações.

Essa compreensão serve para ressaltar que no fazer da dança
performativa se inventa um modo de dizer próprio, urdido no fazer. Um
fazer que tem um tempo de feitura vinculado ao próprio fazer. Então,
para produzir esse dizer só seu, o corpo trabalha experimentando/testando
as informações, movimentando-as.  Através da repetição de movimentos
vai-se acionando o corpo para a organização da fala. Entretanto, na fala
performativa, essa repetição está relacionada a um processo citacional.
Trata-se de citação como iteração13.

O processo performativo adota um movimentar-se onde as ações
retiram-se de determinado contexto e inserem-se em outro, configurando
uma operação de repetição que pode ser interrompida, questionada,
contestada.  Nesse procedimento de interrupção são ativadas reorganizações
de experiências e possibilidades de produção que não ambicionem somente
reproduzir contextos pré-estabelecidos. Ocorre um investimento no
processo de reorganização que produz ações renovadas nos enunciados
performativos. E ainda ocorre a invenção de falas próprias do fazer do
corpo.
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FIGURA 12
Wagner Scharwtz: Transobjeto 1 (2004)
Foto: Gil Grossi

Para ilustrar esse modo de lidar da repetição como citação, vale citar
o espetáculo wagner ribot pina miranda xavier le schwartz transobjeto14.
Composta pelo coreógrafo de Uberlândia, Minas Gerais, Wagner Schwartz,
é um exemplo da possibilidade de produzir fala performativa na dança.
Ele permite a percepção de um modo de organizar o pensamento que se
enuncia como um fazer-dizer.

O corpo apresentado na cena é um corpo que expõe a reflexão critica
sobre o fazer do seu e de outros corpos. O trabalho faz muitas citações.
Fora da cena – no título do trabalho, estão citados vários corpos que
dançam: corpo pina, corpo la ribot, corpo xavier, corpo schwartz. As marcas
desses corpos são aproveitadas por um único corpo. O que ele enuncia, é,
então, no entendimento aqui apresentado, uma fala performativa. As vozes
desses outros corpos estão processadas no fazer daquele corpo que dança,
mas estão digeridas e transformadas. Já é corpo encenando uma voz própria.
Em cena, o corpo Wagner Schwartz vai citando ao mesmo tempo em que
vai inventando sua fala. É possível observar no corpo em cena a existência
de propostas críticas. Isso se dá no jeito como o corpo-wagner relaciona
informações de matéria corpo e de outras matérias.
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A movimentação expõe ações simples e de fácil reconhecimento, porém,
elas não se expõem desvinculadas de outros elementos em cena que se
organizam como outros corpos: corpo-música, corpo-texto, corpo-copo,
corpo-vinho, corpo-frutas, corpo-banco, corpo-cigarro, corpo-vestido, corpo-
laço, corpo-metrônomo, corpo-microfone. Na maneira de organizar a fala,
os elementos que se diferem da matéria corpo são aproveitados e digeridos,
transformados em corpo. O corpo-wagner que dança provoca nos corpos
que assistem, um pensar em como se dão as escolhas do que é apresentado
na cena. Levanta questões acerca de relações corporais e culturais. Acena
com posicionamento crítico na forma como mescla tantos corpos diferentes
no seu fazer. Inventa um corpo que enuncia a fala daquele fazer. Nem de
outros produzidos por esse corpo, nem da produção de outros corpos.

A performatividade da fala corporal desse espetáculo expõe o modo
de tratar o corpo que dança como propositor de pensamentos de dança. A
relevância do fazer enquanto espaço de emergência de idéias em movimento,
substancializa o exercício de um fazer que é dizer. As formulações se
organizam em rede, tecendo opções de escolha, renovando dados existentes,
acolhendo dados emergentes, refletindo criticamente sobre as ações-
movimentos experimentadas no contínuo do fazer corpóreo. O corpo se
prepara adaptando-se às necessidades que se apresentam no decorrer do
processo de produção da dança performativa. Ele pode ter experenciado
ou experenciar diversas técnicas de dança, diferentes instruções motoras,
mas o que vai prevalecer é a experimentação do seu fazer naquele momento,
a sua adaptabilidade corporal para a enunciação daquela fala performativa.

Quando o corpo não se propõe a inventar seu fazer, o corpo é tratado
sob outros enfoques. Ainda é o corpo o ambiente onde se processam as
experimentações que, então, se apresentam vinculadas vinculados a algo
fora deles. Um mesmo movimento pode ser empregado para dizer falas
distintas, pois, nesse caso, os movimentos são geralmente organizados e
não inventados especificamente para cada situação.

A transformação que ocorre a partir da oportunidade de experimentar
no corpo outra informação, parece despercebida e traduzida como uma
concessão corporal para a realização daquela experimentação corpórea. É
quase um corpo-transmissor que dá passagem para a exposição daquela
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fala. O corpo desempenha o papel do outro corpo. Não parece interessado
em discutir a ocorrência de mudanças corporais desencadeadas pela
experimentação de outras propostas, como se estivesse sempre em estado
de pronta resposta para solicitações, pronto a responder sem formular
qualquer pergunta sobre o fazer. Se o corpo mudou a partir do contato
com outras informações, essa mudança quase sempre será indicada pelo
corpo instrutor que aponta a eficiência na realização de sua proposta.

Mas se é em cada corpo, particularizado, onde ocorre a transformação,
quem, senão ele mesmo, para falar dessas modificações? No corpo que age
sem interessar-se em inventar, é como se ele se entendesse como uma
folha em branco onde fosse possível rabiscar e exibir contornos e formas.
São processadas falas onde o dizer enuncia algo que, mesmo quando é
inédito, não produz modos de dizer também inéditos, mas organiza
materiais já existentes de modo específico ao seu objetivo. É um dizer que
não se inventa. Expõe-se um fazer-dizer que tende a apresentar movimentos
já autenticados. Percebe-se que o agir permite a expressão de movimentos
produzidos pelo treino-modelo, pelo uso dos materiais da aprendizagem
das técnicas de dança, e é isso que fica exposto em primeiro plano na
representação. Parece que há uma fronteira clara entre o fazer e o dizer.
Porque o dizer está pronto antes do fazer.

Nesse tipo de enunciação, as questões ocupam o corpo como um
lugar. Assim, esse modo de organizar o corpo que dança parece descartar
como prioridade “um encontro com o “novo” que não seja parte do
continuum de passado e presente [...] uma idéia do novo [...] que inova e
interrompe a atuação do presente”. (BHABHA, 1998, p. 27). O corpo
geralmente lida com códigos de movimento como materiais à espera de
novas combinações. A codificação se dá em passos e seqüência de passos
que mais parecem ordenados do que organizados. Na ordenação, os
movimentos seguem princípios de categorização rígidos e são dispostos
por meio de classificação. Onde estão alguns, outros não podem estar.

Os acordos entre os passos privilegiam uma montagem/colagem. Nessa
organização, as aquisições que ganham estabilidade no corpo dão ao mesmo
o status de corpo hábil, talentoso e virtuoso. Um corpo que executa com
precisão os exercícios de imitação de informações que já dispõe. Aquelas
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informações que ganharam estabilidade no processo e foram classificadas
como eficientes, tendem a fixar-se numa condição de impermeabilidade e
de serem supervalorizadas na ordenação da fala que não se inventa. Ao
invés de trabalhar para organizar as percepções e ações que possibilitam a
renovação das informações estabilizadas, o corpo tende à sistematização
dos modos de combinar as experiências de movimento.

Os balés de repertório são um bom exemplo dessa maneira de enunciar
dança. Suas idéias remetem para mundos de ilusão. A encenação do balé
Giselle15, por exemplo, pode ocorrer com corpos do oriente ou do ocidente
e, apesar da distinção desses corpos, eles manterão em cena as seqüências
de passos já prontos no século 19. Evidentemente, cada montagem
carregará os acordos dos corpos específicos com a partitura já existente,
mas esses corpos não inventarão seus modos próprios se escolheram repetir
a coreografia criada. Como se sabe, há coreógrafos, como Mats Ek (Giselle
-1982, Lago dos Cisnes -1987, Carmem -1992) que inventam modos seus
de encenar o mesmo roteiro, atestando que a questão da performatividade
não diz respeito somente à dança contemporânea, mas permite vários
entendimentos. Que mesmo a negociação baseada na referência, como
nos exemplos citados, carrega mais complexidade do que a que
habitualmente se usa para tratar do assunto.

FIGURA 13
Mats Ek: Lago dos Cisnes (1987)
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FIGURA 14
Mats Ek: Carmem (1992)

A fixação de movimentos já estabilizados termina por encobrir qualquer
aspecto de instabilidade no processo de produção de falas. A preocupação
com a singularidade é substituída pelo exercício de imitação que leva o
corpo a imitar outro(s) corpo(s) sem a intencionalidade de diluir normas
fixas ou mesmo transgredi-las. Faz com que o corpo repita o fazer tornado
visível pelo outro. Esse é um exercício de imitação onde o corpo age para
se transformar no outro corpo, para tornar invisível sua diferença.
Considera-se que, na organização da fala que não se inventa ocorra a
preocupação com o referente (um outro corpo, ou informação, idéia,
pensamento, formulação artística) como determinante da produção de
falas. O fazer-dizer dessa dança, ao lidar com o procedimento de repetição
para produzir sua fala, impossibilita o corpo de inventar um modo próprio
de se enunciar.

Os diferentes fazeres da dança obedecem então, a dinâmicas distintas
para a produção da fala. O falar despreocupado com propostas inventivas
se aproxima mais de arranjos para enunciados de um discurso já
referenciado. No falar que se inventa e, que pode ser traduzido num falar
performativo, o processo tende a subverter e desestabilizar as referências.
Como se trata de atos de fala que existem na e como linguagem, cada
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proferição precisa buscar os materiais que melhor lhe sirvam. Dessa maneira,
parece perceptível que na dança que se inventa, as falas do corpo exercitem
hipóteses que são levantadas no corpo e lá realizadas. No exercício que
não se disponibiliza a procedimentos inventivos, as experiências são
“colocadas” no corpo e lá referenciadas.

A produção das diferentes falas da dança vai, ainda, por em discussão
a possibilidade de atuação onde ocorra falas/ações híbridas, realizadas num
espaço de agência que lida com questões de ambivalência16. Nesse espaço
ocorrem negociações, traduzidas na articulação de diferentes informações
e na possibilidade de deslocamentos de idéias e pensamentos que produzam
a re-inscrição e re-configuração dos modos de organizar e enunciar a fala
na dança.

 O interesse em pesquisar a dança que se organiza como um fazer-
dizer ajuda a enfocá-la priorizando condições de tradução e transformação
de idéias em movimentos. A dança indica seu estado de existir com as
imagens/pensamentos/informações que lhe dão forma. Como um sistema
dinâmico e em permanente fluxo, vai atuar contaminando, ao mesmo
tempo em que é contaminada, descrevendo em tempo real o estado em
que se encontra.

Entender a produção em dança como um fazer que é dizer pode ser a
expressão alternativa de perceber no corpo condições de provisoriedade e
transformação. O falar da dança pode ser encontrado no falar da
performatividade, do corpomídia, e da política da diferença que produz
diferentes modos de organização a partir do trânsito das fronteiras. E o
que colabora para a constituição da fala-ação da dança são os atos
performativos produzidos por um processo instável, contraditório,
inacabado.
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