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Abstract

I aim to discuss the ambiguous approach to neutrality and its relation to a traditional understanding

of time through the lens of the performing arts. In this essay, I argue that in order to disrupt

temporality, we need to revisit the emancipatory aspects of performance and politics and rethink

how the body is understood in Western practices. My research question is elaborated as follows:

how can the deconstruction of the linearity of time rethink how we understand the body within the

performing arts? To answer this question, I suggest a reading of performance and the body as

phenomena following various perspectives from theorists such as Karen Barad, Donna J. Haraway,

Eduardo Miranda, Bojana Kuns, and Rolando Vázquez. I attempt to offer decolonial tools that can be

applied within the performing arts highlighting their multiple singularities and relational

perspectives.

Resumo

Meu objetivo é discutir a abordagem ambígua da neutralidade e sua relação com uma compreensão

tradicional do tempo através das lentes das artes cênicas. Neste ensaio, defendo que para perturbar

a temporalidade precisamos rever os aspectos emancipatórios da performance e da política, e

repensar como o corpo é compreendido nas práticas ocidentais. Minha pergunta de pesquisa é

elaborada da seguinte forma: como a desconstrução da linearidade do tempo pode repensar como

entendemos o corpo dentro das artes cênicas? Para responder a esta pergunta, sugiro uma leitura

da performance e do corpo como fenômenos seguindo várias perspectivas de teóricos como Karen

Barad, Donna J. Haraway, Eduardo Miranda, Bojana Kuns e Rolando Vázquez. Tento oferecer

ferramentas descoloniais que possam ser aplicadas dentro das artes performáticas destacando suas

múltiplas singularidades e perspectivas relacionais.
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Singularidades Timporais

Introdução

Tempo, espaço e matéria são noções convencionais que permanecem inquestionáveis na definição

central da contemporaneidade. No entanto, o que aconteceria com o conceito de "contemporâneo"

se desvinculado da idéia tradicional do que é conhecido como "agora"? E se o tempo não fosse

traduzido como um momento que acontece depois de outro? E se a matéria não pudesse ser

mapeada dentro dos espaços, mas compreendida como um jogo entre a existência e a

não-existência? Eu argumentarei que o problema com a contemporaneidade é que ela não

reconhece diferenças entre contextos e implicações políticas. Em vez disso, implica uma idéia de

neutralidade e universalidade imposta pelas perspectivas ocidentais sobre o resto do globo,

causando o apagamento de "outras" histórias, culturas e estéticas.

A minha pergunta de pesquisa é elaborada da seguinte forma: como a desconstrução da linearidade

do tempo pode repensar como entendemos o corpo dentro das artes cênicas? Para responder a esta

pergunta, vou discutir a noção de neutralidade e sua relação com a política do tempo e sugerir uma

leitura da performance e do corpo como fenômeno. Além disso, este trabalho tenta oferecer

pensamentos descoloniais que podem ser aplicados dentro das artes cênicas para destacar suas

múltiplas singularidades e perspectivas relacionais.

Esta pesquisa começa com uma compreensão agencial do corpo (matéria) proposta pela física e

filósofa Karen Barad, que, através das lentes da Teoria Quântica de Campo, nos oferece o conceito de

intra-ação como uma tentativa de perturbar a linearidade do tempo, a homogeneidade do espaço, e

a materialidade e política do corpo. Trago à luz dois importantes princípios que fundem as agenciais

intra-ações de Barad, o "conhecimento situado" trazido por Donna J. Haraway e o "corpo-território"

desenvolvido pelo Professor Brasileiro Eduardo Miranda. Além disso, vou introduzir um dilema

apresentado pela filósofa Bojana Kunst para perturbar os aspectos temporais das artes cênicas e

defender a idéia de uma "dis-eventualização" da performance. Finalmente, apresentarei uma ajuste

descolonial oferecido por Rolando Vázquez, reconhecendo a influência colonial da estética

Euro-Americana e reivindicando o "fim do contemporâneo".

Corpo como fenômeno

O corpo, sua dis/continuidade espaço-temporal, e a percepção de presença, vazio e realidade têm

sido o foco do discurso da performance contemporânea (Derrida, 1994; Greiner, 2005 e 2010;

Gomez-Peña, 2015; Kunst, 2011 e 2015; Lepecki, 2006, 2012 e 2016; Sampaio & Simão, 2018;

Miranda, 2020). É essencial destacar como a estética é comumente definida através de uma

perspectiva Euro-Americana ao se fazer a ponte para as artes cênicas. Ela é constantemente
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(re)normalizada em relação ao tempo (baseada no presente Euro-Americano) e ao espaço (imposta

aos países não ocidentais), e molda as noções do corpo (Bakare-Yusuf, 2003; Butler, 1988; Haraway,

1988; Harding, 1995 & 2004; Grosfoguel, 2012; Mignolo & Vazquez, 2013; Miranda, 2020; Ribeiro,

2019; Barad, 2020). O problema começa quando este modelo imposto é considerado neutro,

marginalizando/eliminando outras identidades e formas de expressão. (Oyèyewúmi, 1997; Mignolo,

2003; Spivak, 1988 e 2012, Garcia-Olp, 2018). Assim, realizei esta pesquisa através de uma leitura na

qual performance e corpo são entendidos como fenômenos.

Karen Barad reconhece que entidades, agências e eventos distintos emergem de/através de suas

intra-ações. Além disso, ela sugere que a responsabilidade de desvendar a linha entre 'eu' e o 'outro',

'passado', 'presente' e 'futuro', 'aqui' e 'agora', e 'causa' e 'efeito' é tomada ao não vê-las como o

entrelaçamento de entidades separadas, mas em vez disso colocá-las em relação umas às outras.1

Esta relacionalidade é baseada no que Donna J. Haraway uma vez chamou de 'conhecimento

situado'. Dentro das teorias do ponto de vista feminista, Haraway reconhece a importância de

identificar diferentes contextos e implicações político-epistemológicas-éticas, destacando as

multiplicidades - a chamada pluriversalidade - em nossa existência.2

Seguindo este entendimento, não é possível nem um modelo nem uma definição universalizada do

corpo. Segundo a Teoria Quântica de Campo, a matéria (corpo) é compreendida em suas infinitas

camadas de im/possibilidades e dinâmica in/determinada do nada, na qual o nada é o dinamismo da

in/determinação do ser, da não/presença, da não/existência do tempo.3 A noção de intra-ações

consiste em "[um] conjunto infinito de possibilidades ou soma infinita de histórias." Além disso, ela

"implica uma partícula se tocando, e depois aquela se tocando, e transformando, e tocando outras

partículas que compõem o vácuo, e assim por diante, ad infinitum."4

O ciclo em que a matéria se toca, se transforma e toca outras partículas, é o que Eduardo Miranda

ilustra como um corpo em constante mudança de pele.5 Ele propõe uma leitura na qual a pessoa só

pode ser definida por suas próprias experiências, marcadas pelo tempo, pelo espaço e pela memória.

O que Miranda tratará como 'corpo-território' é a reafirmação de construções sócio-históricas,

5 Esta expressão é uma referência ao Orixá Oxumaré Afro-Brasileiro. (Miranda 2020)

4 (Barad 2010, 2017 and 2020)

3Karen Barad uma vez explicou seu uso do '/' (como exemplo de im/possibilidades), pelo qual ela
significa mais do que apenas ambos (possibilidades e impossibilidades), mas sim que uma
superposição representa uma indeterminação entre os dois. Neste trabalho, vou usá-la de forma
semelhante, diferenciando-me de seus termos usando aspas.

2 (Haraway 1988)

1 (Barad 2010, pp. 264-6)
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bagagem cultural e experiências relativas ao tempo e ao espaço. O corpo atua simultaneamente em

várias espacialidades, afetado por diferentes forças dentro do que ele chama de "território de

passagem."6

A constante mudança da pele e dos territórios infinitos do corpo é o que Barad estabelece como o

momento do "retorno" - um toque do eu e do outro, que perturba as concepções dominantes de

espaço-tempo, matéria, causalidade e nada.7 Ele contrapõe a física Newtoniana, uma parte formativa

e capacitadora da modernidade Americano-Européia que busca a "renormalização" da matéria para

subtrair todas as infinitas possibilidades, pressupondo uma "essência neutra comum" da existência.8

Todos estes estudiosos nos ensinam que existe um número infinito de possibilidades, e o momento

de auto-intra-ações representa o encontro com a alteridade infinita do eu. Assim, contestar a

'renormalização' e a neutralização de um modelo estético, imposto pelo Americo-Eurocentrismo e

sua contemporaneidade, é fundamental para perceber o corpo e a performance como fenômenos.

Sobre singularidades temporais e o fim da contemporâneidade

"A performance hoje está lutando contra uma cadeia de apreensões fantasmagóricas que

freqüentemente transformam a performance como uma prática material na contínua abstração de

procedimentos, dividindo-a de sua dinâmica espacial, situacional e micropolítica, e abstraindo-a de

sua encarnação contraditória e sempre parcial." [tradução livre]9

Elaborado atravéz do conceito de 'deseventualização' do Žižek, no artigo "Os Problemas com a

Temporalidade", Bojana Kunst enquadra a performance mostrando como sua materialidade é

constitutiva da temporalidade de seu próprio evento. O fator enganoso, como ela argumenta, é

quando a performance se restringe a seu contexto macropolítico, como histórias emancipatórias

universalizadas, em vez de fortalecidas por seus aspectos micropolíticos (como muitas forças

sensoriais, espaciais e temporais). Kunst percebe um dilema temporal da performance quando usa as

noções de presente como sua força política enquanto é assombrada por seu passado através de seu

próprio processo. Para ela, a temporalidade da performance não deve ser universalizada, mas

abordada em sua "singularidade temporal".10

Para aprofundar este dilema, devemos não apenas desvendar nossa compreensão da temporalidade,

mas também desfazer a própria contemporaneidade. Como uma tentativa de trazer para o presente

10 (Kunst 2015, p. 9)

9 (Kunst 2015, p. 6)

8 (Barad 2019 and 2020)

7 (Barad 2017, p. 81)

6 (Miranda 2020)
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a responsabilidade de revisitar o passado e assumir a indeterminação de suas narrativas atuais,

Karen Barad afirma a "não contemporaneidade do presente", como ela explica:

"O passado nunca está fechado, nunca está terminado de uma vez por todas, mas não há como voltar

atrás, estabelecendo o tempo certo, colocando o mundo de volta em seu eixo. Não há apagamento

[da violência do passado] finalmente. Os vestígios de todas as reconfigurações estão escritos nas

materializações [iterativas] envolvidas do que foi/é/está por vir. O tempo não pode ser consertado.

Abordar o passado (e o futuro), falar com fantasmas não é entreter ou reconstruir alguma narrativa da

maneira como foi, mas responder, ser responsável, assumir responsabilidade por aquilo que

herdamos (do passado e do futuro), pelas relações enredadas de herança que "nós" somos, para

reconhecer e responder à não contemporaneidade do presente, para se colocar em risco, para se

arriscar a si mesmo (que nunca é apenas uma nem o eu), para se abrir à indeterminação no

movimento em direção ao que está por vir ... Somente nesta responsabilidade contínua para com o

outro enredado...existe a possibilidade de justiça para chegar. ”11 (ênfase do autor)

O modo como geralmente entendemos "contemporâneo" perpetua a política do tempo da

modernidade. Ela reproduz a diferença colonial ao exercer poder sobre a definição e regulamentação

do "agora", como um padrão estético, criando uma separação entre aqueles que pertencem ao agora

da contemporaneidade e aqueles que estão relegados a seu passado. De uma perspectiva

descolonial, Rolando Vázquez nos lembra que nem toda estética é considerada contemporânea.

Assim, quem narra a contemporaneidade detém o poder de colonizar as condições para pertencer ao

"agora" e quais estéticas são tomadas como "outras". A contemporaneidade, como sugere Vázquez,

realiza dois movimentos de apagamento, um de classificação e o outro de exclusão. Em outras

palavras, o contemporâneo só pode existir através da produção simultânea de sua alteridade. Como

resposta à contemporaneidade centrada no ocidente, Vázquez traz à tona um movimento não

ocidentalizado que trabalha a negação da contemporaneidade, não querendo ser incluído ou

reconhecido como tal, buscando emancipação e autonomia em relação aos padrões estéticos e à

regulação do tempo, espaço e corpo, que é, em suas palavras, "o fim da contemporaneidade".12

12 (Vázquez 2020 pp. 57-62)

11 (Barad 2020, p. 105) and (Barad 2010, pp. 264-265)
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