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Para avançar no entendimento da performatividade no corpo que
dança, faz-se necessário agora introduzir as questões do poder nele
implicadas. Neste capítulo, a abordagem da qualidade performativa focará
as operações de regulação e restrição (entendida como produtiva) entre o
corpo que dança e uma instituição educacional universitária e pública,
que será tratada como corpo-instituição, e os corpos-sujeitos que
organizaram grupos de dança a ela vinculados. A instituição em pauta é a
Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e os grupos
são o GDC, o Odundê e o Tranchan, cada qual com um tipo de vínculo
com esse corpo-instituição. Busca-se investigar se e como a pedagogia de
dança praticada na instituição vinculou-se à ação-atitude-comportamento
artístico destes grupos; se e como construiu os seus corpos-sujeitos e qual
o fazer-dizer que pode ser observado em cada qual. Para tanto, os grupos
de dança que emergiram ao longo da história da Escola de Dança da
UFBA servirão como objetos de observação da hipótese de que a proposta
artística dos grupos pode ser tratada como fazer-dizer da instituição.

Ação-atitude-comportamento: processos de semiose e agência

O corpo, ao dançar, configura uma ação que implica em seu próprio
pensamento, e pensamento, no sentido aqui empregado, não se refere a
um pensamento sobre, como se pensar fosse se debruçar sobre algo que
está fora do corpo.

Em uma perspectiva biológica, é eminentemente plausível que a
razão tenha crescido a partir dos sistemas sensório motor e que
ainda use estes sistemas ou estruturas desenvolvidas a partir deles.
Isso explica porque nós temos os tipos de conceitos que temos e
porque nossos conceitos têm as prioridades que eles têm. (LAKOFF
e JOHNSON, 1999, p. 43). 17

Quando se entende que a razão não está fora do corpo, entende-se
também que os pensamentos não ocorrem sobre fenômenos fora do corpo,
em um mundo externo e objetivo sobre os quais o corpo deve se debruçar.
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Tal compreensão enuncia um comprometimento existente na correlação
entre idealidade e comportamento. O sentido que é constituído pelo
conjunto das ações retorna como generalidade. O que aparece como
movimento performativo, é pensamento desse corpo, pois cada ação motora
de dança se constitui como uma espécie de pensamento.

A mais complexa possibilidade de movimento em um corpo, aquela
a que se pode identificar com nome de pensamento do corpo, essa
é a dança. Todos os outros movimentos são quase-pensamentos nas
mais variadas gradações. Quanto mais próximos da dança, mais
quase-pensamentos do corpo. Quanto mais distantes, mais não-
pensamentos do corpo [...] os pensamentos não representam um
feudo exclusivo da consciência [...] e também pouco se referem
aqui ao que habitualmente o leigo chama de pensamento (pensar
sobre algo). Há que se entender que quando a dança acontece no
corpo, o tipo de ação que faz o pensamento acontecer é da mesma
natureza do tipo de ação que faz o pensamento aparecer. O
pensamento que se pensa e o pensamento que se organiza
motoramente como dança se ressoam. (KATZ, 2005, p. 39-40).

Sendo a dança um fazer-dizer, seu processo de criação se dá através de
mediações que acionam encadeamentos corpo-ambiente. Quando ela se
dá institucionalmente (caso do GDC e do Odundê) ou a partir de corpos-
sujeitos vinculados a essa instituição (caso do Tranchan), permite supor
que a sua dança, ou seja, esse pensamento exporá as relações de troca
corpo-ambiente específicas dessa instituição que, por sua vez, enquanto
instituição, também expõe um pensamento que resulta das suas trocas
como corpo-instituição com o ambiente. Isso vai possibilitar a apresentação
de ações que organizam crenças e hábitos de dança. Estas ações promovem
a ocorrência de transformações e mudanças de conduta enunciadas no
corpo que dança. Se construído performativamente, o fazer artístico vai
contemplar e aproveitar as experiências e observações das condições de se
estar no mundo e propor outras possibilidades de relacionamento e
comprometimento com o processo de construção artística.

 No ambiente da performatividade, o fazer artístico é a ação inteligente
do corpo, o seu próprio significado, pois o movimento é ato do corpo e se
apresenta comprometido com as enunciações produzidas no fazer. As falas/
ações que se tornam visíveis são o dizer possibilitado por inúmeros acordos
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que o corpo realiza para enunciar as soluções provisoriamente encontradas
para certas condições/posições do seu estar no mundo. Numa ação
performativa, esses acordos vão atuar para questionar a existência de um
contexto dado, e, além disto, para inaugurar novos contextos. Assim
apresentado, esse fazer-dizer dá conta de um processo de criação com
sujeitos-agentes.

Esse fazer, quando representado performativamente, vai ocorrer num
espaço intersticial, num entre-lugar, um lugar de passagem onde transitam
as informações. O processo de criação realizado por sujeitos-agentes
permite a construção do sujeito da fala e da fala do sujeito de um modo
específico, onde a ênfase está no processo de invenção da fala no corpo.
Uma fala híbrida, que se constrói em uma operação intersubjetiva, em
corpos que são mídias de si mesmos. Assim, cada corpo envolvido
encontrar-se-á em aproximação com distintos espaços de poder,
articulando-se institucionalmente e produzindo falas (re)contextualizadas.

 O processo de criação também pode ser tratado como algo que
colabora para a construção do sujeito, pois é o que aciona a produção de
subjetividade num trânsito de informações que torna visível o que se
encontra invisível no início do processo. Assim, é possível falar de sujeito
num processo de criação em dança contemporânea, desde que se tenha
em vista um processo de subjetivação – o da produção de subjetividade
num fluxo de troca entre o sujeito e o mundo, numa relação que se
estabelece na formação dos campos de fala18 que vão produzir a fala dessa
dança.

Trata-se de uma compreensão de sujeito que difere do entendimento
de sujeito individualizado, que introjeta informações e que não percebe
que, mesmo sem querer, esteja trocando com o mundo. Aquele sujeito
que se lê através de suas intenções, que se põe enclausurado no self particular,
que acredita possuir um eu desencarnado, esse sujeito desconhece o fato
de que, na verdade, não se encontra encapsulado e circunscrito a um
espaço interior, uma vez que corpo não existe separado da mente. As
fronteiras (dentro/fora) encontram-se transponíveis, permeáveis e
disponíveis para trocas entre sujeitos que se aproveitam desse movimento
para constituírem-se enquanto sujeitos, para implementarem o processo
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de subjetivação – termo trazido de Foucault (1979), que considera que
esse processo ocorre primordialmente no corpo; na formulação de corpos
sujeitados a um tipo de poder que age e ativa a produção do sujeito.
Então, tudo que diz respeito ao corpo e

[...] sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos
passados do mesmo modo que dele nascem os desejos, os
desfalecimentos, os erros; nele também eles se atam e de repente se
exprimem, mas nele também eles se desatam, entram em luta, se
apagam uns aos outros [...] lugar de dissociação do Eu (que supõe
a quimera de uma unidade substancial) volume em perpétua
pulverização. (FOUCAULT, 1979, p. 22).

Se se concorda que um processo de criação é intersubjetivo, e que nele
ocorrem processos de apropriação e transformação, então não se pode pensar
que esse processo seja produzido por um sujeito exclusivo, e sim por um
sujeito atravessado, contaminado e modificado pelo próprio processo de
exposição e diálogo. As enunciações tornam públicas questões e dúvidas
que são criadas ou provocadas a partir desse relacionamento, e que
inviabilizam o reconhecimento da identidade enquanto característica única.

FIGURA 15
Grupo Odundê: Didewa (1983)
Foto: arquivo Escola de dança UFBA
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Já não se consegue mais pensar num sujeito, mas em vários sujeitos
que compartilham processos criativos assemelhados, e que estão atentos
quanto à responsabilidade de trabalhar coletivamente. Um sujeito como
agente do fazer, que se sustenta e se substancializa através da exposição de
indagações e posições que interferem no processo de transformação, tanto
dele quanto do mundo. Um sujeito que está no mundo e não se fecha no
seu mundo interno. O sujeito da performatividade não trata sua
subjetividade como propriedade privada, por isso o que ele faz é um pouco
diferente – é performativo. Aproxima-se da idéia de sujeito compartilhado

É preciso livrar-se do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito,
isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do
sujeito na trama histórica [...] uma forma de história que dê conta
da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto,
etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com
relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo sua
identidade vazia ao longo da história. (FOUCAULT, 1979, p. 7).

Há uma tentativa de construir uma teoria do imaginário social que
não requeira um sujeito que expresse uma angústia de origem
(West), uma auto-imagem única (Gates), uma afiliação necessária
ou eterna (Hall). O contingente e o liminar tornam-se os tempos e
os espaços para representação histórica dos sujeitos [...] (BHABHA,
1998, p. 249).

Modos de aproveitar, aproximar e questionar pensamentos adotados
na organização e construção da fala da dança contemporânea performativa
propõem processos interrogativos e geradores de tensões acerca da
produção da realidade do artista na sua obra, na materialidade do corpo
que é sensação e ação. Um artista que é sujeito-agente desse processo age
na emergência e decide na incerteza. O entendimento de sujeito-agente
se dá a partir das argumentações-questões de Bhabha (1998) nas quais o
sujeito,

Não é agência por si mesmo (transcendente, transparente) ou em si
mesmo (unitário, orgânico, autônomo). Como resultado de sua
própria divisão no entre-tempo da significação, o momento da
individuação do sujeito emerge como efeito intersubjetivo – como
retorno do sujeito como agente. Isso significa que aqueles elementos
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de “consciência” social imperativos para a agência – ação deliberativa,
individuada e especificidade de análise – podem ser pensados agora
de fora daquela epistemologia que insiste no sujeito como sempre
anterior ao social ou no saber do social como necessariamente
subsumindo ou negando a “diferença” particular na homogeneidade
transcendente do geral. (BHABHA,1998, p. 258).

 A atuação do sujeito-agente transforma a possibilidade em necessidade
de falar para outros e, nesse processo de comunicação, apresenta falas
performativas organizadas como ações-pensamentos que tratam das
ocorrências, dos eventos e das incertezas pertinentes ao processo de criação
e produção de significados de maneira crítico-reflexiva.

 A atitude crítica é aquela que se dedica a favorecer um pensar onde
as coisas deixam de ser evidentes por si mesmas. Não se trata de apontar
porque as coisas não estão certas, mas de discutir em que modos de pensar
estão inseridas as coisas. Por isso é possível pensar também na constituição
do sujeito, num processo semiósico. No fluxo contínuo de transformação
e de contaminação e na organização da sua fala são encontrados traços não
apenas do consciente e do inconsciente, mas também do ambiente cultural
e suas condições de constrangimento.

Desse modo, o sujeito carrega outros sujeitos nesse processo, e não é
totalmente livre na organização de seu campo de fala. Ele está vinculado
não só às leis e normas institucionalmente e culturalmente constituídas,
como também aos diferentes outros que estão nele compartilhados e
transformados em ação. O sujeito encontra-se num processo de
comunicação com o outro e não é entendido como um sujeito isolado.

A ação do pensamento, de acordo com Peirce, é todo o tempo
contínua, não meramente naquela parte da consciência que impele
uma atenção para si mesma... mas também nas partes
profundamente sombreadas (ou escondidas). Todas as atividades
da mente são formas de semiose; ainda que nem todas estas atividades
sejam visíveis para o sujeito no qual elas estão ocorrendo.
(COLAPIETRO, 1989, p. 40). 19

Nesse processo de comunicação, ocorre um fluxo discursivo entre
falantes e ouvintes, onde esses discursos são transformados mutuamente,
ou seja, ecoa no discurso do falante o discurso do ouvinte e, no discurso
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do ouvinte, o do falante. O sujeito não produz um discurso único. Ao
contrário disso, é uma voz contaminada pela voz do outro, e são vários os
sujeitos presentes na emissão dessa fala.

[...] não se trata de modo algum de reencontrar em um indivíduo,
em uma idéia ou sentimento as características gerais que permitem
assimilá-los a outros [...] mas de descobrir todas as marcas sutis,
singulares, subindividuais que podem se entrecruzar nele e formar
uma rede difícil de desembaraçar [...] (FOUCAULT, 1979, p. 20)

A materialização da fala do sujeito traz para a discussão diferentes
experiências e atividades empreendidas por esse sujeito, que se constrói
de modo sensório e completamente cruzado e interrelacionado. A
intersubjetividade presente na organização da fala está engajada numa
troca complexa que permite a passagem, a agência do self e do outro, e dá
base para a existência de sujeitos-agentes que movimentam a exploração e
a investigação num processo criativo. Uma agência-corpo (embodied). De
modo afirmativo, a agência20, num processo de semiose, tem essa
materialidade.

De acordo com a Teoria Geral dos Signos de Peirce, na medida em
que ela é uma proposição normativa de raciocínio, vincula um
entendimento de senso comum da agência humana. À luz desse
entendimento, agentes são seres que possuem o poder para exercitar
o real, embora limitado, controle do curso de sua conduta [...] para
Peirce, o repúdio ao ponto de partida Cartesiano significa
recuperação dos atores de carne e osso que estão continuamente
definindo-se a si mesmos através de seus relacionamentos tanto
com o mundo natural quanto de um com outro. (COLAPIETRO,
1989, p. XIX). 21

O processo de constituição do sujeito se dá num espaço de agência
onde traços e referências dos dois ambientes (corpo e cultura) estão
conectando pedaços, partes, fragmentos de inúmeras informações, um do
outro, que vão organizando a fala no corpo, um corpo atravessado por
experiências distintas de idas e vindas, expressando o pensamento crítico
e reflexivo.
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As ciências sociais críticas têm, pois, de refundar uma das
reivindicações originais da teoria crítica moderna: a distinção entre
objectividade e neutralidade. A objectividade decorre da aplicação
rigorosa e honesta dos métodos de investigação que nos permite
fazer análises que não se reduzem à reprodução antecipada das
preferências ideológicas daqueles que as levam a cabo [...] nem a
objectividade nem a neutralidade são possíveis em termos absolutos.
A atitude do cientista social crítico deve ser a que se orienta para
maximizar a objectividade e para minimizar a neutralidade.
(SANTOS, 2005, p. 31-32).

O sujeito é, então, compreendido a partir de um movimento de
deslocamento para um espaço intermediário onde seja possível o trânsito
de idéias, conceitos, pensamento, ações, posições. O sujeito não existe
individualizado, mas sim exposto a experiências coletivas. Essa
movimentação absorve fronteiras, cria um outro espaço de atuação e
permite um fluxo de continuidade entre diferentes modos de perceber e
dialogar no mundo. Esse sujeito é visto sob uma perspectiva intersticial.
Não uno e sim múltiplo, está disponível para revisitar e reconfigurar
modelos históricos, sociais, políticos e culturais e, nesse movimento,
reconfigurar-se também. A experiência desse sujeito num processo de
criação é uma experiência de atuação entre os tempos e espaços que cria

Uma idéia de novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa
arte não apenas retoma o passado, refigurando-o como um “entre-
lugar” contingente, que inova e interrompe a atuação do presente.
O “passado-presente” torna-se parte da necessidade, e não da
nostalgia, de viver (BHABHA, 1998, p. 27).

Com Bhabha (1998), podemos voltar a tratar do conceito de
performatividade no aspecto do seu fazer-dizer, que é sempre um verbo
no presente e na primeira pessoa (AUSTIN, 1990). Esse presente é
perpassado de futuro e de passado, sem nostalgia. A ausência de nostalgia
se configura como uma ação política, pois compromete o sujeito no seu
fazer – que carrega o antes e o depois, ou seja, carrega seus compromissos
com o outro. É o presente não mais “encarado simplesmente como uma
ruptura ou um vínculo com o passado e o futuro, não mais uma presença
sincrônica...” (BHABHA, 1998, p. 23).
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O entendimento do tempo não nostálgico produz um sujeito que
emite uma fala política, não necessariamente vinculada a uma retórica de
militância partidária, mas obrigatoriamente interessada nas políticas de
produção/ação/difusão cultural. Não se trata de mimetizar um princípio
ou um discurso político pré-determinado, nem tampouco de entender
que um processo criativo com espaço político é aquele que investe em
temas políticos definidos em uma agenda pública. A dança contemporânea
se torna política no processo de organização de uma fala que se constrói a
partir de certas reflexões críticas. Preferencialmente não partindo de técnicas
de dança disponíveis, e buscando assuntos igualmente discutidos em outras
áreas do conhecimento. Para Bhabha,1998, a política

[...] ultrapassa as bases de oposição dadas e abre um espaço de
tradução: um lugar de hibridismo, para se falar de forma figurada,
onde a construção de um objeto político que é novo, nem um e
nem outro, aliena de modo adequado nossas expectativas políticas,
necessariamente mudando as próprias formas de nosso
reconhecimento do momento da política. (BHABHA, 1998,
p. 51).

Como já são vários os sujeitos presentes na construção do próprio
sujeito, a fala da dança contemporânea também não poderia se constituir
dentro da proposta de característica identitária. Ela também já adentra o
processo de criação aos pedaços. Os sujeitos-agentes vão buscar o corpo
que articula esses fragmentos. Essa é a sua performatividade, a de um
sujeito-agente implicado no fazer-dizer da dança contemporânea, numa
performatividade que aciona construções muito pessoais.

No campo da criação artística, propostas seguem um procedimento
onde a organização da ação-pensamento possa resistir à soberania do “já
determinado” e possa trabalhar relacionando-se com o indeterminado, com
o imprevisível. As experimentações rumam para um processo de investigação
muito aberto. Não se trata de uma situação sem exercício de poder, mas de
um ambiente onde também seja possível o acolhimento das diferenças que
fazem parte de qualquer processo de construção e produção de conhecimento.
Sem buscar uma equalização de pensamentos, o investimento se dá na criação
de questões capazes de se enunciarem como atos de fala.
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FIGURA 16
Grupo Tranchan: Aérea 1 (1993)
Foto: arquivo Escola de Dança UFBA

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a
necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias
e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são
produzidos na articulação de diferenças culturais. Esses “entre-
lugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de
subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos
de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação,
no ato de definir a própria idéia de sociedade. (BHABHA, 1998,
p. 20).

Ao dançar, o corpo apresenta, então, ações-movimentos que implicam
modos de pensar e podem ser tratadas como ações-atitudes. A organização
das ações se dá através das mediações e nas relações mútuas com o ambiente.
O ato de organizar o pensamento no corpo que dança traz à cena o sujeito-
agente que, num processo de subjetivação, produz subjetividade e
significado num fluxo de troca entre o sujeito – entendido como aquele
que não prescinde do mundo e, portanto, não se apresenta isolado – e o
mundo.

Assim, a conduta do fazer-dizer se inscreve no trânsito das informações
que se transformam em uma fala que se organiza no corpo, fora da
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dominância exclusiva da oralidade. Evidentemente, as estruturas de poder
(histórico, político, social, institucional) se fazem presentes na construção
dos campos de fala. Essa fala é observada enquanto discurso que se formula
diante das intermediações com o mundo e que carrega as condições, em
tempo real, dessas intermediações.

O poder formativo/performativo das Instituições

Os atos de fala, aqueles que são também corpóreos, nos permitem
formular questionamentos que situam não só o corpo em relação à
linguagem, mas também face às instituições por onde circula. As ações
performativas necessitam de um “local” de poder onde essas mesmas ações
possam ser materializadas. A organização desse poder busca expor o
exercício da fala numa direção de via dupla entre os corpos dele
participantes, seja o rumar de corpo-sujeito para corpo-sujeito, seja do
corpo-sujeito para corpo-instituição e vice-versa. As duas instâncias estão
disponíveis para ressignificação, e essa troca de poderes promove a
performatividade discursiva que não se encerra no ato de fala, mas atua
em cadeia significativa onde “início” e “fim” permanecem em mobilidade.

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor,
como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui
ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como
uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede.
Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre
em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o
alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de
transmissão. (FOUCAULT, 1979, p. 183)

De certo modo, as observações feitas por Foucault (1979) aproximam-
se do entendimento de corpo (sujeito/instituição) posto numa condição
de ambivalência onde não há a reprodução de discursos dicotomizados,
polarizados (postos em oposição). A atuação do poder está sempre no
exercício das relações recíprocas.
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Estas considerações colaboram para pensar como se dá a aproximação
entre a produção dos atos de fala e do corpo que dança ambientados num
espaço institucional-escolar que, de maneira geral, se estrutura somente
de modo normatizante (conjugação de leis, normas, convenções, etc.).
Além disso, faz refletir sobre como as falas do corpo são organizadas e
enunciadas institucionalmente e sobre a existência da possibilidade do
exercício da “agência” 22 (que não é soberania do sujeito) em vez do exercício
de restauração de noções convencionais de dominação. Este interesse recai
sobre o entendimento de que falas produzidas não se constituem como
atos individualizados e unilaterais e, ainda, não se constituem em
detrimento do contexto no qual se produz a fala. Em vez disso, a fala vem
contribuir com a constituição social e, conseqüentemente, torna-se parte
desse mesmo processo.

Para examinar a formulação dos enunciados e a ação enunciativa dos
sujeitos no espaço institucional não se pode perder de vista que as
Instituições tendem a contribuir para a formação dos indivíduos em
sociedade. E sempre que o assunto é formação, a questão disciplinar faz-
se presente. Numa sociedade disciplinar, as idéias de hierarquia e soberania
estão colocadas em cena e atuam produzindo/reduzindo poderes. Poder

FIGURA 17
Grupo GDC: Terpsicore (1966)
Foto: arquivo Escola de Dança UFBA
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entendido como situação estratégica, onde há resistência e onde as relações
sociais se confrontam. Nesse tipo de sociedade, o corpo se torna o corpo
da sociedade e é dele e nele que incidem procedimentos de proteção,
exclusão, eliminação, sujeição, produção. É do corpo onde se extrai
produtividade e se minimiza a energia política. A sociedade disciplinar
produz a cultura da obediência.

[...] não é o consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade
do poder se exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos [...] O
domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos
pelo efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os
exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo
corpo [...] o poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio
corpo [...] (FOUCAULT, 1979, p. 146).

Estabelecidas estas premissas, pode-se investigar se e como um corpo-
instituição de viés acadêmico-escolar promove o corpo obediente e
disciplinado.

A forma(ação) disciplinar do corpo

Para transportar os conceitos performativos do corpo-sujeito para o
corpo-instituição convém investigar a relação que ajuda a construir esses
corpos. Foucault (1987) sugere que o sujeito (em espaço escolar, prisional,
psiquiátrico) se forma mediante o tipo de processo discursivo que se
estabelece no estar aprendendo, no estar preso, no estar em tratamento –
o que nos remete aos atos performativos de que Austin (1990) fala, ações
que ocorrem sempre no presente e no acontecer dos atos. A relação
formativa não se dá de fora para dentro ou de dentro para fora. Ela se dá
na ocorrência de estar submetida àquelas condições, seja disciplinar escolar,
disciplinar prisional ou disciplinar médica. As práticas exercidas numa
instituição vão constituir a formação tanto do sujeito quanto da própria
instituição. Se assim não se der a relação, o processo de formação/
formulação tende a caracterizar-se como submisso e opressivo.
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[...] é bem possível que as grandes máquinas de poder tenham sido
acompanhadas de produções ideológicas. Houve provavelmente,
por exemplo, uma ideologia da educação [...] mas não creio que
aquilo que se forma na base sejam ideologias: é muito menos e
muito mais que isso. São instrumentos reais de formação e de
acumulação do saber: métodos de observação, técnicas de registro,
procedimentos de inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação.
Tudo isso significa que o poder, para exercer-se nesses mecanismos
sutis, é obrigado a formar, organizar e por em circulação um saber,
ou melhor, aparelhos de saber que não são construções ideológicas.
(FOUCAULT, 1979, p. 186).

A instituição escolar trabalha a formação de corpos via processo
disciplinar. Toda idéia de disciplina vincula-se a modelos do que seu
contexto considera ideal e reconhecível. O corpo, ao longo dos séculos
XVII, XVIII, XIX e início do século XX, vai se modificando. De uma
“figura ideal” para o entendimento de que esse corpo ideal é “algo que se
fabrica”; tornando-se, portanto, um “objeto e alvo de poder”; “analisável”;
“manipulável”. (FOUCAULT, 1987, p. 117-118).

Essas nomeações se organizam em acordo com o conceito de “disciplina”
que vai incidir sobre os processos operativos do corpo. Que configurar-se-
ão enquanto “fórmulas gerais de dominação” que “tem como fim principal
um aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo”.
(FOUCAULT, 1987, p. 119). Ocorre o exercício de poder aplicado ao
corpo dos indivíduos e essa materialidade vai se expor em diferentes corpos
e lugares. Uma representação de mobilidade do poder em ação contínua.

O momento histórico das disciplinas e o momento em que nasce
uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de
suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a
formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto
mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então
uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia
política”, que é também igualmente uma “mecânica de poder”, está
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos
outros, não simplesmente para que se façam o que se quer, mas para
que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a
eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos
e exercitados, corpos “dóceis”. (FOUCAULT, 1987, p. 119).
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Há um risco grande em se pensar o modelo disciplinar como sendo
somente o de uma via, pois o poder exercido pelo corpo-instituição no
corpo-sujeito contribui para a formulação de ambos. Trata-se de uma
relação móvel, com operações intercambiáveis que nos ajudam a pensar e
investigar o corpo no mundo. O tratamento do poder como algo que
constrói (e não na leitura rasa do seu papel de vilão) remete a Butler
(1997), que propõe a restrição como sendo uma força produtiva que auxilia
o sujeito na subversão das regras e, conseqüentemente, na enunciação dos
atos de fala performativos. Foucault (1979) também trabalha com a noção
de poder construtivo:

[...] se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por
meio da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à
maneira de um grande super-ego, se apenas se exercesse de um
modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque
produz efeitos positivos a nível do desejo – como se começa a
conhecer – e também a nível do saber. O poder, longe de impedir o
saber, o produz. (FOUCAULT, 1979, p. 148).

É, portanto, com esse entendimento de poder produtivo que se
trabalhará aqui para localizar ações do corpo-instituição disciplinar da
Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Suas coerções serão
entendidas como fomentadoras da transformação dos corpos dóceis (tanto
dos sujeitos quanto do institucional), a partir do exercício dessa dupla
articulação do poder.

Atuação performativa corpo-dança-instituição

De partida, é conveniente salientar que se parte da hipótese de que a
Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia surge de uma ação que
pode ser entendida como performativa do contexto histórico que lhe dá
nascimento em Salvador, nos anos 50. Ela se inicia em 1956, como parte
de um projeto ambientado num contexto desenvolvimentista e
redemocratizante capitaneado pelo então Reitor Edgard Santos. Os ares
de inovação podem ser detectados já na escolha da Dança Moderna e não

O fazer-dizer do corpo.pmd 7/4/2008, 11:1569



70    o fazer-dizer do corpo

do Balé Clássico para ser a diretriz da sua atuação pedagógica. Inserida no
projeto de criação da Universidade da Bahia, a nova Escola de Dança é
integrada ao cenário universitário “por ato legal, a partir de 16 de setembro
de 1956, data de sua fundação” 23.

A adoção da Dança Moderna em lugar do Balé Clássico - que na
ocasião, constituía o pensamento hegemônico no ensino da dança - se
deu já na escolha da primeira Diretora da Escola de Dança – Yanka
Rudzka24. Juntamente com Chinita Ullman25, Yanka introduziu as
primeiras experiências de Dança Moderna no Brasil. Com ela, a dança se
oficializa na estrutura universitária brasileira (Ministério da Educação) e
faz já no seu viés de Dança Moderna.

A Dança inusitada e insólita, levada à prática por meio de
providências concretas dessa Universidade, e que passa a integrar a
vida cultural da sociedade dessa época, contraditoriamente, não
corresponde aos códigos estéticos que povoam o cotidiano de então
[...] Este primeiro movimento que numa perspectiva estética mais
ampla pode ser descrito como uma fuga do convencional e disputa
pela inscrição de códigos inovadores, foram para cá transportados
por seus primeiros professores estrangeiros, preponderantemente
alemães, nutridos, filosoficamente do espírito da modernidade.
(PINHEIRO, 1993, p. 74).

A Escola de Dança nasce sob o signo da inovação, propondo o exercício
de subversão dos princípios então muito bem estabelecidos e consolidados,
que propunham o ensino do balé como indispensável para todos os que
desejassem ser bailarinos. Nos assuntos estruturais para formação superior
em dança, esta Escola também inova ao criar um modelo de currículo
constituído a partir de exercícios do fazer da/na própria Escola. Vale
sublinhar que esse primeiro currículo oficial do ensino da dança no Brasil
nasce do seu dia-a-dia, uma vez que no Brasil da época, a dança não fazia
parte do ensino superior oficial, não existindo oficialmente, portanto, no
Ministério da Educação. As maneiras de organizar e fazer acontecer as
ações de ensinar ocorreram ao mesmo tempo em que as ações de aprender.
Os procedimentos e encaminhamentos da formação em dança em nível
superior se arranjavam e rearrajavam a partir de acontecimentos pertinentes
ao seu próprio processo de constituição cotidiana do curso de Dança. Ou
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seja, os fazeres, tanto dos sujeitos quanto da instituição, funcionavam de
modo concomitante, co-evolutivamente; um fazendo o outro, num
trabalho onde a mobilidade das informações permitia a construção
normativa da formação superior em dança.

A origem da Escola de Dança só pode ser compreendida no plano
da Utopia dentro do qual se definiu o projeto de Universidade da
Bahia; um programa que não se acomodou à perenização de
situações conhecidas e conservadoras, e que teve o futuro como
meta, por visar uma área de conhecimento incomum – as Artes.
(PINHEIRO 1993, p. 75)

Assim sendo, enquanto modelo institucional, a Escola de Dança
constitui-se de modo altamente performativo, organizando-se na
contramão do discurso vigente na época de sua inicialização. Além de
escolher a modernidade e não o balé, também dentro da modernidade
ignorou a tendência hegemônica. A modernidade que aqui chegava era a
do discurso norte-americano e a adoção do pensamento expressionista
alemão fez com que a Escola da UFBA inaugurasse um espaço singular no
nosso país. Evidentemente, esse caráter inovador cobrou um custo
institucional.  Além de ter sido por vinte e quatro (24) anos a única escola
superior onde se podia estudar Dança no país, havia elegido outra
modernidade, a européia, para seu eixo de constituição. Assim, permaneceu
duplamente isolada, sem qualquer outra Instituição de educação superior
em Dança com quem pudesse intercambiar a sua proposta pedagógica de
ensino universitário.

(In)visibilidade dos processos artísticos da

Escola de Dança da UFBA

Vale destacar a emergência de três grupos artísticos ao longo da história
da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia: o Grupo de Dança
Contemporânea-GDC (1965), o Odundê (1981) e o Tranchan (1979).
Observar o fazer desses grupos torna-se importante para perceber de que
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maneira se deu a relação entre a ação estrutural e curricular da Escola,
considerada em sua performatividade, e a organização dos processos
artísticos de cada um dos três grupos.  As perguntas que guiam a pesquisa
são as seguintes: será possível encontrar na produção dos três grupos um
fazer-dizer que performativizava a Escola de Dança que lhes abrigava?
Estaria na sua produção também a produção do pensamento pedagógico
da Escola de Dança? Poderiam ser lidos como fazeres-dizeres da Escola de
Dança?

O Grupo de Dança Contemporânea – GDC surge em março de 1965.
Em seu início contava com a seguinte organização estrutural: Diretoria,
Coreógrafo e Dançarinos. Esses últimos eram contratados para dançar, o
que deu ao Grupo um caráter profissional. As idéias artísticas trabalhadas
pelo Grupo, acompanhavam “as conotações políticas e artísticas dos
responsáveis (coreógrafos) pelo trabalho e eram independentes do
pensamento Institucional” 26. O Grupo trabalhou sem interrupção de 1965
até 1988. Retoma sua atividade em 1993 e segue o trabalho artístico até
1998, quando sofre outra interrupção em suas atividades – só retomadas
em 2004. Atualmente o Grupo encontra-se em atividade. Desde seu
surgimento o GDC apresentou seus trabalhos artísticos no País (em Salvador,
cidades do Nordeste, Sudeste e Sul) e também fora do País (África). Durante
16 (dezesseis) anos foi a única referência de produção artística da Escola de
Dança da UFBA. O Grupo, em sua trajetória, sofreu modificações tanto
em sua estrutura de funcionamento (Diretoria), quanto em suas lideranças
coreográficas, o que gerou alterações no trato com questões artísticas.

O Grupo de Dança Odundê27 foi criado em 1981. Inicialmente, era
formado por alunos da Escola de Dança (licenciatura e bacharelado), além
de professores da mesma Escola. Posteriormente foram incorporados ao
Grupo, técnicos (funcionários) contratados pela Universidade. Organizava-
se estruturalmente como Diretoria e Dançarinos – que eram também
coreógrafos, uma vez que as coreografias eram coletivas. As idéias artísticas
tinham uma concepção inicial da direção do Grupo e, posteriormente, se
desenvolviam no coletivo ou individualmente (no caso de trabalho solo).
O Odundê atuou dentro (Recife, São Paulo, Brasília, Maceió) e fora do
país (França). Atualmente encontra-se desativado.

O fazer-dizer do corpo.pmd 7/4/2008, 11:1572



Jussara Sobreira Setenta    73

Em 1979, por iniciativa de Leda Muhana - então estudante da Escola
de Dança da UFBA, tem início as atividades do grupo Tranchan28. Em
1980 ocorre o ingresso de Betti Grebler (neste mesmo ano, ambas são
contratadas como Professoras da UFBA) que, junto com Leda Muhana,
dirigiu os trabalhos artísticos do Grupo até 1999. Depois desse período,
a Professora Leda Muhana retira-se e o Grupo passa a ser administrado
por Betti Grebler até 2003. Atualmente, o posto é ocupado por Karina
Ferro, estudante egressa da Escola de Dança da UFBA, que também dança
no Grupo. No seu primeiro ano de existência o Tranchan não teve “papéis
claramente diferenciados”. Depois, passou a atuar com a seguinte estrutura:
Diretoras, coreógrafas e dançarinas. De início, as idéias artísticas buscavam
explorar e identificar uma forma de dançar própria e próxima dos interesses
estéticos das criadoras. Seguiram-se propostas de experimentação do
movimento (exploração corpo-movimento) e as criações sempre foram
coletivas. O Grupo Tranchan também apresentou seus trabalhos dentro e
fora do País (EUA, Chile, Alemanha, Colômbia). O Grupo permanece
em atividade. Em 2005, estreou o trabalho (criação coletiva) Estão voltando
as flores, no Teatro Gregório de Matos, em Salvador, Ba.

FIGURA 18
Rolf Gelewski (1930-1988)

Foto: arquivo Escola de Dança UFBA
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Diante das informações fornecidas e, a partir do interesse em explorar
a natureza das conexões de ação-conduta-comportamento artístico entre
a Escola de Dança e estes Grupos, formula-se as seguintes questões:

1. Não existe “um GDC”, mas vários e, portanto, cada qual necessita
ser tratado de acordo com seu período de funcionamento. De 1965-1970,
o Grupo esteve sob a responsabilidade de Rolf Gelewski. Esse é um período
em que se percebe um vínculo entre pensamento pedagógico e pensamento
artístico na Escola de Dança. “Rolf fazia a ligação entre a classe e o artístico.
Tudo era muito analisado e as idéias eram relacionadas a porquês, a busca
de padrões, de ‘essência’. Buscava-se, ainda, uma correspondência entre
processo e produto” (AQUINO, 2006 – entrevista concedida à autora).

O fazer da sala de aula estava comprometido com o fazer-dizer artístico
processado e produzido pelo Grupo. Aqui é possível pensar na volta da
figura do Maître de Balé em que o procedimento adotado era o de aprender
a dançar para dançar o que ele – o Maître – criava.

FIGURA 19
Grupo GDC: Suíte Nordestina (1974)
Foto: arquivo Escola de Dança UFBA
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De 1972-1978, Clyde Morgan assume a responsabilidade artística
do GDC e rompe com o vínculo sala de aula-palco. “Com Clyde não
ocorria essa ligação. Nessa época ele trabalhava no GDC suas idéias
artísticas provenientes de suas experiências particulares (ele era dançarino
de Jose Limón29) e, na Escola, o ensino da técnica de dança era da
responsabilidade de professores que tinham sido formados Rolf Gelewski”
(AQUINO, 2006 – entrevista concedida à autora).

Ocorre o descolamento da formação institucional e formação artística.
Outra mudança considerável se deu no trato com as idéias artísticas. No
período de Clyde, “houve uma modificação nas maneiras de lidar com as
idéias artísticas. Ocorria uma transferência de trabalhos folclóricos
(maracatu, candomblé) para os trabalhos de dança” (AQUINO, 2006).
Parece que Clyde traz para a produção artística da Escola de Dança um
olhar estrangeiro sobre a Bahia. Um olhar de um dançarino negro e estado-
unidense, carregado da cultura daquela época e deste seu lugar de fala, se
voltar para a Bahia. Com o seu viés, traz para dentro da Escola uma maneira
de abordar a cultura negra local. Adentra aos muros da Escola de Dança
a cultura afro e esta informação vai disseminar uma certa imagem de
dança da Bahia via GDC – imagem com a qual o GDC lia a si mesmo.

Nessa fase, o Grupo é tratado como modelo profissional de mercado:
Clyde ingressa na Instituição contratado como coreógrafo. Mais uma
ruptura: Grupo é Grupo. Escola é Escola. Esse modo de proceder que
separa o que se faz na sala de aula e o que se faz na criação artística vai
permanecer, a partir de então até a atualidade nas atividades do GDC.

Com o GDC, nesta fase, a dança afro ganha status na Academia, mas
não adentra o currículo da Escola de Dança da UFBA. Muito mais tarde,
em 2005, aprova-se uma reforma curricular que vinha sendo testada desde
2001, onde o conceito de disciplina é substituído pelo de módulos. Um
destes módulos, chamado Estudos do Corpo, inclui práticas como a dança
afro e a capoeira. Como se vê, mesmo agora, o ensino da dança afro ainda
não ocupa o mesmo lugar que o ensino de outras danças, dentre as quais
a dança moderna e o balé clássico.
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2. O investimento na cultura negra, mas na perspectiva afro-brasileira
vai marcar a produção artística da Escola através das atividades do Grupo
Odundê. O interesse deste Grupo era o da pesquisa sob o tema da cultura
afro. O projeto (Estudo do Movimento da Dança Afro-Brasileira) proposto
pela Profa Conceição Castro, era de “pesquisa coreográfica com o objetivo
de analisar os movimentos da dança afro (dança dos orixás e danças sociais)
e buscar uma linguagem contemporânea com raízes na dança afro-
brasileira” (ROCHA , 2006 – entrevista concedida à autora).

No trabalho do Grupo Odundê não havia apenas treino do corpo,
mas também da escrita/teórica sob o enfoque de questões da cultura
afro-brasileira. O resultado desta pesquisa gerou o espetáculo
(1981) como o nome do Grupo. (SANTOS, 2006, entrevista
concedida à autora).

Interessante observar que o tratamento dado à cultura afro sofre
modificação porque no Odundê a leitura é feita por baianos (por locais),
diferentemente da leitura feita no GDC por Clyde Morgan, a partir do
seu olhar estrangeiro. Há que se destacar ainda que, nessa fase da Escola
(1972-1978), se tem reforçada a relação instituição-mercado, via
contratação de profissionais para atuarem como coreógrafos no Grupo.

3. O Grupo Tranchan se diferencia institucionalmente dos dois já
apresentados. Seu vínculo se dá exclusivamente pela participação de
professores e estudantes da Escola no Grupo. Não há nenhum tipo de
vínculo deste Grupo com a Escola de Dança da UFBA que se assemelhe
ao que vigorava no caso dos Grupos GDC e Odundê. A relação é de outra
natureza. Por haver surgido no ambiente acadêmico da Escola de Dança,
por ser formado por professores e estudantes da mesma Instituição, e por
haver exercitado suas propostas artísticas nesse mesmo ambiente, o
Tranchan é aqui trazido, pois também se mostra adequado para nele se
investigar que tipos de conexões seriam possíveis de serem propostas entre
o trabalho de corpo em sala de aula na Escola, e a sua produção artística.
E, nesse sentido, o que se observa é, outra vez, o descolar entre sala de
aula - palco.
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Considera-se ainda importante destacar que o trabalho desenvolvido
pelo Tranchan, sendo realizado no interior da Escola de Dança, terminou
por introduzir na Escola um enfoque artístico diferente do que lá circulava.
As idéias artísticas do Tranchan estavam carregadas de informações da
dança pós-moderna americana, que as criadoras e responsáveis pelo Grupo
tiveram oportunidade de vivenciar quando realizaram seus cursos de
Mestrado e Doutorado nos Estados Unidos30. A abordagem afro-brasileira
trabalhada pelo GDC na fase de Clyde Morgan e, no Odundê, passou a
dividir espaço com a abordagem de dança pós-moderna americana
trabalhada pelo grupo Tranchan.

Importante considerar que após o período de Rolf Gelewski que
acumulava funções artísticas (GDC) e acadêmico-administrativas (professor
e diretor), houve um descolamento das práticas pedagógicas e práticas
artísticas. A pedagogia da dança expressionista alemã foi sendo diluída
por outras técnicas – principalmente a de Martha Graham, e as práticas
artísticas acompanhavam as experiências dos coreógrafos responsáveis no
momento de criação de cada grupo.

4. Compreende-se que estes Grupos processaram produtos artísticos
que carregavam a imagem da Escola de Dança. Esta imagem, por sua vez,
tornava visível a Escola de Dança em seu espaço mais localizado – cidade
de Salvador – e mais ampliado – Brasil.

Observa-se uma tripla visibilidade. A primeira diz respeito ao GDC
no período sob a responsabilidade de Rolf Gelewski. O que se dava a ver
eram propostas sob enfoque do expressionismo alemão – acompanhando
toda a informação inicial do surgimento da Escola de Dança conduzida
por Yanka Rudzka. Ainda, tornava público em suas abordagens artísticas,
o exercício pedagógico trabalhado pela Escola. A segunda visibilidade
reúne o segundo período do GDC – sob a responsabilidade de Clyde
Morgan, e o Grupo Odundê, sob direção de Conceição Castro. Isto porque
a imagem tornada visível era a da cultura afro, que se fortaleceu no exercício
desses dois grupos e suplantou a imagem expressionista anterior.
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Vale ressaltar, que a abordagem afro era diferente no GDC da fase
Clyde e do Odundê. Isto porque, o foco em Clyde era carregado de
curiosidade de um estrangeiro em contato com um tipo de qualidade de
som-movimento que era transposta em cena nos espetáculos do Grupo.
No Odundê havia a familiaridade e contato próximo com os toques e
movimentações afro, o que conduzia para investigar outras maneiras de
tratar esse material familiar. A finalidade do projeto de pesquisa que
originou o Odundê “era a correspondência cinética da dança contemporânea
com a dança afro” (ROCHA, 2006, entrevista concedida à autora).

Além disto, nos dois casos, a Escola (pedagogia de dança) se dissociava
das ações artísticas. A terceira visibilidade também não apresentava a dança
que se aprendia na Escola. O grupo Tranchan modificou a imagem afro-
brasileira trocando-a por uma imagem da dança pós-moderna americana.

O que foi/é tornado público como fazer-dizer da Escola de Dança da
UFBA se aproxima de uma condição de frágil aparência, quase uma
condição de invisibilidade. Estes Grupos não desempenharam o papel de
porta-vozes da subjetividade – da constituição da subjetividade do sujeito-
escolar. Esta não se deixa ver. Os Grupos difundiram imagens que o público
não era capaz de perceber como dissociadas da subjetividade da Escola
como sujeito-institucional. Os três Grupos eram vistos como produtos
da Escola, sem distinção alguma dos diferentes tipos de vinculação de
cada qual com a Instituição.

Curiosamente, não carregaram o espírito de inauguração de um nicho
próprio que permeou a criação da Escola de Dança, optando por se
inserirem em espaços já constituídos fora da Universidade. As três propostas
artísticas tenderam para a reprodução de modelos em atividade no mercado
nacional/internacional da dança. Seu pertencimento a uma estrutura
independente daquela vigente no mercado, uma vez que se abrigavam em
uma Universidade Federal, nas três ocasiões não produziu ações
diferenciadas, que tivessem sido brotadas de uma compreensão política
do papel que esse tipo de grupo de dança poderia/deveria desempenhar
no nosso país.

Nesse sentido, pode-se ponderar que até a fase em que Rolf Gelewski
dirigiu o GDC, houve sintonia com o caráter que deu partida à Escola de
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Dança. Assim, o fazer-dizer inicial da Instituição não se enunciou, em
forma de dança, nos grupos nela surgidos depois - o que, provavelmente,
revela que ao caráter inovador inicial sucedeu aquilo que BAUMAN (1998)
chama atenção em relação aos conceitos.

À medida que se desenvolvem e amadurecem, os conceitos começam
a se mover por conta própria e, às vezes, alcançam territórios bastante
distantes de seu local de origem. Eles vagueiam pelo passado, que
os ignorava na época em que era ainda presente. Ou fazem uma
incursão ao futuro, que – quem sabe? – pode, de igual modo,
ignorá-los quando sobrevier, uma vez que não os julgará úteis. Dá
a impressão de que os conceitos nasceram como plantas, firmemente
enraizados no solo e sorvendo suas seivas – mas, à medida que o
tempo passou, desenvolveram pernas e principiaram a busca de
alimento mais farto e variado. (BAUMAN, 1998, p. 160)

Talvez esse tipo de mobilidade atribuída por Bauman (1998) aos
conceitos nos permita compreender que a posição de vanguarda
correspondente à Escola em seu surgimento e na apresentação de ações
que conectavam o fazer pedagógico ao fazer-dizer artístico, se perdeu.
Aquela visibilidade inicial, que vinculava o processo pedagógico
desenvolvido na Escola de Dança às obras criadas por Rolf Gelewski no
GDC, se transformou em invisibilidade pelos procedimentos acima
apresentados anteriormente.

Para que um grupo de dança seja capaz de tornar visível a constituição
da subjetividade do corpo-sujeito-institucional ao qual se atrela, é
necessário um tipo de vínculo pautado por um agir comprometido com o
ambiente que o acolhe. E esse comprometimento precisa se dar no sentido
das conexões entre o fazer e o dizer – o que conduz para as ações da
performatividade do fazer-dizer da dança contemporânea ao qual o livro
se dedica.

É ainda necessário promover ações que permitam deixar visível a
correspondência entre o fazer e o dizer, mas não somente para os habitantes
do ambiente acadêmico. E lembrar que nem sempre o que é visível para
esses é visível para os de fora. E talvez essas ações não tenham sido capazes
de explicitar os tipos de vínculo entre os grupos e a Escola de Dança.
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Assim deram visibilidade a um tipo de Escola de Dança que,
provavelmente, não correspondia ao que, de fato, era a Escola de Dança
que, então, permaneceu na invisibilidade.

A importância em se reconhecer esta condição de invisibilidade diz
respeito à possibilidade de revertê-la. A invisibilidade está aqui abordada
numa perspectiva que busca relacionar Grupos de dança ligados à Escola
de Dança da UFBA com a imagem que difundiram dessa mesma Escola,
trabalhando essa relação na perspectiva do que se estabelece entre corpo-
sujeito e corpo-instituição.
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