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NOTAS

1 John Langshaw Austin (1911-1960), foi um filósofo da linguagem que desenvolveu a
teoria dos atos de fala.

2 A fala no corpo é aqui trabalhada como a organização das idéias em movimento de
dança. Tais idéias distanciam-se de argumentações que identificam (de modo enfático
e primordial) essa fala com o sinônimo de expressividade e comunicação do corpo.

3 O significado literal desse termo é o enfraquecimento, definhamento. Na Teoria dos
Atos de Fala o estiolamento é tomado para identificar o empobrecimento, a não
vitalidade de um ato de fala proferido em um contexto exterior ao da linguagem
ordinária; em um contexto não literal.

4 Esse modo de operar se baseia no entendimento de política trabalhado por Espinosa
(Tratado Político) que trata política como ação para o bem comum, de vínculos que
se estabelecem entre sujeitos e sociedades incidindo na formulação do indivíduo
político (indivíduos são conatus). Ver mais em CHAUI, Marilena. Política em Espinosa.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

5 [...] maintained that the speech act is a bodily act, and that the ‘force’ of the performative
is never fully separable from bodily force: this constituted the chiasm of the ‘threat’ as
a speech act at once bodily and linguistic […] In other words, the bodily effects of
speech exceed the intentions of the speaker, raising the question of the speech act
itself as a nexus of bodily and physics forces”.

6 [...] In the view that suggest that censorship produces speech [...] censorship precedes
the text (by which I include “speech” and other cultural expressions), and is in some
sense responsible for its production.

7 As questões políticas serão mais bem tratadas no Capítulo III.

8 We might think that by distinguishing analytically between explicit and implicit forms
of censorship that we more closely approximate the dual workings of censorship as a
form of power. Yet it may well be that explicit and implicit forms exist on a continuum
in which the middle region consists of forms of censorship that are not rigorously
distinguishable in this way. Indeed, the masquerading or fugitive forms of censorship
that have both explicit and implicit dimensions are perhaps the most conceptually
confusing, and, by virtue of that confusion, may be the most politically effective.

9 “Censorship seeks to produce subjects according to explicit and implicit norms, and this
production of the subject has everything to do with the regulation of speech”.

1 0 As ações performativas são consideradas enquanto atos insurrecionários (BUTLER,
2000) por desafiarem e modificarem a relação com as convenções sociais. Os atos
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performativos reconhecem as regras, mas não se acomodam no lidar com elas. Em vez
disto, trabalham para subvertê-las.

1 1 To account for such speech acts, however, one must understand language not as a
static and closed system whose utterances are functionally secured in advanced by the
‘social positions’ to which they are mimetically related. The force and meaning of an
utterance are not exclusively determined by prior context or ‘positions’; an utterance
may gain its force precisely by virtue of the break with the context that its performs

1 2 A compreensão da vida como produto e produtora de uma rede inestancável de troca
de informações, marca uma diferença básica. Nela, a idéia de corpo como mídia ocupa
posição central. GREINER, Christine e KATZ, Helena A natureza cultural do corpo
In: Lições de Dança 3. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2002. Vale reforçar que essa
mídia é de si mesmo, e não de uma informação que o atravessa. No corpomídia a
informação vira corpo.

1 3 O conceito de iteração é trabalhado por Derrida (1990) para demarcar a diferença na
escrita. A iterabilidade é tratada como marca de qualquer tipo de escrita e une repetição
a alteridade.

1 4 Trabalho criado/inventado pelo artista da dança Wagner Schwartz e observado durante
a apresentação no Projeto Rumos Dança, na cidade de São Paulo, em 2004.

1 5 O Ballet Giselle estreou em Paris (Ópera de Paris) em 1841, com coreografia de Jean
Coralli, Jules Perrot, revisada por Marius Petipa. A dançarina que encenou Giselle,
nessa estréia foi Carlotta Grisi.

1 6 A discussão acerca desses conceitos relacionando-os ao processo de criação em dança
será feita no Capítulo seguinte.

1 7 From a biological perspective, it is eminent plausible that reason das grown out of
sensory and motor systems and that it still uses those systems or structures developed
from them. This explains why we have the kinds of concepts we have and why our
concepts have the properties they have. (LAKOFF e JOHNSON, 1999, p. 43).

1 8 Judith Butler (2000, p. 255) apresenta o campo de fala como o espaço onde as
discussões e os vocabulários de autoridade e censura se organizam na sociedade e nas
estruturas de poder. Nos campos da fala ocorre a relação da fala, que se organiza no
corpo, com as estruturas de poder, e essa fala é observada enquanto discurso que se
constrói diante das intermediações com o mundo.

1 9 The action of thought, according to Peirce, is all the time going on, not merely in that
part of consciousness which thrusts itself on the attention…but also in the deeply
shaded (or hidden) parts. All activities of the mind are forms of semiosis; yet not all of
these activities are visible to the subject in whom they are taking place.
(COLAPIETRO, 1989, p. 40)

 20 Bhabha (1998, p. 255-256) trabalha com o conceito de agência que é objetificada em
uma estrutura de negociação do sentido que não é uma falha no tempo sem amarras,
mas um entre-tempo – um momento contingente – na significação do pensamento o
entre-tempo descerra esse espaço de negociação entre fazer a pergunta para o sujeito
e a repetição do sujeito “em torno” do nem/nem do terceiro lócus.
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2 1 Accordingly, Peirce’s general theory of signs, insofar as it is a normative account of
reasoning, entails a commonsensical understanding of human agency. In light of this
understanding, agents are beings who possess the power to exercise real, although
limited; control over the course of their conduct […] for Peirce, the repudiation of
the Cartesian starting point means the recovery of flesh-and-blood actors who are
continuously defining themselves through their give-and-take relationships with both
the natural world and each other. (COLAPIETRO, 1989, p. XIX)

2 2 O exercício de agência diz respeito as argumentações pós-colonialistas de Bhabha
onde o sujeito “não expresse uma angústia de origem”, “uma auto-imagem única”,
“uma afiliação necessária ou eterna” (BHABHA, 1998). Em vez disto, apresenta um
sujeito constituído num espaço de negociação e interrogação.

2 3 Esta e demais informações acerca do surgimento e implantação da Escola de Dança da
Ufba foram extraídas da Dissertação de Mestrado de PINHEIRO, Juçara B.M. Edgard
Santos e a Origem da Escola de Dança: a utopia de uma razão apaixonada. Salvador,
1993.

2 4 Yanka Rudzka era de origem polonesa. Sua formação em dança se deu dentro da
Escola Expressionista Alemã. Fundou escolas de dança em Colón e em Milão. Chegou
ao Brasil - mais precisamente a São Paulo -  em 1950, convidada por Pietro Maria
Bardi (arquiteto) e H.J. Koellreutter (músico), para fundar a Escola do Museu de Arte
de São Paulo e o primeiro Conjunto de Dança Moderna da Pró-arte. Chegou a
Salvador em 1956 a convite de Kollreuter para dirigir a Escola de Dança da UFBA, o
que fez até 1959. Criou o Conjunto de Dança Contemporânea da Bahia onde montou
espetáculos que incluíam repertórios internacional contemporâneo e popular regional
da Bahia.

2 5 Chinita Friedel Ullman nasceu em Porto Alegre (1908). Iniciou seus estudos aos 15
anos sendo a primeira bailarina brasileira a estudar com Mary Wigman em cuja
Companhia ingressou para uma turnê na Europa em 1927. Estreou no Rio de Janeiro
em 1931. Fundou sua própria escola em São Paulo com Kitty Bodenheim em 1932.
Continuou a dançar profissionalmente no Brasil e na Europa até 1954, quando passou
a dar aulas ocasionais.

2 6 As informações sobre o GDC trazidas neste livro baseiam-se em: entrevista concedida
à pesquisadora pela Profa Dra Dulce Aquino (no que pese sua experiência como
dançarina e diretora artística) e Histórico do Grupo GDC, produzido pela Profa
Terezinha Argolo.

2 7 As informações referentes ao Grupo Odundê são provenientes de: respostas dadas
pela Profa Conceição Castro Franca Rocha – fundadora e criadora do Grupo a um
questionário proposto pela pesquisadora e entrevista concedida à pesquisadora pelas
dançarinas e coreógrafas, Edleuza Santos, Sueli Ramos e Tânia Bispo – participantes
do Grupo.

2 8 As informações referentes ao Grupo Tranchan foram retiradas de respostas dadas pela
Profa Dra Leda Muhana Iannitelli a um questionário proposto pela pesquisadora
deste trabalho.
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2 9 José Limón nasceu em Culiacán no México em 12.01.1908 e morreu em Flemington
(EUA) em 02.12.1972. Dançarino, coreógrafo e professor estudou com Doris
Humphrey e Charles Weidman em cuja Companhia dançou de 1930 até 1940. Fundou
a J.Limón Dance Company em 1947 onde Humphrey seria co-diretora artística.
Desenvolvendo uma arte de dança marcadamente dramática buscava temas menos
simbólicos que Martha Graham. Foi professor da Juilliard School de New York. Sua
Companhia esteve no Brasil em 1954, 1960, 1981,1983 e 1995.

3 0 Em 1982, Leda Muhana inicia o Mestrado nos Estados Unidos. Em 1989, Leda
Muhana e Betti Grebler licenciam-se de suas atividades acadêmicas para realização de
Doutorado e Mestrado, respectivamente, nos Estados Unidos.

3 1 The constructive power of the tacit performative is precisely its ability to establish a
practical sense for the body, not only a sense of what the body is, but how it can or
cannot negotiate space, its location in terms of prevailing cultural coordinates […] in
this sense the social performative is a crucial part not only of subject formation, but of
the ongoing political contestation and reformulation of the subject as well. The
performative is not only a ritual practice: it is one of the influential rituals by which
subjects are formed and reformulated. (BUTLER, 1997, p.160)

3 2 Bhabha (1998) explica o espaço intersticial como aquele espaço liminar que propicia
o ir e vir e constrói e acolhe as diferenças sem estabelecer ou impor hierarquias.

3 3 O Dialogue acontece em ano intercalado com o Spring Dance. A partir da curadoria
de Simon Dove em visita a três paises escolhidos por ele ocorre o convite a 2 ou 3
artistas de cada país e, o critério de escolha é o reconhecimento de que os artistas são
investigadores e não tenham mais do que três trabalhos. Os escolhidos seguem para
Utrecht na Holanda. Lá eles apresentam seus trabalhos para os demais artistas e para
os coachs (que têm a função de problematizar os trabalhos). Todos os artistas vêem e
debatem todos os trabalhos apresentados e, após essa fase intensiva de mostras e
discussões, são escolhidos os artistas que terão seus trabalhos (novos) co-produzidos.

3 4 Os participantes do Território Minas, em 2005, passaram por uma Imersão coletiva,
que tinha por objetivo expor o estado dos processos das montagens em andamento,
numa dinâmica de trabalho que não seguiu uma estrutura rígida e, onde, variaram de
grupo para grupo. Ocorre nessa imersão a prática (democrática e coletiva) de exposição
ao outro; de discussões que exercitam colocar-se um no lugar do outro para, então,
falar do seu trabalho.

3 5 Esta parceria em 2005 proporcionou o acontecimento do projeto Encontros Imediatos
que reuniu doze artistas (entre eles três brasileiros) que trabalharam a noções de arte
nômade, diversidade cultural e diálogo, nos processos de criação. O encontro prevê
apresentações pessoais, apresentações dos trabalhos de cada artista envolvido, série de
conversações entre os participantes (gerais e direcionadas aos projetos individuais)
com a participação da teórica Bojana Cvejic. Os artistas trabalharam em duplas para
a concepção artística a ser apresentada no Festival Alkantara em junho de 2006.

3 6 [...] the force of performative is derived precisely from its descontextualization, from
its break with a prior context and its capacity to assume new context [...] a performative,
to the extent that it is conventional, must be repeated in order to work. And this
repetition presupposes that the formula itself continues to work in successive context...
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3 7 As ciências cognitivas buscam entender como funcionam os processos/esquemas mentais
utilizados na construção do conhecimento. O objeto das ciências cognitivas é a
representação do conhecimento e todos os processos cognitivos envolvidos,
principalmente a aprendizagem e a memória; a linguagem;o raciocínio; a percepção; a
coordenação motora.

3 8 Performatives do not merely reflect prior social conditions, but produce a set of social
effects, and thought they are not always the effects of “official” discourse; they
nevertheless work their social power not only to regulate bodies, but to form them as
well. Indeed, the efforts of performative discourse exceed and confound the authorizing
contexts form which they emerge. (BUTLER, 1997, p. 158-159)
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