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Resumo:
Há performatividade cênica na atividade cotidiana da sala de aula? Como ler os sentidos 
de uma teatralidade identitária do professor em cena? Estas questões definem os eixos 
sob  os  quais  construímos  a  reflexão  sobre  as  práticas  escolares  como  práticas 
performáticas, a sala de aula como espaço cênico. A definição de espaço cênico é uma 
noção que se justifica pela materialidade que evoca. A aula não é um artifício subjetivo 
da aprendizagem, mas está subordinada a um roteiro prévio em que estão definidas 
indicações  objetivas  de  sequências,  convenções,  conteúdos  e  atos.  Materialidades 
expressas em um repertório gestual, corporal e vocal que nos levam a à noção de espaço 
performático. A performance implica em um jogo em ato, um jogo cênico em que se 
utiliza a máscara. Materialidades no corpo e na voz, a máscara e o jogo cênico: estes 
seriam os ingredientes da  performance de uma aula. O espaço performático da aula-
conferência é um ato da cultura escolar autoritária em diversas manifestações. Estudar o 
corpo como fenômeno cênico, sob o equilíbrio entre o que está dentro e fora de sua 
materialidade, torna-se relevante para compreender a ação performativa do professor. 
Vista sob esta perspectiva, a aula pode ser lida em suas subjetividades intencionadas e 
subjugadas culturalmente.  Como  performance cênica dialogal e simulativa,  a sala de 
aula se insere na lógica dos jogos e, os jogos são representações com status de verdade 
simbólica,  elementos  que  precisam  ser  evocados  por  produzirem,  influenciarem  e 
construírem sentidos e práticas culturais.   
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Há performatividade cênica na atividade cotidiana da sala de aula? Como ler os 

sentidos de uma teatralidade identitária do professor em cena? Estas questões definem 

os eixos sob os quais construímos a reflexão sobre as práticas escolares como práticas 

performáticas, a sala de aula como espaço cênico. A definição de espaço cênico é uma 

noção complexa e, segundo os manuais de teatro, envolve o espaço dramático, o espaço 

real do palco no qual evoluem atores, o espaço cenográfico na medida em que realiza a 

relação  teatral  público-atores,  o  espaço  gestual e  textual,  além do  espaço  interior, 

enquanto representação ficcional. Assim, constata-se, a definição de espaço cênico tem 

sido usada para aspectos muito diversos do texto e da representação1. 

1 PAVIS, Patrice. Espaço (No Teatro). In. Dicionário de Teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2008, p. 
132-138. 
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A opção pela definição de espaço justifica-se, no nosso caso, pela materialidade 

que evoca. A aula não é um artifício subjetivo da aprendizagem, mas está subordinada a 

um roteiro  prévio  em que estão  definidas,  por  diversas  questões,  um arcabouço  de 

indicações  objetivas  de  sequências,  convenções,  conteúdos  e  atos.  Materialidades 

expressas  em um repertório  gestual,  corporal  e  vocal  que  nos  levam a  à  noção  de 

performance, ou melhor de  espaço performático. Mas, o que definiria a  performance 

em sua relação com o espaço cênico em sala de aula? A performance implica em um 

jogo em ato,  um jogo cênico  em que se  utiliza  a  máscara.  O uso  da  máscara  que 

caracteriza o jogo cênico seria o que identifica o espaço performático da sala de aula. A 

opção pelo uso da performance está no caráter simbólico e social do ato. 

A  performance,  desenvolvida  sob  a  perspectiva  da  sociologia  do  cotidiano, 

inspirada nos estudos antropológicos de Victor Turner2, ou mesmo na perspectiva teatral 

de Richard Schechner3, tem sido usada, desde a década de 70, como um ato cultural, 

algo que precisa ser lido de maneira interdisciplinar, para além de suas exterioridades4. 

Como  um conceito  aberto,  que  só  se  realiza  em plena  operação  sobre  o  objeto,  a 

performance5 se configura em um ato cênico, estético-formal, de natureza do drama-

ritual e/ou do espetáculo, que se dá a ler (a um público). Expressa-se, geralmente, por 

meio da forma (performance, por meio da forma), em materialidades cênicas, corporais 

e gestuais  e envolve relações em ato,  o que nos remete ao conceito de experiência. 

2 TURNER,  Victor.  Dramas,  Campos  e  Metáforas.  Ação Simbólica  na  Sociedade  Humana.  Niterói: 
Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008.

3 “Em 1965 publiquei Aproaches, ensaio no qual disse que performance era uma categoria inclusiva que 
incluía representações,  jogos,  esportes,  performance  no quotidiano e ritual”.  SCHECHNER, Richard. 
What is performance studies anyway? In. PHELAN, Peggy; LANE, Jill (Ed.). The Ends of Performance. 
New York: University Press, 1997, p.357.

4 A este respeito, ver TEIXEIRA, João Gabriel L.C. História, Teatro e Performance. Encontro Anual da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em História na Universidade do Rio dos Sinos, São 
Leopoldo, RS, 2007.

5 Como uma palavra inglesa com o sentido geral de ação, ou processo de ação realizado para determinado  
fim,  o  verbo  to  perform significaria  realizar,  empreender  e  agir  de  modo a  levar  a  uma  conclusão. 
Entretanto, a origem etimológica do termo está no francês antigo, parfounir, combinando o prefixo latino 
per, indicativo de intensidade e completude, e  founir, significando prover, fornecer. Nesta definição há 
uma idéia de movimento, de ação combinada que só se completa em processo. Em português, a palavra  
tem sido usada desde a década de 70 no sentido de atuação e desempenho. Ver histórico da noção em 
LOPES, Antônio Herculano.  Performance e História. Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em 
www.casaruibarbosa.gov.br
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Mesmo quando relacionada ao texto escrito, a  performance tem natureza simbólica e 

experiencial, relação com a teatralidade6.

Por relacionar-se com uma experiência em ato, uma  performance também não 

escapa da definição de acordo, de jogo entre aquele que cria de um lado e, por outro, 

aquele que assiste, consome e interage com a criação. Materialidades no corpo e na voz, 

a máscara e o jogo cênico: estes seriam os ingredientes da  performance de uma aula. 

Interessa-nos, ainda, as ligações entre performance e hermenêutica, para pensá-la como 

uma forma de conhecimento, um modo de compreensão. 

Para  investigar  estes  princípios,  montamos  uma  aula-oficina,  em dupla:  uma 

professora de história, interessada em estudos culturais e metodologias de ensino e um 

pesquisador de artes  cênicas,  ator e  professor de teatro.  Denominada  Mito e  Teatro  

como Prática Educativa, a atividade buscava pesquisar os aspectos de performatividade 

e teatralidades7 presentes em uma sala de aula, seu significado como jogo cultural. Para 

isso, usamos um meio não ortodoxo: a narrativa mítica de Ulisses, em Homero. A opção 

pela narrativa mítica estava em sua força pedagógica de expressão oral e cênica. Em 

dois dias de trabalho com performances míticas, discutimos a atuação do professor, a 

máscara  e  as  sensibilidades  em  sala  de  aula,  elementos  que  se  configuraram  na 

identificação  de  vários  tipos  de  materialidades  corporais/vocais  e  identitárias  do 

professor  em  cena  na  sala  de  aula:  o  corpo  ausente,  o  corpo  subjugado,  o  corpo 

autoritário.

6 As experiências humanas só se realizam plenamente quando expressas, exprimidas, espremidas (Georg 
Simmel).  Não há expressão sem experiência,  nem experiência sem expressão.  Se há experiência sem 
expressão, isso não nos interessa, pois não temos como alcançá-la. É aí que reside o fundamento essencial 
da teatralidade. Teatralidade entendida como a condição de organização do espaço em função do olhar.  
Teatro: espaço organizado em função do olhar. Esse olhar, antes da visão como privilegiado, tem ocupado 
outros espaços de sensorialidade. In. BIÃO, Armindo. Estética Performática e Cotidiano. In TEIXEIRA, 
João Gabriel. Performances, Performáticos e Sociedade. Brasília, Ed. UNB, 1996. 
p.12-19.
7

 “Teatralizar  um  acontecimento  ou  um  texto  é  interpretar  cenicamente  usando  cenas  e  atores  para 
construir a situação. O elemento visual da cena e a colocação em situação dos discursos são as marcas da  
teatralização”. In: PAVIS, Patrice. Op.cit, p.374.
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A Máscara. Oficina LEHIS/UFG-2010                        Performance Ulisses. Oficina LEHIS/UFG - 2010                  

A  título  de  elaboração,  exploremos  um  pouco  melhor,  os  ingredientes 

performáticos da sala de aula: suas materialidades, o uso da máscara e o jogo cênico.  

Sabe-se  que  o  corpo  e  a  voz  são  mais  do  que  recursos  técnicos  da  teatralidade. 

Carregam em si,  significados que os vinculam a determinadas  tradições  e visões de 

mundo e de representação. Como nos explica Menezes de Souza:

O professor tem se esquecido de que sua principal fonte de trabalho é o corpo. Sem ele 
as idéias, as emoções, os vínculos, dificilmente se estabeleceriam. O corpo se insere na 
sala de aula como elemento estético e cultural.8

O corpo,  segundo Alain  Corbain,  é  uma  ficção,  um jogo  de  representações  

mentais, uma imagem inconsciente que se elabora, se dissolve, se reconstrói através da  

história do sujeito, com a mediação dos discursos sociais e dos sistemas simbólicos.9 

Assim, para as aulas-conferência10, as conhecidas aulas expositivas em que se pressupõe 

que o aluno é um mero receptáculo do conhecimento,  é comum encontrar um corpo 

alerta,  rígido, um corpo autoritário e peripatético.  As aulas-conferência se opõem às 

aulas-colóquio  e  às  aulas-oficina,  experiências  de  conhecimento  partilhado  mais 

dinâmico entre professor e aluno. 

      
Aula – oficina /  LEHIS/2010 – exercícios                 Aula-oficina/LEHIS/2010 -  improvisação

8 SOUZA, Antônio Vital Menezes. Corpo em Cena: Educação, Estética e Debates Contemporâneos. 
Diponível em: http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=484

9 CORBAIN, Alain. Prefácio. In. História do Corpo. Da Revolução à Grande Guerra. Tradução de Jean 
Batista Kreuch (Partes I e II) e Jaime Clasen (Parte III). Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p.8-9.

10 “Na aula-conferência, o aluno é uma tábua rasa, o professor conferencista e ator”. BARCA, Isabel. 
Aula-Oficina: do projeto à avaliação. In. Para uma Educação de Qualidade. Atas da Quarta Jornada de  
Educação Histórica. Braga, Centro de Investigação em Educação/ Instituto de Educação e Psicologia,  
Universidade do Minho, 2004, p. 131-144.  
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São bastante conhecidas as recomendações para o professor de manter-se sempre 

ereto e em pé, de movimentar-se equilibradamente entre um lado e outro da lousa para 

não cansar o espectador e de manter comunicação visual com o aluno para não distrair 

sua atenção. O corpo autoritário é um corpo tenso, em que não se reconhece a interação 

do público sob qualquer reação ao repertório e sequência de conteúdos previamente 

preparados.  O corpo autoritário  é  um corpo rítmico,  disciplinado  e  se  contrapõe ao 

corpo  subjugado  dos  alunos,  sentados  em  fila,  e,  preferencialmente,  silentes. 

“Disciplina-se  conteúdos”,  faz-se  “controle  de  sala”,  cria-se  a  cultura  do  copiar 

conteúdos fragmentados, em uma alternância de recomendações unilaterais. O espaço 

performático da aula-conferência é um ato da cultura escolar autoritária e bancária em 

suas diversas nuances e manifestações.

Estudar  o  corpo  como  objeto  cênico,  bem como  o  próprio  corpo  como  um 

equilíbrio entre o que está dentro e fora de sua materialidade, parece-nos importante 

para compreender a ação performativa do professor em cena. Para alguns autores,  a 

desvalorização  do  corpo  como  elemento  educativo,  vem  da  tradição  clássica  de 

separação corpo-alma que remonta Platão, a que concebe o corpo como prisão da alma. 

Dessa forma, o corpo, este organismo mutável e efêmero necessitava de regulação e 

disciplina.  Em  Foucault  conhecemos  os  “corpos  dóceis”  modelados,  treinados  em 

estratégias  de  poder11.  Aula  conferência  é  a  que  promove  o  corpo  autoritário  do 

professor e os desejados corpos dóceis dos alunos. Poder disciplinar supremo que regula 

os corpos influenciado por coações da performance em aula.

O corpo ausente encontrou-se em práticas de professores e alunos. Indissociado 

do ato da aula,  o corpo ausente,  em gestos, fala e voz é um corpo sem vontade de 

potência no sentido nietzcheano, um corpo que dorme para o ato, um corpo mecânico. 

Como o próprio nome diz, o corpo subjugado é, também, um corpo distante, não no 

sentido da inconsistência, mas no da subserviência. Está nos corpos dóceis daqueles que 

dormem, de olhos abertos ou fechados, para a experiência do ensinar e aprender em ato, 

está nos conteúdos reprodutivos e roteirizados em que não há jogo, nem diálogo. Falta o 

elan vital nos corpos dóceis. O corpo subjugado é um corpo contido e refreado que finge 

estar, um corpo que mente. O corpo autoritário, por sua vez, é o corpo armado. Há nele 

uma intencionalidade e uma estética que informa sobre o perigo iminente, a necessidade 

11 FOUCAULT, M. “Os recursos para o bom adestramento”. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 29ª 
ed. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p.126.
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de auto-proteção. O corpo autoritário é o corpo rígido, normativo, repetitivo, previsível. 

É um corpo que necessita silêncio para ser focalizado, imitado. 

Por  meio  destes  corpos,  diversas  sensibilidades  são  evocadas,  ritualizadas. 

Performances com sensibilidades de raiva e repressão, estímulos à fraude, à subversão 

do instituído.

                           
Oficina – O corpo subjugado                                         Oficina – O corpo autoritário

                                              

A aula contém um espaço performativo, mas ele só ocorre, por outro lado, pelo 

uso da máscara:  elemento fundamental  para que a teatralidade ocorra,  segundo Jacó 

Guinzburg. Para ele, independente do que fizer o autor ou o diretor, o ato criativo só se  

realizará no momento em que o ator assumir a máscara.12A máscara pode ter funções 

antropológicas, ritualísticas, mas seu uso implica em uma certa imobilidade facial, ou 

melhor,  na  manutenção  de  um certo  padrão  dramático  que  potencializa  o  corpo.  A 

máscara é, nesta acepção, o elemento que marca o ato performático e, mais que uma 

representação exterior e ritualizada, repetida em ato, a máscara envolve o jogo com a 

platéia e com a personagem. A capacidade de se tornar um outro cênico, sem perder a 

referência do si mesmo, é, portanto, um elemento importante na adoção da máscara e na 

tomada de consciência do jogo cultural e simbólico que a máscara realiza. 

Assim  sendo,  para  compreender  o  uso  da  máscara  no  espaço  performático, 

podemos,  ainda,  recorrer aos aspectos duplos da máscara como  persona. Segundo a 

psicanálise junguiana, compreender a  persona é um passo importante no processo de 

12

 GUINZBURG, J. A Cena em Aula (org. Rosangela Patriota). São Paulo, Edusp, 2009, p.86. 
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individuação,  processo  que  envolve  a  integração  dos  arquétipos,  a  assimilação  das 

sensibilidades (sentimentos) e mesmo a integração do corpo13. Ao assumir a máscara no 

espaço performativo, o professor em cena precisa considerar-se como produtor de uma 

teatralidade  que  envolve  escolhas  criativas  e  compreender  o  jogo  do  conhecimento 

como  um  processo  de  interpelação  consigo  mesmo,  com  a  máscara  e  com  o 

conhecimento.  A máscara recorrente da aula como representação cultural e simbólica, 

evoca identidades e o jogo cênico, aspecto sem o qual, o espaço  performativo  não se 

realiza. 

O jogo cênico é um elemento intrínseco do ato performático em seus princípios e 

regras. Evoquemos dois teóricos para nos ajudar na questão do jogo. Johan Huizinga e 

Hans-Georg Gadamer. O primeiro vai nos dizer do aspecto lúdico-simulativo essencial 

do jogo e o segundo, do jogo como princípio de diálogo e interpretação. É Huizinga que 

trás a definição de jogo que pode se aplicar à ficção e à máscara cênica como elemento 

do espaço performativo e suas convenções:

Sob o ângulo da forma pode-se [...] definir jogo como uma ação livre, sentida como 
fictícia e situada fora da vida comum, capaz, não obstante, de absorver o totalmente o  
jogador; uma ação despida de qualquer interesse material e de qualquer utilidade; que se 
realiza  num  tempo  e  num  espaço  expressamente  circunscritos,  desenrola-se 
ordenadamente  de  acordo com determinadas  regras  e  provoca,  na  vida,  relações  de 
grupos que se cercam voluntariamente de mistério ou que acentuam pelo disfarce sua 
estranheza diante do mundo do habitual.14  

Na atividade  cênica,  o  professor  joga  com  lúdico  como  abstração  simulada 

quando lida com os autores,  interlocutores  de conteúdos,  com o espectador,  com os 

conteúdos e consigo mesmo. Isso não se faz sem as regras e convenções próprias da 

profissão, ou mesmo da cultura escolar em que o professor-ator está inserido. O jogo do 

espaço performático  realiza-se no  diálogo do jogo e  esse diálogo,  concretizado  sob 

múltiplas  formas,  é  fundamental  no  processo  de  interpretação  e  aprendizagem.  É 

Gadamer que nos auxilia nos aspectos dinâmicos do jogo que implicarão no diálogo:

No jogo da tradição e do intérprete, a comunhão é um processo de contínua formação.  
[...] A compreensão implica sempre  acordo.  O verdadeiro lugar da hermenêutica está 
nesse entremeio, na tensão que se dá entre o intérprete e a tradição, entre a estranheza e 

13 A  persona aqui é compreendida como máscara da psique coletiva, uma máscara individual, mas ao 
mesmo tempo cultural. Para JUNG, a persona é o sistema de adaptação ou estilo de nossa relação com o  
mundo. Assim sendo, quase todas as profissões tem sua persona característica. [...] O mundo exige um  
certo  tipo de  comportamento  e  os  profissionais  se  esforçam por corresponder  a tal  expectativa .  In. 
JUNG,  C.G.  Os  Arquétipos  e  o  Inconsciente  Coletivo.  Trad.  Maria  Luiza  Appy,  Dora  Mariana. 
Petrópolis: Vozes, 2008, p.128.

14 HUIZINGA,  Johann.  Homo  Ludens:  o  jogo  como  elemento  da  cultura.  Tradução  de  João  Paulo 
Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 2005.
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a  familiaridade, entre a objetividade e a distância.  E é na própria compreensão que 
compreendemos os preconceitos e a tradição. 15

A compreensão começa, segundo Gadamer quando algo nos interpela. Esta é a 

condição  hermenêutica  suprema.  Compreender  significa  suspender  os  próprios  pré-

conceitos,  perguntar.  E  a  essência  da  pergunta  é  manter  abertas  possibilidades, 

considerar os pré-conceitos, como em um jogo. O diálogo se constitui na possibilidade 

de experimentar nossa singularidade e experiência do outro com suas objeções ou sua 

aprovação.  E  só  acontece  quando  deixa  algo  em  nós.  Nesta  acepção,  só  podemos 

aprender pelo diálogo, pois nesse processo é o próprio sujeito quem se educa com o 

outro, seja este outro um outro cultural ou um outro de si.   O espaço performativo tem, 

natureza artística e o jogo é um aspecto essencial da arte que, para Gadamer, é uma 

forma de conhecimento contínuo, pois como movimento de-e-para, é incompleta.  Em 

seu funcionamento encontram-se a dinâmica dos jogadores com o jogo, bem como o 

relacionamento  entre  jogadores  e  espectadores  em  fluxo  contínuo  de  produção  de 

significados. 

Portanto, na perspectiva de compreensão da aula como  performance cênica, é 

importante  considerá-la como espaço material  de natureza simbólica.  Por meio dela, 

pode-se  interpretar  significados  expressos  em  suas  materialidades,  e  nos  diálogos 

empreendidos pelo jogo cênico da máscara. Vista sob esta perspectiva, a aula pode ser 

mais  do  que  meio  técnico  para  repasse  de  conteúdos,  mas  pode  ser  lida  em  suas 

subjetividades  intencionadas  e  subjugadas  culturalmente.  Como  performance cênica 

dialogal e simulativa, a aula se insere na lógica dos jogos e, os jogos são representações 

com status de verdade simbólica, elementos que precisam ser evocados por produzirem, 

influenciarem e construírem sentidos e práticas culturais.  

15 O sentido de um texto supera seu autor não ocasionalmente, mas sempre. Por isso, a compreensão  
nunca é um comportamento meramente reprodutivo, mas também produtivo. GADAMER, Hans-Georg. 
Verdade e Método I. Traços Fundamentais de uma Hemenêutica Filosófica. 7a Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2005, p. 392. 
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