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Resumo: O sentido de performance remonta, por certo, a contextos específicos de investigação, 
muito embora possamos tomá-la genericamente como forma periférica de expressão. 
Historicamente o período que vai do medievo até a renascença constitui um modelo exemplar para 
se pensar a performance oral, sobretudo porque nele, nesse lugar específico da história, a palavra 
(comportando sua sonoridade) desempenha dois papéis, enquanto transmissora, a palavra 
corporifica e comunica uma matéria, uma substância, um sentimento. Transmissão, nesse sentido, 
significa também contaminação. Com efeito, tanto na trova medieval – no jogo do amor cortesão – 
quanto no teatro elisabetano, o ato de comunicar, de falar parece-nos deveras afetado. Neste lugar 

histórico em que a palavra encontra um termo final e não apenas mediador, falar significa atuar, 

tornar vivo, visto que, na palavra, exprime-se o conjunto de elementos não verbais e não sígnicos – 
materializados na voz, nos gestos, no uso da palavra – que a envolvem e que, não por acaso, a 
dinamizam. Tais elementos dizem respeito, sobretudo, à performance – transposta numa espécie de 
ritualização da fala: um procedimento, um modo de abordagem, de se pôr da palavra que coopera 
para o estabelecimento de uma atmosfera, de um clima, de uma tonalidade afetiva que hiper-
dimensiona a própria palavra e os sentidos por ela ventilados. Este trabalho, de caráter 
multidisciplinar, busca apresentar alguns códigos e significações da performance oral em face da 
prática educativa e do estabelecimento de um espaço multidimensional de sentidos, ou seja, 
estético. Trata, ao fim e ao cabo, do uso da palavra, da voz e do corpo na prática docente. Conta 
com os seguintes operadores teóricos: Zumthor, Bauman, Turner, Schechner, entre outros. 
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O texto que hora apresento constitui, na verdade, um esforço de compreensão e justificação de uma 

prática educativa. Quando digo uma prática educativa refiro um modo particular de entender e 

praticar a docência – em geral e não necessariamente a prática docente artística ou em arte –, seu 

modo de operação e seus efeitos. Essa docência está, por certo, trespassada pela idéia e pela prática 

da performance. 

O desenvolvimento desse problema, de uma prática educativa entendida como performance – tanto 

do ponto de vista da ação, como sugere Richard Schechner (2002)1, quanto da linguagem, para 

auferir a especificidade da arte da performance tal como nos introduz no Brasil Renato Cohen 

                                            
1 Como sendo processo, a performance não se apresenta em alguma coisa, mas entre as coisas, como ação, interação e 
relação (Schechner, 2002, p.24). 



(2004; 2002) – pertence, de fato, a uma investigação maior e anterior intitulada Performance e 

educação: interfaces, conceitos e prática docente.
2 Em uma primeira fase de elaboração de um 

pensamento sobre a performance desde o campo educativo, pedagógico, busquei investigar a 

dimensão expressiva do ato pedagógico, sua natureza performativa, em vista de desenvolver o 

pensamento e a prática educativa contemporânea. Perguntava-me: de que maneira posso pensar 

sobre a performance do professor como elemento com o qual poder-se-ia criar um espaço de 

experimentação e construção do conhecimento não apenas pautado por uma sanha cognitiva, de 

entendimento, que tudo quer captar, compreender e esboroar, mas sobretudo e fundamentalmente 

pela sensibilidade, pelo estético, como espaço profícuo, germinal de sentidos, sejam eles dados 

(como sensação) ou produzidos (como significado)? Essa pergunta dizia respeito à recuperação da 

dimensão corpórea no e do ato pedagógico, ela aduzia, estrito senso, à recuperação de um corpo 

poroso, permeável pela experiência estética – seja do professor, seja do aluno – no processo de 

ensino-aprendizagem. Tratava-se, ao fim e ao cabo, de pensar o ato pedagógico como um ato 

performático, ato corpóreo de comunicação, de compartilhamento de sentidos – sensíveis e 

cognitivos –, de presentificação, interação e integração dos partícipes da prática formativa.  

A afirmação sobre a recuperação do corpo no processo de ensino-aprendizagem demanda 

certamente mais explicações. Ela implica, em primeiro lugar, reconhecer que o corpo no espaço 

escolar não é de fato um corpo presente, um corpo expressivo. O corpo constitui historicamente um 

dos primeiros obstáculos à formação de um genuíno sujeito do conhecimento. Como sabemos, essa 

noção foi amplamente discutida na história do pensamento ocidental, desde os primórdios da 

filosofia, com Platão, passando pelo obscurantismo medieval, até a modernidade de Descartes. O 

corpo reduzido a um aparelho biológico e, portanto, meramente funcional, mecânico, é herança 

dessa tradição que escamoteia a natureza e o sentido do corpo na cultura. Michel Foucault talvez 

seja um dos pensadores mais notórios que nos advertiu sobre os processos discursivos histórico-

culturais que atribuem ao corpo um sentido específico, particular, que o recobre, que delimita suas 

fronteiras, corpo no qual se inscreveria um suposto sujeito. 

Em suma, pode-se dizer sobre o corpo que esse constitui uma questão da ordem do comum e comum 

entre os contextos de investigação da performance. E é justamente a partir desse suporte que uma 

análise multifocal da performance pode de fato se realizar. Um exemplo desse exercício 

investigativo encontra-se na obra de Jorge Glusberg A arte da performance (Glusberg, 2003). 

Embodiment ou incorporação são termos que compreendem a performance como um campo de 

imantação [porque plasma] e disseminação [porque comunica] de sentidos [dados e produzidos].  

                                            
2
 Essa pesquisa representa ademais um desdobramento de minha de tese de doutoramento intitulada Os Usos da 

Palavra, defendida em 2007, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 



Seja como for, esse foi apenas o ponto de partida para uma análise do sentido da performance e da 

pertinência desse conceito para a educação. Porquanto seja a performance uma ação discursiva 

mediada pelo corpo, uma acepção dentre inúmeras possíveis, pode-se afirmar que ela conforma um 

propósito de redimensionamento crítico do real, da experiência propriamente dita, cotidiana. A 

performance faz repicar, como forma-processo – como meio pelo qual algo se dá, como 

procedimento, como representação ou forma de abordagem – os sentidos comumente atribuídos ao 

conjunto dos dados da experiência que constituem uma dada realidade e seu respectivo 

conhecimento.3 Dito de outro modo, a performance irradia reflexividade, sua dimensão crítica 

pergunta pela consistência da própria experiência, das vivências particulares que nela são 

redimensionadas e generalizáveis. É um território de imantação dos sentidos, dados e produzidos. 

Decididamente, é nesse encadeamento de vivência e pensamento que se vê estabelecido um 

domínio no qual a experiência se plasma em forma. Esse domínio é o estético. 

Dentre a sorte inumerável de sentidos passíveis de serem atribuídos à performance uma em 

particular parece aduzir e mesmo dar conta de um dos problemas fundamentais da educação, a 

performance como ato de comunicação. Para Paul Zumthor, célebre teórico da performance oral, 

 

[...] performance designa um ato de comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como 
presente. A palavra significa a presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira 
imediata. Nesse sentido, não é falso dizer que a performance existe fora da duração. Ela atualiza 
virtualidades mais ou menos numerosas, sentidas com maior ou menor clareza. Ela as faz ‘passar ao ato’, 
fora de toda consideração pelo tempo (Zumthor, 2007, p.50).  

 

No entendimento de Paul Zumthor o ato de comunicar, abrangido pela idéia de performance, “não 

consiste somente em fazer passar uma informação; [comunicar] é tentar mudar aquele a quem se 

dirige; receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação” (Zumthor, 2007, 

p.52). Para Zumthor (2007, p.63) é justamente a voz, na qualidade de “emanação do corpo”, que 

reintroduz no âmbito social, pela performance, um domínio de experimentação da palavra 

qualitativamente distinto do ordinário, do automático, do instrumental, do sem expressão. Se a 

comunicação tem por fim – e a educação nela implicada – a criação de um espaço-tempo pleno de 

significação, tem, porquanto a possibilita, um uso de palavra conforme. Tal modo de usar a palavra 

e a voz conforma ademais uma série de códigos próprios da arte verbal, da arte do falar.  

Pode-se dizer, sem hesitação, que a respeito dos códigos da performance – e em particular, da 

performance oral – a análise de Richard Bauman constitui a maior referência acerca deste tópico no 

                                            

3 A caracterização da performance como forma-processo parece validar a hipotética etimologia grega da palavra, visto 
que o prefixo grego per indica uma forma de passagem, como se disse, um meio pelo qual ou através do qual algo se dá 
ou se apresenta. Como bem observa Victor Turner (1982, p.17) o verbo grego perao traz em seu bojo o sentido do 
atravessamento. 



âmbito da antropologia da performance. De acordo com Bauman (1984) a performance como sendo 

um modo particular de falar supõe uma competência, na suposição de uma audiência da capacidade 

de um indivíduo em particular, um performer, de apresentar uma competência comunicativa.4  A 

competência residiria, segundo Bauman (1984, p.11), no conhecimento e na capacidade de falar 

deste indivíduo em modos apropriadamente sociais. É a audiência, por assim dizer, que atribui ao 

performer a insígnia da competência, na medida em que este consegue estabelecer com o público 

um domínio efetivo de comunicação de sentidos, dados ou produzidos, enfim, de expressão. Para 

tanto concorre o emprego de uma série de convenções lingüísticas e mesmo artísticas culturalmente 

construídas. Insinuação, gracejo, ironia, imitação, tradução, metáfora são apenas alguns dos modos 

possíveis de expressão e intensificação de sentidos de enunciados passíveis de serem comunicados. 

Procedimentos que mesmo sem alterar um enunciado o transformam qualitativamente, seja por 

artifício lingüístico seja pelo modo de utilização da voz, de articulação da palavra, sua tonalidade e 

ritmo.  

Ao considerar a eficácia da utilização desses recursos constituintes da arte verbal é que Bauman 

(1984, p.17-22) irá apresentar uma lista – segundo ele parcial e não devidamente elaborada – dos 

códigos da performance oral. Quais sejam: a) códigos especiais de uso lingüístico, comumente 

critério de linguagem poética, quando da percepção de algo que se formula como distinto do 

ordinário, do uso convencional da linguagem; b) linguagem figurativa, porquanto apresente 

densidade semântica, note-se o uso de metáforas; c) paralelismo, que envolve o uso sistemático e 

mesmo repetitivo de palavras com alguma variação fonética, tal como se apresentam em formas 

poéticas mais elaboradas, expressas em rimas, cantos, odes; d) traços paralinguísticos especiais, 

como tom de voz, ritmo, escala, peso; e) fórmulas especiais, uso de frases marcadas por uma dada 

tradição oral (era uma vez, assim contou, dizia-se...); f) apelo à tradição, como recuperação de 

referências estéticas já consolidadas, trazidas por força de sua atualidade e qualidade intrínseca de 

expressão; e, por fim, g) declaração do status de performance, como demarcação de um espaço de 

representação socialmente reconhecido.  

Com efeito, a utilização desses recursos na prática educativa permite amplificar o alcance do que se 

fala, do que se transmite; compreendida como performance a ação pedagógica pode redimensionar 

sua própria natureza e função, permitindo, inclusive, confundi-la com outras práticas sociais que 

estruturam e condicionam o conhecimento e sua transmissão, transmissão essa que tem, na 

performance, por força de uma espécie de ritualização, a vantagem de tornar móvel o imóvel, de 

abranger estados intermediários de cognição e experimentação estética. O professor desempenha 

um papel, executa uma função, culturalmente construída. Não se trata de um papel/personagem, tal 

                                            
4
 De igual modo referem Zumthor (2007; 2005; 1997), Austin (1975), Glusberg (2003) e Renato Cohen (2002; 2004). 



qual a tradição teatral formulou e desenvolveu desde a cultura grega clássica, mas de um lugar na 

performance cotidiana da escola, no ritual cotidiano desse tipo de encontro que se quer eficaz, 

transformador, emancipador e multidimensional. 
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