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Resumo

O presente trabalho investiga o conceito do professor-performer a partir do que propõe a autora Naira
Ciotti. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do município de João Pessoa (PB) com
duas turmas de sétimo ano. Em média 45 discentes, com faixa etária entre 12 e 14 anos, participaram
da atividade performativa “O que eu faria por um 10?”. A escrita de um diário de campo e as
entrevistas realizadas com os professores-performers Naira Ciotti, Denise Rachel e Wellington de
Oliveira Júnior, auxiliaram no acompanhamento dos processos que tensionaram a relação vertical
entre educador e educando, levantando questões acerca dos instrumentos e procedimentos avaliativos
em uma instituição de ensino. O sujeito híbrido em questão, ao propor uma retroalimentação entre
arte e educação, reconhece a sala de aula como um laboratório de experimentações a fim de
questionar coletivamente temas que fazem parte do cotidiano escolar.

Palavras-chaves: Professor-performer, desvio, arte na escola.

Abstract

This paper investigates the concept of the teacher-performer from what the author Naira Ciotti
proposes. The research was carried out in a public school in the city of João Pessoa (PB) with two
seventh grade classes. On average 45 students, aged between 12 and 14 years old, participated in the
performative activity “What would I do for a 10?”. The writing of a field diary and interviews with
teacher-performers Naira Ciotti, Denise Rachel and Wellington de Oliveira Júnior, assisted in the
monitoring of the processes that tensed the vertical relationship between educator and student,
raising questions about the instruments and evaluative procedures in an educational institution. The
hybrid subject in question, by proposing a feedback between art and education, recognizes the
classroom as a laboratory of experimentation in order to collectively question themes that are part of
everyday school life.

Keywords: Teacher-performer, detour, art at school.

Résumé

Cet article étudie le concept enseignant-interprète d&39;après l&39;auteur Naira Ciotti. La recherche
a été effectuée dans une école publique de la ville de João Pessoa (PB) avec deux classes de 5ème. En
moyenne, 45 étudiants âgés de 12 à 14 ans ont participé à l&39;activité performative "Que ferais-je
pour un 10?" La rédaction d&39;un journal de bord et la réalisation d&39;entretiens avec les
professeurs-performers Naira Ciotti, Denise Rachel et Wellington de Oliveira Júnior ont contribué
dans le suivi du processus générateur de tension dans la relation verticale entre éducateur et
apprenant, soulevant des questions sur les instruments et procédures d’évaluation dans un
établissement scolaire. En proposant une rétroaction entre art et éducation, le sujet hybride en
question reconnaît la salle de classe comme un laboratoire d’expériences qui a pour objectif
questionner collectivement des thèmes qui font partie de la vie quotidienne de l’école.

Mots-clés: Enseignant-performer, déviation, l’art à l&39;école.
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Tenho a intenção de elaborar pistas sobre o professor-performer. Este esforço não significa a
produção de características gerais, mas tendências que ora ou outra reconheço tanto na minha prática,
quanto na de outros professores-performers. Percebo que cada um tem uma maneira singular,
promovendo uma atuação em deslocamento, assumindo outras posturas e direcionamentos frente às
categorias que lhes foram atribuídas. Concomitantemente, constato que há algumas posturas
recorrentes (não predominantes e unânimes) que ao identificá-las, estimulam a discussão e elucidam
questões sobre o fazer deste sujeito híbrido.

A presente investigação ocorreu em uma escola pública do município de João Pessoa (PB) tendo
como público-alvo discentes de duas turmas do sétimo ano. Em média 45 educandos com faixa etária
entre 12 e 14 anos participaram da pesquisa. Com o objetivo de acompanhar processos e levantar
pistas sobre o professor-performer, utilizo como ferramentas metodológicas: a escrita de um diário
de campo (LOURAU, 1993), exercício reflexivo e entrevistas realizadas com os
professores-performers Naira Ciotti, Denise Rachel e Wellington de Oliveira Júnior.

Proponho pensar este educador híbrido partindo das discussões levantadas no livro “O
professor-performer” (2014) escrito por Naira Ciotti. Nele a autora apresenta a figura de um docente
que promove uma retroalimentação entre arte e educação. O conceito em questão está produzindo
diferentes pesquisas em âmbito nacional. Para citar algumas dessas investigações temos: “Adote o
Artista não deixe ele virar professor: reflexões em torno do híbrido professor-performer” (RACHEL,
2013); “Professor-Performer, Estudante-Performer: notas para pensar a escola” (BONATTO, 2015);
“Ser professora é o meu melhor trabalho artístico: táticas educativas, escolares e pedagógicas
performáticas” (MARIANO, 2018).

Começo perguntando: O que é performance? O que pode a performance na educação? Para essas
questões não tenho respostas gerais e unânimes. O que me interessa não é chegar a conclusões
fechadas, mas acompanhar processos, necessários a este tipo de abordagem. Isso é bastante
importante de destacar: o tema deste ensaio – o professor-performer – está em constante
deslocamento, produzindo práticas singulares. Acompanhar esse movimento é desafiador, mas não
deixa de ser uma tarefa, no mínimo, inquietante e estimulante, pois acredito que ela é um convite
para repensar abordagens metodológicas e conceituais.

“Mas quando você fala deste sujeito híbrido, qual definição de performance está utilizando? E qual a
relação que esta estabelece com a educação, mais especificamente com o trabalho docente?” Acho
interessante mencionar estas perguntas, pois elas foram feitas por colegas pesquisadores quando
menciono o conceito professor-performer. Há diversas maneiras de responder a estas interrogações.
Por ser um tema que está entre os campos de saberes, não se restringindo unicamente a nenhum
deles, a performance obtém definições variadas. Ela pode ser lida, por exemplo, como sinônimo de
desempenho. Neste sentido, posso utilizá-la em frases como: “a performance daquele ator foi
excelente”; “que performance daquele violoncelista! Me tocou profundamente.”; “você precisa
melhorar a sua performance se quiser entrar para aquela companhia de dança.” A aplicação da
palavra destacada nas sentenças anteriores, apresenta uma visão restrita sobre a performance,
transformando-a em um verbete que pode ser facilmente substituído por: desempenho, apresentação,
demonstração técnica. Gilberto Icle (2013), por sua vez, diz que a performance vai além desses
sentidos denotativos. De acordo com o pesquisador, por ser um termo polêmico, a performance está
no interstício de várias disciplinas, podendo ter múltiplas possibilidades quando pensada juntamente
com a educação (ICLE, 2013, p. 09).

A impossibilidade de definir a performance a partir de uma visão unívoca, não isenta o esforço por
pesquisá-la. Porém, a investigação distancia-se da tentativa de desvendar respostas, esforçando-se
para acompanhar fluxos e intensidades produzidos pelos performers. Segundo Wellington de
Oliveira Júnior (2011), falar sobre performance exige do pesquisador a elaboração de discursos que
possuam natureza movente e aberta.
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Não se deve buscar nela um ser, uma essência eterna e imutável, universal,
mas sondar suas potências, seus devires, suas linhas de fuga, a semiose
infinita a que está submetida e, ao invés de capturar e fixar fenômenos,
apontar renovadamente as configurações que assume diante os nossos olhos.
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2011, p. 11).

A indicação lançada pelo professor-performer Oliveira Júnior, desconsidera a tentativa de capturar a
performance através de formulações essenciais e/ou atribuições de fundamentos universais e eternos,
para propor uma análise sobre aquilo que é produzido por ela, acompanhando suas potências e o
fluxo dos acontecimentos, tendo em vista suas múltiplas entradas.

Levando em consideração que há diferentes caminhos quando falo sobre performance, e que nenhum
deles é mais importante que o outro, escolho apresentá-la como gênero artístico. Sigo a perspectiva
apontada pelos autores: Naira Ciotti (2014), Eleonora Fabião (2011) e Gilberto Icle (2013) quando
localizam a performance a partir de movimentos de vanguardas artísticas que surgem entre as
décadas de 1960 e 1970, principalmente nos Estados Unidos. Nestes movimentos, leva-se ao extremo
a investigação do que separa a arte da vida, produzindo uma figura híbrida que não é mais apenas o
ator ou pintor ou dançarino, mas a do performer que faz do seu próprio corpo uma obra de arte
(ICLE, 2013, p. 11).

Eleonora Fabião (2011), por sua vez, afirma que a performance se desenvolve como gênero após a
Segunda Guerra Mundial através de proposições artísticas que não se definiam como teatro, dança,
música ou artes visuais, investindo na dissolução das fronteiras destas linguagens. Por volta dos anos
60, e mais intensamente nos anos 70, esta prática soa como movimentos que problematizavam
verdades sobre a arte, buscando formas diferenciadas de tratar o objeto artístico. Fabião situa que é
nesse cenário de pós-guerra que o mundo e mais especificamente os artistas começam a propor ações
que denunciam, protestam e fazem repensar não apenas o sentido e a função da arte, mas como ela
interfere e cria juntamente com os destroços e fragmentos deixados pela destruição em massa.

Naira Ciotti (2011), contribui nessa direção afirmando que, neste fazer, o artista é o protagonista de
sua obra, sendo esta uma das definições possíveis para a performance como gênero (p. 29). Assim,
como Icle (2013) e Fabião (2011), Ciotti afirma que a história da performance se inicia no final da
década de 60 e início da década de 70 quando artistas investigam uma maior abertura no trânsito
entre os campos de saberes, mesclando técnicas do teatro, dança, cinema, tecnologia, ciência, artes
visuais, música.

Mesmo sendo uma atitude desnecessária tentar definir a performance, acredito que ela ajuda a
problematizar visões estanques sobre o “chão da escola”. Não é intenção desta pesquisa prendê-la em
áreas específicas, mas há aqui um esforço em acompanhar seu desenvolvimento histórico, enquanto
gênero artístico, com o objetivo de captar elementos que produzam trânsitos intempestivos entre arte
e educação.

No livro “O professor-performer”, Ciotti (2014) inicia a discussão sobre performance a partir de uma
breve introdução histórica. Esta abordagem é recorrente nas produções acadêmicas da autora (2011,
2013, 2014) que reconhece os movimentos de vanguardas artísticas – mais precisamente o futurismo,
dadaísmo e o construtivismo – como produções em que o corpo humano era o sujeito e força motriz
da linguagem cênica. Aliás, a pesquisadora identifica esta característica como uma possível definição
da performance: “uma arte na qual o artista é o protagonista de sua obra, a obra em si.” (CIOTTI,
2011, p. 29).

Tomando como ponto de partida o projeto moderno encabeçado pelas artes plásticas durante o século
XX, a professora-performer, mencionada no parágrafo anterior, afirma que neste período a arte
começa a questionar conceitos importantes e fundamentais que serviam como referenciais para
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criação de obras (CIOTTI, 2014, p, 11). O plano, a ilusão, a escala fixa, o esquema formal e a
representação foram alguns temas problematizados quando os artistas começaram a experimentar
seus corpos em seus processos criativos.

Ainda segundo Ciotti (2014, p. 20), os impressionistas nos apresentam dois conceitos importantes
para a compreensão da performance como gênero: ação e gesto. Os artistas inovam a pintura do
século XX ao sair de seus ateliês, buscando lugares abertos para trabalharem em seus quadros,
relacionando-se mais diretamente com a natureza. Em busca de capturar imagens de luz e sombras,
exploravam horários distintos e percebem “que o mundo que estava diante deles nunca era o mesmo,
que a cor, por exemplo, não podia ser pensada a partir de regras do certo e do errado.” (CIOTTI,
2014, p. 20).

A investigação do gesto e da ação nas artes visuais assume um lugar de maior destaque na Action
Painting, um movimento de vanguarda encabeçado por pintores como Jackson Pollock (1912-1956)
e Barnett Newman (1905-1970) entre as décadas de 50 e 60. Harold Rosenberg (1971 apud CIOTTI,
2014) afirma que esses artistas buscam estabelecer contato com o mundo a sua volta, mantendo a
consciência de que participavam deste mundo afetando-o reciprocamente. Para o autor, esses
pintores rompem a fronteira entre a arte e vida por considerar a arte como uma prática total.
Evidencia-se o gesto e a ação como material de investigação na produção de uma pintura que
materializa movimentos corporais. Vestígios pictóricos são deixados em uma tela posta no chão e
não na parede ou em um suporte que a sustente verticalmente.

Pollock, caminhando em círculos, manipula latas de tinta coloridas sobre uma
grande tela disposta no chão e não na parede. [...] A presença do artista na
obra, através do ato de pintar, faz com que o próprio corpo do artista
transforme-o em um instrumento para aplicar a tinta, uma ferramenta
semelhante ao pincel, deixando vestígios imediatos no trabalho. (CIOTTI,
2013, p. 117)

Propondo uma leitura crítica das considerações de Rosenberg sobre as “pinturas de ação”, Ciotti
(2014) afirma que o autor parece haver captado um elemento importante à performance quando
menciona o acontecimento e sua relação com a pintura. Isso porque o pintor de ação não utiliza como
estímulo inicial para a produção de seu trabalho uma imagem pré-determinada, mas busca uma
tensão entre o seu corpo e a superfície da tela, contando com a força abstrata para conduzir seus
movimentos.

Com relação ao acontecimento como elemento essencial à performance, Naira Ciotti recorre à
filosofia dos estóicos. Diferentemente do aristotelismo, o filósofo Crisipo, por volta do século IV
a.C., afirmava que só os corpos existiam em uma eterna mistura, imbricando-se sempre no presente.
Para além dos corpos, há os incorporaes, eles não existem, mas insistem através de uma existência
tênue que se dá como resultado do encontro dos corpos. O acontecimento é um desses elementos
incorporaes que age como um “envelope dos corpos, uma película ou uma membrana que envolve
todos [...] sem exceção.” (CIOTTI, 2014, p. 23).

Utilizando a visão dos estóicos sobre o acontecimento e sua relação na prática do
professor-performer, acredito que pensar arte e educação seja uma matéria viva que não apenas
persegue o desenvolvimento de uma técnica, ou a transmissão de conhecimentos pré-datados de
antemão. A contribuição da performance nesse sentido é valorizar as micro-relações cotidianas que
ocorrem no encontro entre educandos e educador. Esses encontros produzem novos deslocamentos
que refazem o percurso de uma aula.

Com relação aos movimentos de vanguarda e sua influência na história da performance como gênero,
temos a Escola Bauhaus (1919-1933) como referência. Cito a instituição nesta pesquisa, pois ela é
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pioneira quando fala-se sobre a relação da performance com a educação e mais especificamente na
experimentação da dissolução das fronteiras artísticas na prática de discentes e docentes. Ela surge
no contexto pós Primeira Guerra juntamente com outros movimentos de vanguarda, promovendo um
chamado que buscava o diálogo entre as artes. Criada por intermédio de um manifesto escrito por
Walter Groupius (1883-1969), a escola oferecia lugares/ateliês multidisciplinares e eventos de
carácter experimental. Para Ciotti, a escola apresentava uma “origem relevante das performances,
como são entendidas agora (2014, p. 11)”, pois ao propor atividades interdisciplinares, incorporava
em suas produções o espaço tridimensional, o movimento, o espaço e o tempo no plano da pintura (p.
14).

O fechamento da escola de artes e design alemã Bauhaus, foi um dos motivos principais para que
artistas se reunissem para a criação de uma nova instituição que estivesse fora dos moldes de
educação convencional. Associada a uma prática multidisciplinar na formação do artista, foi fundada
em 1933 a Black Mountain College. Situada na Carolina do Norte, a faculdade norteamericana,
servia como um refúgio para artistas e pensadores que buscavam explorar formatos alternativos de
formação artística, não se adaptando aos moldes de outras universidades mais tradicionais.

A gestão da Black Mountain era revezada entre docentes e discentes, que também empenhavam-se
em tarefas coletivas como cozinhar e cultivar plantas. A professora-performer Denise Pereira Rachel
(2013) ao citar a Black Mountain como um exemplo para pensarmos instituições de ensino que
aderiram à linguagem da performance, afirma que a faculdade apresentava um aspecto inovador, pois
não apenas se preocupava com a formação artística de seus discentes a partir de uma perspectiva
“conteudista”. Ao desenvolver atividades coletivas como cozinhar e cultivar a terra, “se configurava
na fronteira entre arte e vida, pois propunha formas de vida em comum [...]”. (RACHEL, 2013, p.
50). Segundo a pesquisadora, outra característica importante da faculdade era sua abertura quanto à
formação do artista, considerando atividades individuais e coletivas, realizadas dentro e fora da
instituição, como parte integrante do currículo.

John Cage, Merce Cunningham e Allan Kaprow são exemplos de artistas que produziram
experimentações, de caráter multidisciplinar, na Black Mountain, contribuindo significativamente
para o desenvolvimento da performance enquanto gênero. A ênfase no processo mais do que na obra
acabada, aleatoriedade, impermanência e acaso (GARCIA; DIAS, 2014, p. 138) são exemplos de
conceitos trabalhados por estes artistas ao promover eventos abertos para o público em geral.

Allan Kaprow, por sua vez, foi o responsável pela criação do termo happening. De acordo com os
pesquisadores Garcia e Dias (2014), este nome se originou da apresentação 18 happenings em 6
partes, realizada em Nova York (1959). Este evento multimidiático exibia apresentações de vários
artistas, incentivando a participação do público, considerado como participante ativo, podendo
interferir nos acontecimentos. O evento foi dividido em seis partes, cada uma delas continha três
ações que ocorriam simultaneamente. O som de uma campainha separava uma parte da outra,
indicando a fragmentação como característica marcante do happening. O próprio Allan Kaprow
afirmava que a intenção não era apresentar uma narrativa lógica (GARCIA; DIAS, 2014, p. 138),
mas a valorização do acaso e da espontaneidade na criação artística. Ações cotidianas como subir em
uma escada, sentar-se em uma cadeira, espremer uma laranja, eram vivenciadas coletivamente. Isso
não significa dizer que os artistas não ensaiavam, pelo contrário, “os performers haviam passado por
duas semanas de ensaios para que tudo acontecesse dentro de um rigoroso controle.” (SEHN;
ZORDAN, 2016, p. 76).

O caráter multidisciplinar que a performance apresenta, leva-me a perceber que a prática do
professor-performer não persegue um discurso disciplinar que tende especializar os campos
artísticos. Seria um fazer que dinamiza os conteúdos, reunindo a comunidade escolar a participar de
uma prática que potencializa diferentes olhares sobre dado objeto. O que parece mover o
professor-performer não é a recorrência aos especialismos ou um roteiro de temas pré-definidos, mas
demandas que surgem a partir da relação afetiva entre docentes e discentes.
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Se a Escola Bauhaus e a faculdade Black Mountain representam instituições que começam a utilizar
práticas pedagógicas e artísticas de vanguarda, temos no performer alemão Joseph Beuys o que Naira
Ciotti nomeia de professor-performer (CIOTTI, 2014, p. 13). Sua célebre frase “ser professor é
minha maior obra de arte”, indica que a prática artística de Beuys é intrínseca com a sua ação
docente. Executando uma atitude pedagógica antiburocrática e não tradicional, o performer foi
docente de Escultura Monumental na Academia de Arte, em Dusseldorf, oferecendo uma visão
ampliada sobre as artes, levando-o a discutir questões políticas em suas aulas. Por conta de seu
caráter militante e pelas suas posições polêmicas, foi alvo de várias denúncias, sendo demitido da
Escola em 1972. Uma das reclamações feitas por alguns educandos à instituição, constava que Beuys
permitia a entrada de pessoas que não haviam passado ou se submetido ao exame de seleção. O
performer defendia a premissa de que “quem quer aprender e quem quer ensinar devem ficar juntos”
(CIOTTI, 2014, p. 45), permitindo a qualquer indivíduo assistir suas aulas, desde que estivesse
interessado, indo de encontro à “política de ingresso” da Escola.

No ano de 1970, Beuys fundou a Organização de Livre Democracia e Referendum, posteriormente
chamada de Organização pela Democracia Direta. Eram reuniões abertas ao público nas quais eram
debatidos temas de interesse comum e que versavam sobre os ideais democráticos, propagando suas
opiniões político-partidárias. Os encontros podiam acontecer em espaços abertos (nas ruas, por
exemplo) ou em “escritórios” (como o artista gostava de chamar o espaço que recebia a reunião da
Organização).

Concomitante com os enfrentamentos à Academia de Arte de Dusseldorf, Beuys intensificava suas
atividades públicas, as quais resultaram ideias como a criação de uma escola aberta que funcionasse
fora dos padrões burocráticos e do sistema acadêmico da época. Em 1972, escreve junto com
Heinrich Boll (1917-1985) um manifesto onde apresenta a Universidade Livre Internacional (FIU).
Neste documento, “esboça os princípios de um novo paradigma educacional” (CIOTTI, 2014, 46),
expressando sua defesa por uma escola com ideais democráticos.

Encontro nesse professor-performer um confronto entre arte e educação sem que uma
despotencialize a outra. Beuys parece denunciar que o paradigma escolar dominante e sua evidência
burocrática compartimenta saberes, especializa áreas, separa sujeitos; conduz um processo avaliativo
calcado nos binômios certo-errado, capaz-incapaz, competente- incompetente. Ao afirmar que “ser
professor é a minha maior obra de arte”, o performer nos convida a pensar e produzir uma prática
que olha para a escola a partir do que pulsa, da vida que existe e que é negligenciada.

Um trabalho artístico considerado um marco na produção de Joseph Beuys por associar seu conceito
ampliado de arte e à sua concepção de educação é a “Bomba de mel” (1977). Esta obra ficou em
atividade por cem dias durante a exposição internacional de Arte Contemporânea (“Documenta VI”)
que ocorre na cidade de Kassel, Alemanha. Utilizando-se de dois motores, o professor-performer
montou uma instalação que transportava duas toneladas de mel por meio de tubos plásticos. Também
foram utilizados neste trabalho cem quilos de margarina para lubrificar os equipamentos, compondo,
juntamente com os materiais citados, uma teoria escultural aliada a uma discussão artística, política,
social, filosófica, econômica.

Os tubos de plásticos atravessavam as salas do museu onde ocorriam as reuniões, seminários,
exibição de filmes, dentre outras atividades. O evento foi organizado pela FIU e atraia pessoas de
diferentes campos de conhecimentos interessadas nas propostas encabeçadas por Beuys.
Caracterizando, assim, sua concepção de arte e educação em que as áreas de conhecimento devem
estar juntas numa mesma sala debatendo e discutindo questões sociais. Esse movimento de
“desburocratização” dos espaços normativos, faz parte de seu pensamento ampliado sobre as artes
abrangendo todos os indivíduos e suspendendo a noção de que o potencial criativo existe apenas para
poucos com talento.
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Beuys desejava que esses encontros se transformassem em uma orgânica
continuação do trabalho; a intenção era criticar a relação unilateral entre
artista e público, como também propor uma alternativa à posição isolada e
marginal da cultura dentro da sociedade. (ROSENTHAL, 2011, p. 127)

Ao comentar o trabalho de Joseph Beuys, a autora Naira Ciotti afirma que é possível enxergar em
suas produções a comprovação na relação entre o docente e o performer (2014, p. 49). Utilizando
como exemplo o artista alemão, Ciotti sugere encontros entre a prática docente e a artística, por meio
de uma retroalimentação. Não necessariamente esse diálogo será pacífico, pois em alguns momentos
as duas áreas poderão assumir perspectivas distintas, cabendo ao professor-performer promover
(des)associações que produzam questões para que a aula seja encarada como uma obra de arte.

Uma aula pode ser uma obra de arte. Eu vou até corrigir isso. Pode ser um
processo criativo. Pode ter nela momentos em que sai, escapa dos limites de
ser uma aula com conteúdos, uma programação, uma normatização [...]. Ela
parece que extrapola. Ela ganha um campo maior. É nesse lugar que acontece
uma retroalimentação. Na hora em que a coisa te transmite o que ela não
estava prevista para transmitir. A relação de como o professor se alimenta de
sua performatividade, de sua capacidade de performar. (informação verbal)[i]

Nessa retroalimentação encontro o que chamo de desvio, ou seja, lugares que não planejo ir, mas que
ao perceber a sala de aula como um espaço de experimentação, sou levado a vivenciar o “fugir do
roteiro”, “lidar com o desconhecido”. Seria o que nomeio como uma pista sobre o
professor-performer: um sujeito desviante.

Professor-performer e seus desvios

Como foi posto anteriormente, vejo o desvio como um lugar onde me deparo com o imprevisível.
Esses deslocamentos de percurso, levam-me a experimentar processos criativos que põem em xeque
processos normativos presentes no cotidiano escolar. Pensar sobre questões que lido diariamente em
sala de aula, mas que normalmente a instituição repete de forma automática, tem sido minha
investigação.

A avaliação quantitativa e diagnóstica, foi um dos temas que debati com os educandos do sétimo ano
durante o terceiro bimestre. Nesse período, o tema da aula era: “O que é performance?” e um dos
objetivos era localizar a performance como um espaço de experimentação do cotidiano escolar.
Aproveitei esse momento para levar aos discentes um incômodo: a cobrança da escola pelas notas. O
desempenho da instituição é diagnosticado por meio de um gráfico percentual quantitativo. Esse fato
me inquietou a pensar sobre processos avaliativos que generalizam os indivíduos. Uma representação
da realidade que utiliza números, gráficos e tabelas para identificar quais práticas foram exitosas e
quais foram malsucedidas. Decidi utilizar esse desconforto como “um combustível para ação”
(BONATTO, 2015, p. 113). Performei com os educandos a atribuição de notas ao propor a ação “O
que eu faria por um 10?”, conforme relata o trecho abaixo do diário de campo.

Entrei no sétimo A e eles estavam agitados, pois haviam voltado do intervalo.
Peço um pouco de silêncio para fazer a chamada da turma e registrar a aula
no diário de classe. Após realizar o registro, espero eles ficarem novamente
em silêncio e reviso algumas atividades que realizamos durante o terceiro
bimestre. Nessa exposição, cito que algumas pistas sobre a performance são:
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o corpo como obra de arte em si; um gênero artístico que está entre os
campos saberes; um laboratório de experimentação. [...] Disse: “Atualmente
estou pensando sobre o processo de avaliação que nós educadores
realizamos.” Em seguida, escrevi no quadro: “O que eu faria por um 10?”
Eles ficaram eufóricos. Disse que cada um apresentaria algo que saiba fazer e
que dificilmente outra pessoa conseguiria. “Pode ser qualquer coisa
professor?” – perguntou um aluno. “Você apresenta e a turma irá avaliar se
realmente sua apresentação vale 10?” Deixei-os criarem suas apresentações.
A turma fazia muito barulho, todos ansiosos e empolgados. Outros alunos
demonstravam pouco interesse e me questionaram o “pra que servia” essa
atividade: “eu não sei fazer nada não.” – disse uma das discentes que não
estava interessada em participar. Ao mesmo tempo outro grupo me chamava
constantemente mostrando o que iria apresentar. Passados alguns minutos (5
em média), pedi atenção à turma para cada um se apresentar. O primeiro veio
à frente e revirou os olhos, deixando a parte interna das pálpebras superiores
expostas. Perguntei se aquilo valia 10. A maioria disse que sim. Peguei a
caneta e coloquei um 10. Foi uma festa, era como se eu presenteasse a turma.
A partir daí outros educandos realizaram apresentações que me
surpreenderam. Um mexia os olhos em direções opostas (não sabia que isso
era possível); outro fez flexão usando apenas três dedos das mãos; outro
aluno fez um origami complexo que aprendeu vendo vídeos no youtube;
outro tirou a camisa e fez uma exposição de músculos do seu corpo, como
um fisiculturista. A cada apresentação, os discentes se levantavam das
cadeiras e montavam uma plateia. Lembrei dos artistas de rua. De repente, a
psicóloga da escola interrompe a aula e me fala que a turma deve ser liberada
mais cedo devido a outro evento que aconteceria na escola. “Mas estou
realizando prova.” – respondi. “Prova nesse barulho?” - pensou,
provavelmente.” (Diário de campo: 14/11/2017)

A aula criou uma fenda, um desvio no que comumente é realizado em uma avaliação diagnóstica
atribuída ao discente. Na escola onde foi realizada essa investigação, recorrentemente os docentes
atribuem um número de zero a dez de acordo com o desempenho do educando em alguma atividade
específica (prova, seminário, simulado, por exemplo) ou pela sua participação nas atividades
realizadas.

Após experimentar a proposição performativa “O que eu faria por um 10?”, levei um exercício
reflexivo[ii] contendo dez questões, dentre elas: para você, o que vale um 10? Quando um professor
deve colocar 10 no aluno? Cite atividades que você sabe fazer fora da escola. Essas atividades valem
10? Por quê?

Após ler as respostas dos discentes, além de conhecer mais sobre o cotidiano deles fora da escola,
percebi que muitos valorizam receber uma nota máxima e ficam felizes quando chegam em casa
dizendo “ganhei um 10”. Ao mesmo tempo, identifiquei certa dificuldade dos educandos para
realizar a atividade escrita. Este aspecto ficou mais evidente quando alguns discentes expressaram
estar com dificuldade para responder as perguntas. Eles diziam “nunca me perguntaram sobre isso”.

Lembrei de quando cursava o ensino básico, pois ao realizar alguma atividade do livro didático,
checava se as minhas respostas estavam parecidas com as do livro do professor. Se estivesse
diferente, apagava e corrigia. Não me recordo de uma questão feita pelo docente que já não tivesse
uma resposta pronta. Se algum dia ele me perguntasse algo que não tinha a “resposta certa” isso
possivelmente geraria desconforto.

Mais do que responder a essas questões, “O que eu faria por um 10?” me fez repensar o lugar do
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docente como aquele que identifica os “bons” e “maus” a partir da nota que atribui. Ao ver a euforia
dos educandos ao receber o 10, percebi como valorizo ser bem-sucedido no que faço. Às vezes, essa
avaliação externa me tira de uma posição confortável, levando-me à superação de limites; em outros
momentos, sinto a negação da vida, pois deixo de fazer algo que gosto para realizar atividades
estipuladas por uma instituição. Como falei, não tenho respostas e nem pretendo cair na armadilha
das dualidades, mas produzir questões, pois elas me motivam a desendurecer todos esses processos
que me constitui como docente.

O desvio que essa aula provocou na atribuição de notas, me conduziu a vivenciar outras maneiras de
avaliar. Um discente exibindo seus músculos, como um fisiculturista, por exemplo teve um 10
celebrado euforicamente pela turma. Nunca nas aulas de artes eu havia feito isso. Como atividade
correspondente à primeira nota de cada bimestre, sigo um processo de avaliação contínua. Tenho o
que chamo de “caderno de acompanhamento” e nele registro se o educando participou e cumpriu as
atividades desenvolvidas.

“O que eu faria para ter um 10?” promoveu, contudo, um deslocamento nesse processo que eu já
estava acostumado. Não atribuí notas utilizando como parâmetro o rendimento do discente em uma
prova escrita, ou seminário. O que fiz foi lançar uma questão que remetia a uma insatisfação sobre o
processo avaliativo e como ele é utilizado, em muitos casos, para representar a realidade de forma
pasteurizada. Nesse sentido, aulas sobre performance pode ser um momento interessante para
experimentar questões que atravessam a prática docente.

Intervir na dinâmica escolar é uma das características que a performance traz à educação. De acordo
com Gilberto Icle (2013) este é um aspecto político que deixa de reproduzir comportamentos para
reinventar o cotidiano, produzindo o inesperado. A performance, convida outros sujeitos,
implantando novos lugares, antes impensados para o aprendizado. “Ela institucionaliza a fissura, a
diferença, a ruptura como forma de pensamento- ação.” (ICLE, 2014, p. 20)

Atuar a partir de uma prática que possibilita uma experimentação que se desloca dos
enclausuramentos burocráticos de uma instituição de ensino, também é tema relevante no fazer da
professora-performer Denise Pereira Rachel[iii]. Para ela, os desvios mostram que é possível fazer
diferente e “de que há espaço para a invenção no processo de ensino aprendizagem” (2017, p. 3).
Para ela, seguir as regras sem questioná-las empobrece a nossa capacidade de pensar.

Outro professor-performer que contribui com esta discussão é Wellington Júnior (2011). Ao falar
sobre os desvios presentes em uma aula, afirma que eles devem ser estimulados porque são
responsáveis por desestabilizar os processos de normatização. Para o pesquisador, o desvio é o lugar
do precário, do escorregadio, da passagem, da indefinição que deve ser vivenciado. Seria ir até o
tensionamento da forma e voltar ao que “estamos acostumados a fazer” não de forma acrítica, mas
potencializando a vontade de fazer diferente.

Eu percebo que a minha experiência em sala de aula sempre me leva a
encontrar no desvio essa possibilidade de fissurar o que já está lá colocado
como parâmetro, como norma, como regra, como dispositivo. Mas não
significa necessariamente uma postura iconoclasta, no sentido de que eu vou
lá e simplesmente destruo, eu simplesmente vou lá e desfiguro e dalí eu não
proponho nada. Eu fico sempre patinando no desejo, sempre patinando no
entre. A sala de aula, ela me obriga uma outra postura. Levar o aluno (o
termo é horrível), mas levar o aluno até o limite ali do lugar que é o lugar da
norma e depois fazer com que ele volte. Não uma volta simplesmente acrítica
ou a volta ao meu lugar de conforto. Não. É ir e voltar para modificar a vida.
(informação verbal)[iv]
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Assumir a aula como um momento no qual posso desviar de um percurso retilíneo que apresenta de
onde partir e para onde devo chegar, possibilita apostar nas micro-relações, acreditando que elas
estimulam dar visibilidade à multiplicidade dos acontecimentos.

Performar com os educandos o cotidiano escolar e os instrumentos de controle é ver a sala de aula
como um lugar de experimentação. Esse é um fator importante, pois como docente tenho a
responsabilidade, dentre outros deveres, de: estimular a participação das atividades, oferecer
objetivos de aprendizagem importantes para o desenvolvimento humano, diagnosticar o desempenho
escolar dos discentes. Quando endureço essas ações, sem problematizá-las, acabo despotencializando
a prática artística. Em alguns momentos até parece que o artista que sou fora da escola não dialoga
com o perfil de educador que exerço em sala de aula. Como encontrar lugares de encontro para que
arte e educação conversem? Naira Ciotti (2016) sugere que o docente se alimente de sua capacidade
de performar, valorizando mais o processo que o produto.

Eu, pelo menos, comecei a dar aula no período da faculdade. [...] Para mim,
muitas vezes era importante ter (sempre foi) ter boas aulas pra dar boas aulas.
Parecia que era muito difícil, dar boas aulas se tivesse aulas ruins. É o mesmo
corpo, é pelo mesmo corpo que tá passando todas essas coisas. E por que não,
entre uma prática artística e uma prática pedagógica? No mesmo sujeito as
duas coisas que ele faz, uma coisa não brigar com a outra, mas a gente
encontrar lugares onde isso pudesse alimentar. Da mesma forma que o lado
artístico dos nossos alunos. Eles são só alunos? Não, eles são
alunos-performers, são alunos artistas que se alimentam, às vezes, de ideias
que são colocadas na aula.[v]

No tocante à prática desviante do professor-performer, encontro em Michel de Certeau (1998) um
aliado para pensar fazeres “in-disciplinados” que atuam no cotidiano, levantando questões sobre as
convenções que o rege. O filósofo utiliza conceitos extraídos do conhecimento militar ao se referir às
práticas de táticas e estratégias. Chama de estratégias tecnocráticas operações que agem nos
espaços a partir de modelos abstratos, mapeando, produzindo e impondo lugares delimitados. Seria
uma manipulação ou um cálculo das relações de forças que torna possível isolar um sujeito, uma
empresa, uma instituição, a fim de torná-la uma propriedade controlável, observada e passível de
medições. Transformar o campo de combate em lugar próprio permite aos estrategistas prever ações,
vê-lo de longe e antecipar-se quanto aos movimentos e dinâmicas a que está suscetível.

As táticas são lidas pelo autor como desviacionistas por não obedecerem à lei do lugar (CERTEAU,
1998, p. 92). Elas não abandonam seu campo de batalha, mas se infiltra nele, tirando proveito das
situações para forçar seus limites. Seria como um estrangeiro que à medida que habita um lugar,
apropria-se dele, sem deixar de provocar incômodos. O “gaguejamento” da propriedade é produzido
por esta “arte de fazer” definida, pelo filósofo francês como “ação calculada que é determinada pela
ausência do outro”. (CERTEAU, 1998, p. 100).

Para além de uma visão dualista que separa estratégia e tática elegendo uma em detrimento da outra,
acredito que o mais importante é não cristalizar os discursos, mas promover movimentos que
desviem de uma ordem pré-concebida, assumindo também o momento de retorno como parte da ação
do professor-performer. Essa volta ao lugar marcado pela estratégia, não acontece sem alteração,
pois o corpo vivenciou atitudes rebeldes de uma tática que promoveu alterações no que parecia
estável e permanente.

In-conclusões

Esses desvios abrem espaço para que outras relações sejam vivenciadas. Por exemplo, a relação entre
educador e educando é horizontalizada, permitindo a estes uma relação mais próxima que se
distancia daquela imagem do docente ocupando um lugar mais elevado. Menciono este aspecto
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porque, após vivenciar a proposição performativa “O que eu faria por um 10?”, os discentes
começaram a narrar o que eles conseguiam fazer fora da escola. Um deles falou que sabia pescar e,
no mesmo dia, enviou uma mensagem (via WhatsApp) que trazia em anexo um arquivo de vídeo com
40 segundos mostrando o momento em que ele consegue capturar um peixe.

Mencionando esse caráter radical e transformador do professor-performer, Mônica Bonatto (2015, p.
114) afirma que sua atuação visa o reposicionamento e a intervenção sobre o cotidiano escolar.
Performar, para a pesquisadora, perturba as hierarquias, operando com a expectativa de trabalhos
realizados coletivamente. Chama de atitude performativa, quando os sujeitos assumem uma nova
postura frente à rotina escolar, ocupando um lugar diferenciado daquele que já está acostumado.
Utilizando o exemplo da proposição “O que eu faria por um 10?”, permiti que os discentes julgassem
se o que era apresentando valia ou não a nota máxima.

As táticas do professor-performer produzem uma prática desviante, jogando com as estratégias
(avaliações padronizadas, testes de desempenho e qualidade, gráficos quantitativos baseados no
desenvolvimento de competências e qualidades) escolares. Não é uma visão distanciada, mas uma
astúcia que se insere nos procedimentos tecnocráticos, vivenciando “na pele” todos os seus
movimentos. Isso porque a tática não é uma prática que se faz à distância, numa posição recuada
(como a estratégia) e nem almeja estabelecer uma visão totalizante, um projeto global sobre si
mesmo através de um espaço visível, objetivável e distinto. Porém, age step by step, golpe por golpe.
“Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e
prever saídas.” (CERTEAU, 1998, p. 100) A tática é a arte do fraco, pois quanto maior o poder,
maior é a sua dificuldade de mobilidade. O astuto professor-performer, portanto, precisa deslocar-se
continuamente por entre as brechas experimentando um fazer desviante.

[i] Entrevista concedida por CIOTTI, Naira. Entrevista I [set. 2016]. Entrevistador: Maurício
Barbosa de Lima. Rio Grande do Norte, 2016. 1 arquivo de vídeo - mov (85 min.)

[ii] O exercício reflexivo está disponível na íntegra por meio do link:
https://drive.google.com/file/d/1pukeF04ugF-VZAyYcVUa-f-o84RVGQ0Z/view?usp=sharing
[iii] Entrevista concedida por RACHEL, Denise Pereira. Entrevista III [dez. 2017]. Entrevistador:
Maurício Barbosa de Lima. Rio Grande do Norte, 2017. 1 arquivo de texto - doc (10 páginas).
[iv] Entrevista concedida por OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de. Entrevista II [mai.
2017]. Entrevistador: Maurício Barbosa de Lima. Rio Grande do Norte, 2017. 1 arquivo de áudio -
mp3 (80 min.)
[v] Id., 2016, p. 8.
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