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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos uma reflexão teórica sobre a prática de professores de 

física e como ela se coloca como atividade a ser expandida diante das contradições que 

emergem das relações estabelecidas em sala de aula. Essas relações entre os sujeitos 

permitem a análise da coordenação das ações e objetivos propostos nas atividades 

pedagógicas. Para lidar com a complexidade da atividade de ensino de física, nesta 

dissertação apresentamos uma reflexão teórica preliminar sobre a relação teórica entre a 

Teoria da Atividade Sócio-Cultural-Histórica e as teorias do teatro e de performance 

arte. As categorias apresentadas, vindas das relações estabelecidas preliminarmente 

entre as diferentes perspectivas teóricas, ajudam a compreender, em certo grau, a 

complexificação da consciência dos sujeitos diante das atividades na qual estão 

imbricados, considerando a dimensão artística como subsídio a essa complexificação. A 

dimensão artística tem como germe de suas categorias a consideração do processo 

artístico como uma totalidade junto da totalidade da obra artística, o que permite discutir 

a relevância do sujeito-artista coordenado com sua obra de arte. A partir da estrutura 

hierárquica (operações – ações – atividade) e sua dinâmica, propomos uma estrutura 

associada (script – estilos – performance-atividade), na qual o contexto da prática dos 

professores de física pode ser compreendido segundo uma complexificação de sentidos 

para os sujeitos. Por fim, introduzimos o conceito de drama, como situação limite, pois 

permite compreender o movimento das contradições que surgem das atividades 

pedagógicas. Tais contradições podem ser superadas e transformadas segundo a 

complexificação das relações dos sujeitos da atividade e, consequentemente, da 

complexificação da consciência dos papeis, do planejamento e da coordenação entre tais 

sujeitos. 

Palavras-chave: Física – Estudo e ensino; Ensino e aprendizagem; Mediação 

pedagógica; Materialismo dialético; Performance; Teatro e educação. 
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ABSTRACT 

In this work we present a theoretical reflection on the physics teachers’ practice and 

how it is presented as an activity to be expanded in the face of the contradictions that 

emerge from the relationships established in the classroom. These relationships between 

the subjects allow the analysis of the coordination of the actions and objectives 

proposed in the pedagogical activities. To deal with the complexity of physics teaching 

activity, in this dissertation we present a preliminary theoretical reflection on the 

theoretical relationship between Socio-Cultural-Historical Activity Theory and theater 

and performance art theories. The categories presented, starting from the relations 

preliminarily established between the different theoretical perspectives, help to 

understand, to a certain degree, the complexity of the subjects' consciousness in relation 

to the activities in which they are imbricated, considering the artistic dimension as a 

subsidy to this complexity. The artistic dimension has as germ of its categories the 

consideration of the artistic process as a totality with the totality of the artistic work, 

which allows discussing the relevance of the subject-artist coordinated with his work of 

art. From the hierarchical structure (operations - actions - activity) and its dynamics, we 

propose an associated structure (script - styles - performance-activity), in which the 

physics teachers' practice context can be understood according to a complexification of 

meanings for subjects. Finally, we introduce the concept of drama as a limiting situation 

because it allows us to understand the movement of the contradictions that arise from 

pedagogical activities. Such contradictions can be overcome and transformed according 

to the complexification of the subjects' relations of the activity and, consequently, of the 

complexity of the consciousness of the roles, of the planning and the coordination 

among such subjects. 

Key-words: Physics - Study and teaching; Teaching and learning; Pedagogical 

mediation; Dialectical materialism; Performance; Theater and education. 
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A maior riqueza do homem é sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou — eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa 

válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá 

fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai.  

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

 

(BARROS, 2002, p.79) 
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Ato 1 - Introdução 

1.1 O palco-arena: Primeiros passos 

 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, a vejo 

sempre no outro, nunca em mim? 

Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem 

não reconheço outros eu? 

Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de 

homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os 
que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”? 

Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é 

tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história 
é sinal de sua desorientação que devo evitar? 

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, 

que jamais reconheço, e até me sinto ofendido com ela? 

Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar 

nela, sofro e definho? 

(FREIRE, P., 2014, p. 111) 

 

O diálogo como processo de criação entre os seres humanos sustenta a pronúncia 

do mundo. Segundo Paulo Freire (2014) não há diálogo se não há um profundo amor ao 

mundo e aos seres humanos. Não é possível o diálogo, não é possível a pronúncia no 

mundo, que é um ato dialético de criação e recriação, se não há amor que a infunda. O 

amor é também diálogo. Isso não se pode verificar na relação de dominação. O processo 

de escolarização sistematizada está presente nas mais diversas sociedades, onde 

deveriam ser levados em consideração o diálogo e os conceitos historicamente 

construídos, que sustentam a arquitetônica das diversas culturas humanas. Falar sobre a 

minha trajetória é de certa forma embarcar nesse mundo de diálogos, relações 

opressoras, escolarização sistêmica e de processos sociais que me sintetizaram e me 

trouxeram até aqui, ao escrever esse trabalho.  

Foi na escola que entrei em contato com o mundo das artes, onde a expressão 

articulada com minhas emoções emergiam segundo práticas artísticas curriculares de 

forma lúdica. Já na adolescência tive a oportunidade de iniciar em um grupo teatral, nele 

mergulhei nas práticas artísticas e o gosto pelas artes cênicas cresceu. A partir desse 

momento entendi a importância de se expressar por meio das artes, desenvolvendo 
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assim meu agir e meus olhares segundo os objetivos negociados historicamente nas 

atividades artísticas.  

A imersão no processo escolar traz à vida um mar de enunciados, relações e 

conceitos que sustentam a mediação entre o ser humano e o mundo. Vale ressaltar que 

não somente a escola faz essa mediação, mas também todas as interações dentro e fora 

dos muros do sistema educacional - se é que podemos e devemos fazer essa divisão - 

nos edificam como ser atuante nas mais diversas práticas que nos constituem como ser 

humano. 

Mulher, mãe, filha, estudante, acadêmica, professora, artista e tantos outros 

papéis que desempenho em minhas atividades, são resultado do complexo de relações 

que tive ao longo de minha vida e que sustentam meus modos de ser no mundo. A 

variedade de papéis está condicionada a um hibridismo diante dos objetivos e motivos 

aos quais nos direcionamos. A construção desses papéis e seus desenvolvimentos em 

atividades, ou seja, a coordenação de nossas ações, direcionada a um objetivo e segundo 

uma necessidade, reflete nossos modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo.  

A coordenação de nossos modos de ser, e assim de nossas performances, 

coordenadas às nossas ações, pode se mostrar como uma complexificação da 

consciência segundo as atividades das quais fazemos parte e proporcionando uma 

ampliação das relações no agir coletivo.  

A imersão dos sujeitos na atividade escolar possibilita o acesso à diversidade de 

conceitos historicamente produzidos de forma sistematizada e por isso tem grande valor 

para o processo de aprendizagem. Um dos papéis da escola é o de produzir e reproduzir 

a cultura daquela sociedade na qual está inserida e proporcionar a reflexão sobre o 

próprio processo e o conhecimento nele adquirido e desta forma o de pensar o futuro da 

sociedade da qual ela faz parte. Assim, a discussão sobre o papel da aprendizagem de 

conceitos científicos se coloca no condicionamento da atividade escolar no 

desenvolvimento da sociedade.  

 

O conhecimento tem presença garantida em qualquer projeção 

que se faça do futuro. Por isso há um consenso de que o 

desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da 

sua educação. Nesse contexto, as perspectivas para a educação 

são otimistas. A pergunta que se faz é: qual educação, qual 

escola, qual aluno, qual professor? (GADOTTI, 2000, p.3) 
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Faz parte do desenvolvimento humano e é central no processo de aprendizagem 

os indivíduos atuarem no coletivo, e assim, ser sujeito da comunidade escolar. Durante 

o processo escolar a criança se depara com atividades onde a coordenação de ações 

destas acontece no processo coletivo e, desta forma, as relações entre os sujeitos 

sustentam o caminho para o processo de ensino-aprendizagem. 

Quando a atividade escolar passa a compor o complexo de atividades da criança, 

essa se apropria de conceitos de forma sistematizada pelos processos escolares e 

desenvolve ações dirigidas a objetivos mais complexos. Por exemplo, em uma atividade 

pedagógica lúdica, podemos observar no processo de faz-de-conta uma criança 

brincando de ser professora. Esse processo criativo de imitação não produz necessidades 

na criança iguais as do adulto que ela se determina a imitar, mas sim estabelece na 

criança novas formas de mediação entre as regras e a comunidade da qual ela faz parte.  

Esse processo de imitação, segundo Vygotsky (1988), não é a simples réplica 

das ações de um adulto, mas sim um processo de desenvolvimento onde a criança recria 

regras e objetivos segundo seus instrumentos, a fim de estabelecer novas relações e se 

aproximar do mundo das atividades humanas que a rodeia. Podemos entender esse 

processo como a ampliação dos modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo, coordenado à 

ampliação dos instrumentos mediadores.  

Podemos assim entender que, tanto nas atividades pedagógicas quanto em outras 

atividades do cotidiano, como ao brincar, a criança se encontra na zona de 

desenvolvimento proximal discutida por Vygotsky (1988) em que a apropriação de 

conceitos se complexifica à medida que os sujeitos complexificam os significados 

desses conceitos sustentados pela ampliação das mediações, onde as relações são a base 

para o desenvolvimento.  

A criança, ao imitar – bem como em outras atividades pedagógicas - está se 

desenvolvendo e se apropriando da cultura na qual está imersa de forma dialética à 

natureza, onde a síntese humano-natureza se complexifica.  

 

Uma criança que se imagina um motorista em uma brincadeira 

reproduz talvez a forma de agir do único motorista que ela viu, 

mas sua própria ação e uma representação, não de um certo 

motorista concreto, mas de um motorista “em geral”, não suas 

ações concretas, tais como foram observadas pela criança, mas 
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as ações de guiar um carro em geral, dentro dos limites, é claro, 

da compreensão e generalização dessas ações, que sejam 

acessíveis a criança. É por isso que o motivo para a criança não 

é reproduzir uma pessoa concreta, mas executar a própria ação 

como uma relação com o objeto, ou seja, precisamente uma 

ação generalizada. (LEONTIEV, 1988, p.130) 

 

O processo de imitação, segundo Vygotsky, possibilita à criança uma imersão no 

processo de generalização, onde complexifica seus instrumentos e assim a atividade em 

que se encontra. Representar papéis em uma atividade pode ser entendido como um 

contato da criança com os processos artísticos inicias, onde a representação propicia 

uma consciência imediata por meio da complexificação dos modos de ser, por assim 

dizer, da performance.  

A prática da arte e seu desenvolvimento na sociedade reflete uma dinâmica entre 

papéis e seus desenvolvimentos - performances - onde as ações de um sujeito estão 

coordenadas com seus motivos.  

Em particular, a prática artística tomou sentido em minha vida como uma 

reflexão acerca da consciência e da hierarquia do mundo dos papéis, principais e exatos, 

exigidos socialmente, Essa reflexão possibilitou uma expressão mais coordenada com 

meus dramas - limites e enunciações, pois as atividades artísticas, sendo a mais 

dominante em meu contexto a prática do teatro, tem uma função social, discutida desde 

a Grécia antiga, na compreensão dos papéis artísticos, econômicos, sociais e políticos 

vivenciados por todos nós. Participar de um grupo de teatro e estudar essa prática 

segundo sua historicidade, relações politicas e culturais me possibilitou uma 

complexificação de minhas mediações, refletida na minhas relações sociais e assim nas 

mais diversas atividades em que eu fazia parte, transformando meus modos de ser diante 

o mundo.  

Dentre uma rede complexa de meus papéis, o exercer dos papéis professora e 

aluno, se encontra na coordenação de sentidos que os modos de ser dos sujeitos refletem 

em sociedade. Esses papéis não serão entendidos aqui de forma isolada, destacados da 

minha realidade. A compreensão do hibridismo de papeis de um sujeito se faz 

importante para entender a estrutura de performances, que sustentadas pela miríade de 

papeis, que por sua vez derivam das relações que estabelecemos nas atividades em que 

atuamos, pode nos proporcionar uma complexificação da consciência de ser no mundo 

com o mundo.   
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As práticas escolares, nas artes e o no teatro são edificadas por uma dinâmica de 

dimensões sociais. Assim, têm uma dimensão política indissociável de sua forma na 

sociedade. Muitas vezes, se torna uma atividade alienada, justamente por essa dimensão 

ser desconsiderada e as ações acontecerem somente nos processos imediatos, tornando a 

prática artística repleta de lacunas, descoordenando-a de outras atividades, onde parece 

não ter sentido o exercer híbrido da arte, ensino e política.  

Na escola, a arte e o aprendizado das ciências ditas oficiais, ao contrário do que 

se tem por comum, nem sempre se coordenam em atividade, prevalecendo assim uma 

dissociação promovida pelo currículo oficial e culturalmente implementado na 

sociedade moderna ocidental.  

Já na graduação em física, a reflexão sobre meus papéis e seus desenvolvimentos 

se tornou latente quando em uma forma aparente me vi diante de uma decisão a ser 

tomada, entre o caminho das artes ou da licenciatura em física, pois naquele momento 

as atividades não pareciam se conectar de forma alguma, ou ainda, não havia um 

objetivo em comum entre essas atividades, o que as tornava dicotômicas diante de 

minhas ações. Com o avanço no curso de licenciatura em física como uma de minhas 

atividades principais, a expressão daquela arte, quase sufocada pela separação 

imediatista vinda das práticas ditas mais importantes e que tinham inerentes a elas o 

discurso pragmático, se mostrava estruturante.  

Durante a graduação fui trabalhar em um museu fomentado pela Universidade 

de São Paulo, a Estação Ciências. Lá, comecei a exercer funções de mediação entre a 

ciência e o que chamávamos de público espontâneo e também diversas escolas. Uma 

das atividades que a EC (Estação Ciências) oferecia ao seu público eram as peças 

teatrais com temáticas cientificas. Foi lá que retomei o palco em minha vida e atuei 

como atriz por diversos anos, articulando assim minhas atividades novamente com as 

práticas artísticas.   

Atuar novamente me proporcionou ampliar meus modos de ser nas atividades a 

qual fazia parte. Isto porque o discurso da arte tem um papel social e político que em 

coordenação com as práticas nas atividades de ensino-aprendizagem nos levam a uma 

tomada de consciência acerca das mediações e relações entre os elementos que 

compõem o complexo de ações dos sujeitos. Isto pode ser exemplificado pela 

negociação de linguagens e arquiteturas de modos-de-ser, em que uma cena dramática 
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ou as estruturas musicais de uma canção se mostram assim carregadas de sentido. 

Recontextualizando o momento em questão, tornam sujeitos todos aqueles que ali 

experienciam aquele espaço-tempo, direta ou indiretamente. Assim, em uma aula de 

física as proposições, sejam na graduação ou na escola básica, proporcionam uma 

ressonância espaço-temporal àqueles que são sujeitos dessas atividades.  

Nesse desenvolvimento, meus modos-de-ser-no-mundo se coordenavam com 

minhas ações por meio das artes, especificamente com as práticas cênicas, que me 

permitiam ir além do imediatismo da ciência dita dura. Esse movimento complexificava 

uma reflexão sobre minha prática para além do conhecimento dos conceitos físicos, 

atribuindo sentidos não mais somente no campo do saber científico, mas também na 

práxis de ser humano. Pensar no currículo, na preparação de aulas e na performance dos 

meus diferentes papéis, era um processo dialético entre as artes e o ensino de física. 

Assim era um de meus papéis, no mundo, ensinar física, e assim ter consciência 

da dimensão-expressão artística, social e política dessa prática, dando voz aos alunos e a 

comunidade escolar dentro de uma ciência em sua maioria elitizada e de verdades 

indiscutíveis. Com isso, o teatro, e mais especificamente, a arte da performance se 

tornaram ferramentas na minha profissão professora, por mediarem de forma híbrida as 

relações as quais me condicionaram em atividade, produzindo uma diversidade 

semântica às minhas ações.  

Em ressonância com outros sujeitos na pós-graduação Interunidades em Ensino 

de Ciências no Instituto de Física da USP, surge assim a necessidade de realizar 

pesquisa na área de atuação de professores de física, tomando em consideração, 

principalmente, a dimensão artística, a qual visa uma contribuição das práticas sociais 

da arte dentro da atividade escolar.  

A proposição de ferramentas das artes da representação e da performance no 

papel professor será parte central desse trabalho e terá como objetivo futuro facilitar 

uma reflexão dos sujeitos em suas práticas e seus papéis. Particularmente, os 

professores de física, nesta perspectiva, podem retomar a compreensão de que o ensino 

de física é um processo histórico-cultural do ser humano.  

Nessa perspectiva, o desejo de uma justificativa latente, que emerge da maioria 

dos discursos do “pra que ensinar física?”, já não mais tem sentido, pois o 

questionamento e a busca da física utilitária se enfraquecem diante da dimensão da 
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física como produto e processo, que transforma e é transformada na dimensão cultural 

do ser humano, onde apenas vivenciá-la em uma atividade humana lhe atribui sentido, 

assim como nas atividades artísticas.  

Já como professora do ciclo básico, me apropriei do teatro e da performance 

arte, como ferramentas artísticas para reflexão dos meus-modos-de-ser que 

possibilitaram em minha prática profissional mediar os alunos de física com as práticas 

científicas dos seres humanos no mundo, assim deixando de serem práticas descoladas 

da realidade e das necessidades humanas, por assim, atribuir uma consciência às 

complexidades das relações e atividades ali naquele espaço-tempo. O teatro e a 

performance arte mediaram essas relações, onde a função social da arte e sua 

característica polifônica deu voz a todos os sujeitos da atividade em ressonância com a 

física.  

Assim, a minha atividade e a dos estudantes foram complexificadas, os modos-

de-ser-no-mundo-com-o-mundo foram ampliados, ou mais diretamente, 

complexificaram-se as performances nas atividades de cada um dos sujeitos. Assim 

tentaremos propor que entender a prática do professor de física em ressonância com o 

teatro e a performance arte pode auxiliar o professor, e assim facilitar a ampliação de 

consciência dos vários papéis que representa, seja na escola seja fora dela. A cada nova 

relação estabelecida dentro da atividade preenchem-se lacunas e nos libertamos para 

novos sentidos e necessidades do campo das atividades de ensino. 

 

1.2 Por trás das coxias: ensino de física e a ciência como 

produto humano 

O conhecimento, seu movimento, sua produção e apropriação faz parte da 

arquitetônica da cultura do ser humano. Quando falamos em arquitetônica da cultura 

humana estamos nos referindo às articulações que edificam os seres humanos e as suas 

relações. Essa edificação se coloca como a complexidade das relações do ser humano 

com o mundo.  

O processo de entender a natureza está articulado com o entender das 

necessidades do humano no mundo.  A física nesse cenário emerge como expressão da 
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cultura e das necessidades sociais do ser humano que se apropria de seus elementos em 

suas diversas atividades.  

O ensino de física, tradicionalmente se apoia em uma prática voltada para o 

ensino mecânico, onde os objetos das atividades pedagógicas normalmente estão 

desarticulados com os objetivos dos estudantes. Essa desarticulação causa uma 

alienação segundo as ações dos sujeitos da atividade escolar.  

Por isso se faz importante uma reflexão da prática do professor de física, para 

que assim sejam negociados objetivos diante das necessidades coordenadas dos sujeitos 

em atividade de ensino-aprendizagem. Os conceitos que estão no currículo oficial da 

disciplina de física devem assim ser apropriados pelos sujeitos da atividade, em um 

movimento de redução ao abstrato seguido de uma ampliação ao concreto dotado de 

mais sentidos. Essa relação será aprofundada mais adiante no texto, pois é de extrema 

relevância para subsidiar a pratica dos professores de física, emancipando-os das 

relações de ensinar os conceitos da física desarticulados da realidade da prática humana.  

Se apropriar de momentos de conceitos significa vivenciá-los em uma 

determinada atividade humana. O processo de ensino-aprendizagem escolar passa a ser 

apropriado à medida que os sujeitos, mediados por instrumentos, atribuem sentidos aos 

conceitos que, por sua vez, passam a fazer parte de suas atividades.  

A ciência como produto cultural é transformada e transforma o ser humano. 

Pensar em sua existência significa pensar na relação do humano com o mundo. Entender 

a ciência como uma prática independente do ser humano faz surgir um questionamento 

acerca da utilidade da ciência, como mencionado anteriormente, pois essa passa a ser 

um acúmulo de conhecimentos alienados e desarticulados do exercer dos sujeitos, e 

assim, o professor de física passa a ser o sujeito que é detentor de uma verdade absoluta, 

indiscutível e inalcançável. Aqui, os questionamentos e incertezas da ciência não tem 

espaço para emergir, e o movimento natural das atividades humanas acontece em uma 

dinâmica onde os sentidos do processo de ensino aprendizagem se perdem.  

A ciência física, na vida dos seres humanos, deve ser entendida como uma 

prática que se articula às atividades humanas, assim, o ensino de ciências como prática 

dentro de uma atividade toma sentido, transformando dialeticamente o ser humano e o 

mundo.  
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Nesse pano de fundo o ensino de física aparece como atividade nesta dissertação 

junto da prática de professores de física e é assim que iremos nos debruçar para 

estabelecer relações entre as ciências naturais, o seu ensino e as práticas artísticas, teatro 

e arte da performance, por meio de uma primeira reflexão teórica que envolve as 

dimensões sociais, culturais, históricas e artísticas do ser humano no mundo e assim, 

também, estabelecer relações entre os vários sentidos, papeis e reflexões que os sujeitos 

dessa prática escolar desenvolvem dinamicamente nas várias dimensões humanas. 

 

1.3 Cenário: Professores de física em ressonância com o 

processo teatral e performático 

A atividade de professores de física se traduz segundo a dinâmica da atividade 

sócio-cultural-histórica que emergem das necessidades humanas, onde é mediada por 

relações enunciativas entre sujeitos que, continuamente, negociam sentidos, não só o 

sentido dos instrumentos mediadores disponíveis, mas negociam o próprio sentido do 

objeto da atividade. Ou seja, os sentidos da atividade escolar e de professores são 

estabelecidos pelos sujeitos da atividade e pela comunidade a que pertencem. Assim a 

cadeia de atividades na qual essa atividade está imbricada.  

Nos discursos enunciados ao longo deste processo, é possível identificar que os 

sujeitos assumem papéis e estilos, que identificam suas relações educacionais. Tais 

características permitem um caminho para uma reflexão sobre a complexidade das 

relações e o caráter polifônico da atividade dos professores de física.  

A proposta teórica que aqui desenvolvemos pretende salientar a complexidade 

da atividade dos professores em sua prática de ensino-aprendizagem ao associá-la ao 

processo teatral e da performance arte. A prática do professor de física se coloca como 

objeto de pesquisa nesse texto. Isso nos articula com a ideia de que o sujeito professor 

de física está imerso em uma rede de atividades que define sua práxis humana.  

A arte, ao longo de sua história, se expressa por meio de estilos revelando que 

sua produção é resultado das experiências e das relações de seus agentes no e com o 

mundo. Tais relações identificam os modos-de-ser da interação humano-mundo, 

unidade que se estabelece dialeticamente no movimento histórico da humanidade. 

Assim, o conhecimento que transforma e é transformado pelo ser humano, se expressa 
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na complexa cadeia de atividades humanas. Os conceitos estabilizados historicamente 

expressam o resultado da complexa dinâmica evolutiva das relações humanas em 

atividade.  

Dessa forma, viver é produzir e experimentar os vários significados 

estabelecidos nas relações dialógicas entre os sujeitos das atividades humanas, como 

por exemplo, as atividades artísticas, escolares ou familiares.  

A atividade artística é coordenada explicitamente por processos políticos e 

sociais para sua prática, onde orienta e é orientada por aspectos culturais da 

humanidade, tomando assim uma forma que podemos entender como uma 

representação das dimensões humanas sócio-culturais-históricas, contextualizadas em 

papéis-performances e objetos-obras.  

O par, papéis e objeto, está sempre mediado por instrumentos da prática cultural 

da humanidade, como a linguagem, e se transforma à medida que estabelecem relações 

e novos sentidos, em um movimento dialético de existência, de onde podemos entender 

a emergência de estilos coordenados a papeis e as contradições de ser-no-mundo-com-

o-mundo. Assim, a atividade artística está visceralmente ligada aos modos de ser-no-

mundo-com-o-mundo, e que entendemos como um movimento contínuo que se 

expressa por meio de atividades e práticas da humanidade.  

A atividade escolar se orienta, nessa perspectiva, da mesma forma, por meio das 

práticas do ser humano e assim podemos entendê-la como expressão cultural, que, da 

mesma forma que a arte, toma um papel central na unidade humano-mundo, dado que 

expressa a organização dinâmica das relações sócio-culturais-históricas entre os 

sujeitos, sua comunidade e os objetivos da atividade na qual está inserido. 

Nesse contexto pretendemos estabelecer as relações teóricas, como as citadas 

anteriormente, entre a arte teatral e a arte da performance com a atividade dos 

professores por meio da Teoria da Atividade Sócio-Cultural-Histórica, da qual 

pretendemos utilizar o conceito de instrumentos mediadores para refletir sobre a 

recontextualização da práxis dos professores.  

A coordenação e a reflexão sobre o par professor-aluno e os papéis a ele 

atribuído na atividade do professor de física, na dinâmica dos papéis, dramas e 

planejamentos acerca de sua performance em sala de aula, deve ser ampliado segundo 

os vários níveis hierárquicos que compõem as atividades escolares, que se articulam 
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entre si de maneira coordenada, principalmente quando se pensa em como as ações 

realizadas pelo par se articulam com as relações estabelecidas com a comunidade 

escolar a que pertence a sala de aula. 

O nosso problema de pesquisa se molda em como podemos subsidiar uma 

reflexão acerca da prática do professor de física, ampliando sua consciência diante de 

suas ações, planejamentos e estilos em sala de aula, por meio de teorias da arte. 

Entendemos que essa reflexão pode proporcionar uma ampliação dos sentidos 

estabelecidos no ambiente escolar, que por sua vez deve ressoar entre todos os sujeitos 

da comunidade escolar, proporcionando um desenvolvimento do gênero humano, 

movimento que entendemos como um dos papeis da escola e, assim, também da 

disciplina curricular física. 

Nesse primeiro voo, iremos propor então uma articulação entre teorias que 

futuramente poderão servir de subsídio a uma complexificação da consciência do papel 

professor, por estabelecer novas relações diante as ações que compõe a prática docente.  
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ATO 2 – ALICERCE 

2.1 Enredo: a Teoria da Atividade Sócio-Cultural-Histórica 

As relações sociais e a linguagem são dimensões a se considerar nos papeis 

principais quando se fala em desenvolvimento e aprendizagem dos seres-humanos. A 

teoria da atividade está baseada em estudos marxistas e teorias sócio-culturais-

históricas, nas quais nomes como Vygotsky e Leontiev sustentam a arquitetônica do 

desenvolvimento humano baseados na ideia de que as relações entre sujeitos e objetos 

sempre estão mediadas por instrumentos. Essa mediação se faz completa quando a 

comunidade se torna, também, um pilar na unidade de análise da teoria, pois sustenta a 

consciência da atuação no coletivo como parte fundamentalmente dialética do ser. 

Quando analisamos um sujeito e suas ações estamos analisando o seu desenvolvimento 

no meio em que vive e, assim, as relações que o constroem dialeticamente ao mundo. 

 

Vygotsky, no começo do século XX, trabalhou na construção de 

uma psicologia sócio-cultural-histórica, buscando nos métodos 

de Marx o caminho para o entendimento da mente humana nas 

suas condições reais de existência, ao contrário das psicologias 

que se desenvolviam na mesma época (na Europa e na URSS, 

especificamente), que analisavam o psiquismo separando-o da 

vida dos sujeitos; psicologias que enxergam descontinuidades 

entre o biológico e o cultural, que separam a aprendizagem do 

desenvolvimento (ou priorizam somente o desenvolvimento 

biológico), que dicotomizam o mundo interior e o mundo 

exterior, não percebendo a profunda interrelação entre tais 

elementos. (CAMILLO; MATTOS, 2014, p.214) 

 

A relação do sujeito e objeto, mediada por instrumentos culturais, é 

desenvolvida por Vygotsky (1984), que supera a separação entre indivíduo cartesiano e 

a estrutura social intocável, ou seja, supera a independência entre sujeito e mundo. 

Dessa forma, o indivíduo não pode mais ser entendido sem o seu meio cultural; e a 

sociedade não pode mais ser entendida sem a agência de indivíduos que utilizam e 

produzem artefatos sociais. Isso significava que objetos deixaram de ser apenas a 

matéria-prima para a formação de operações lógicas. Os objetos tornaram-se entidades 

culturais e a ação orientada ao objeto tornou-se a chave para entender a psique humana. 

(ENGESTRÖM, 2001). 
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No esteio da Teoria da Atividade, é por meio da práxis do ser-humano que sua 

consciência emerge e, assim, a relação do ser-humano com o mundo se torna dialética e 

principal atributo de seu desenvolvimento. Dessa forma, ela é causa e consequência da 

atividade que o ser-humano exerce sobre o meio em que atua. 

A ideia de que o ser humano vai se tornando ser humano na medida em que cria 

consciência e se apropria da cultura é a linha condutora para entendermos as várias 

relações que os sujeitos estabelecem com o mundo. É a partir desse processo de 

hominização, onde ressoam manifestações sociais, culturais e políticas, que entendemos 

a arte e a educação como articulações de ser-no-mundo, isto é, um princípio que nega a 

dicotomização sujeito-objeto, ressaltando a tensão de outro par dialético: autor-obra. 

Nessa perspectiva, o processo de hominização é profundamente distinto do processo 

que ocorre com os animais, que seria quase exclusivamente biológico e imediato, 

praticamente sem artefatos mediadores, para seu desenvolvimento. 

O ser humano é, também, um ser de natureza social, pois já não mais as leis 

biológicas caminham sozinhas e são responsáveis pela hominização, para o ser humano 

as leis sócio-culturais-históricas, em uma sociedade organizada pelo trabalho, atuam 

diretamente no seu desenvolvimento (LEONTIEV, 1978). Podemos entender assim que 

o ser humano possui as propriedades biológicas necessárias ao seu desenvolvimento 

sócio-cultural-histórico, ou seja, as mudanças biológicas, considerando a escala de 

tempo de desenvolvimento de cada uma delas, não atuam com intensidade observável 

no processo de apropriação e produção da cultura do ser humano no mundo. 

 

O homem não está evidentemente subtraído ao campo de ações 

das leis biológicas. O que é verdade é que as modificações 

biológicas hereditárias não determinam o desenvolvimento 

sócio histórico do homem e da humanidade. (LEONTIEV, 

1978, p.264) 

 

Segundo Leontiev (1978) os homens se organizam em atividades, as quais estão 

fundamentadas em motivos que derivam de necessidades. As atividades são 

compreendidas como um conjunto coordenado de ações que tem determinados fins. E 

essas ações emergem das suas condições de realização - as operações, que se 

caracterizam pelas condições materiais nas quais o ser humano vive e, ao mesmo tempo, 

podem fundamentar os diferentes fins das ações da atividade. 
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A estrutura da atividade é hierárquica e formada pelos seguintes níveis: 

atividade, ações e operações. Esses níveis hierárquicos estão coordenados de modo que 

o nível superior da hierarquia é sustentado pelos níveis inferiores. Às operações 

relacionamos as condições da emergência das ações e seus fins. As ações, coordenadas, 

compõem a atividade e seu motivo, que vem de uma necessidade humana (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Representação da estrutura hierárquica da atividade. 

Assim, a atividade humana emerge da relação entre as condições materiais-

culturais, os fins das ações e os motivos da atividade. Tais coordenações, segundo 

Leontiev (1978), permitem o estabelecimento da consciência dos sujeitos em atividade. 

Ao pensarmos sobre os processos sociais e culturais que sustentam as produções e 

finalidades de materiais, como habitações, roupas ou ainda extensões das ações 

corporais – talheres, potes ou ferramentas mecânicas - entendemos que estes são 

expressões das ações coordenadas de sujeitos em atividade e se complexificam na 

medida em que as atividades se transformam, pois, dialeticamente, todos os elementos 

que a compõe também se transformam. 

A relação do ser humano com o mundo pode ser entendida de forma dialética, 

quando nos propomos a pensar no movimento de transformação e de transformar-se 

diante do par humano-mundo. Emerge dessa relação dialética a síntese humano-mundo, 

onde o ser social se define por meio de suas relações com e na natureza em movimento.  

Dessa maneira, o processo de como os seres humanos se relacionam no/com o 

mundo se complexifica na medida em que se apropriam de ferramentas materiais e 
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culturais, também em transformação. Estes instrumentos mediadores expressam a 

ressonância desses sujeitos em sociedade, e é no seio desse movimento onde se 

desenvolvem, por exemplo, a ciência e a arte. Tais efeitos se manifestam e são 

coordenados como uma rede de outras atividades em diferentes níveis hierárquicos e 

que representam o processo dialético da transformação do ser humano e do mundo. 

Por essa razão, na Teoria da Atividade Sócio-Cultural-Histórica, a 

complexificação dos instrumentos (mediadores) de trabalho se articula ao 

desenvolvimento humano, seja, por exemplo, no desenvolvimento de instrumentos no 

campo da fonética, com novas articulações de sons, seja sobre o desenvolvimento 

estético, observado na produção de novas atividades artísticas. Segundo Bakhtin (2015) 

todas as atividades humanas estão ligadas ao uso da linguagem, entendendo que as 

articulações desta na vida humana são multiformes.  O emprego da língua acontece em 

forma de enunciados que refletem as condições e finalidades de cada atividade, não 

somente pelo campo de seleção léxica, fraseológica e gramaticais, mas também pelo 

campo composicional. A composição do enunciado está diretamente ligada a atividade a 

qual o sujeito que enuncia está imbricado, isso significa que a estrutura garante uma 

certa singularidade ao discurso, que deve ser dialógico por natureza. Segundo Bakhtin 

(2015), cada enunciado particular é individual, mas cada campo da utilização da língua 

elabora seus campos relativamente estáveis de enunciado, que entendemos como 

gêneros do discurso. Os gêneros do discurso se complexificam à medida que a atividade 

se complexifica.  

Os estudos de Bakhtin sobre os gêneros discursivos consideram o dialogismo 

como elemento essencial na estrutura do processo comunicativo, entendendo o discurso 

como manifestação da pluralidade, no campo da comunicação mediada. Entendemos 

que o discurso é mediado por diversos artefatos da cultura humana, dentre eles a 

linguagem se destaca como articulador dos enunciados que expressam a relação 

dialética entre os seres humanos e a natureza.  

 

Dessa forma, contrapõe-se o eu e o outro ao mesmo tempo em 

que ambos se necessitem para existirem e se relacionarem. O 

conteúdo apresentado pelo eu só existe e pode ser 

experimentado graças ao outro que coexiste e faz de sua 

existência um ato de atividade. Ou seja, não se estabelece a 

individualidade sem a presença do social, do conviver e do 

relacionar-se, fazendo com que tais movimentos de idas e 
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vindas entre minha existência por mim e a minha existência 

pelo outro promovam uma formação do pensamento e uma 

filosofia da linguagem, estabeleçam assim uma interação, 

social, cultural, existencial. (MENDES, 2010, p.45) 

 

A linguagem é um fenômeno humano resultado da dialética da relação entre o 

ser-humano e a cultura. A linguagem para os animais se restringe às limitações de 

necessidades básicas e se articula segundo signos e sons ligados as relações concretas e 

imediatas. Já para o ser humano a linguagem representa suas relações e apropriações ao 

longo de sua experiência, sustentada pela historicidade do gênero humano. Assim a 

linguagem se articula com as atividades que transformam a síntese humano-mundo.  

A natureza e o ser humano se modificam dialeticamente em atividade, ou seja, 

em função do desenvolvimento de suas necessidades e motivos. Por essa razão que 

entendemos que os instrumentos mediadores nas atividades humanas, emergentes desse 

processo de transformação do humano-mundo, não são transmitidos por fatores 

biológicos. Quando analisamos esse desenvolvimento associado ao desenvolvimento 

social da humanidade, podemos concluir que esses instrumentos são significados 

somente em atividades do ser humano, em um processo de vivência cultural. 

Assim, as atividades da ciência e da arte, tomados nessa perspectiva, são partes 

da expressão cultural e social do ser humano, que transforma e é transformado nesse 

processo de apropriação e produção cultural. Segundo Vygotsky (1995) a cultura 

humana é resultado da apropriação de instrumentos culturais produzidos historicamente 

e na transformação dialética do par ser-humano e natureza, assim a cultura é produto do 

trabalho humano e expressão do processo histórico, logo a cultura se objetifica por meio 

de signos e instrumentos culturais, como a linguagem.   

Podemos entender a historicidade da transformação da unidade ser-humano-

natureza como cultura, que expressa a dimensão social dessa unidade, ou seja, como é 

para Vigotski (2001), a cultura é produto da atividade social humana.  

Ao refletir sobre a cultura humana e sua transformação, entendemos que essa 

deve ser entendida como um processo de desenvolvimento do ser humano, devido ao 

próprio movimento de apropriação e produção de instrumentos mediadores, que são 

evidenciados por meio das ações humanas. Esses instrumentos podem ser entendidos, 

no processo de apropriação, como objetos de uma atividade humana. Essa análise deve 

ser feita sob a perspectiva de um momento do processo de transformação do complexo 
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de atividades humanas, que representa um recorte na hierarquia de atividades que 

compõe o complexo de ser-no-mundo-com-o-mundo.  

Nesse recorte no complexo de atividades humanas, evidenciamos a relação 

sujeito - instrumentos mediadores – objeto. Os instrumentos podem ser entendidos 

como sínteses de objetificações de outras atividades. E os objetos como manifestações 

de ações historicamente desenvolvidas, que se tornaram operações das atividades 

presentes. O movimento entre esses elementos da atividade sócio-cultural-histórica 

evidencia apropriações de sentidos que surgem diante da dinâmica das atividades 

humanas. 

Em síntese, em uma perspectiva marxista, todas as relações da unidade ser-

humano-mundo são dialéticas e estão em movimento, expressas nas dimensões humanas 

por meio da atividade sócio-cultural-histórica e suas transformações ao longo do tempo. 

Essas relações, como, por exemplo, aquelas ligadas às funções fisiológicas básicas do 

ser humano, como a visão, a audição, o olfato, o pensamento, a contemplação, se 

desenvolvem segundo as atividades as quais estão imbricados.  

Os fatores biológicos de desenvolvimento compõem uma hierarquia junto dos 

fatores sociais e culturais (VIGOTSKI, 2001). Ou seja, o ser social existe na relação 

com o objeto, o que implica na apropriação deste, e assim na construção e apropriação 

da realidade humana (CARVALHO, 2014). Desta forma, podemos entender que o 

desenvolvimento dos aspectos biológicos do homem são potencializados e sustentam as 

ferramentas para seu desenvolvimento social. 

Esses “órgãos sociais” são então resultado da prática social humana e deixam de 

se relacionar com uma prática puramente empírica, no movimento de fora para dentro, 

para serem entendidos como órgãos teórico-práticos, já que a base dos processos 

cognitivos não se constitui na prática individual do sujeito ou na dicotomização do 

indivíduo particular e suas relações. (CARVALHO, 2014, p.45) 

 

É na relação com o mundo que o homem desenvolve todas as 

suas relações humanas como: a visão, a audição, o olfato, o 

gosto, o tato, o pensamento, a contemplação, o sentimento, a 

vontade, a atividade, o amor, em resumo, todos os órgãos de sua 

individualidade que, na sua forma, são imediatamente órgão 

sociais, são no seu comportamento objetivo ou na sua relação 

com o objeto a apropriação deste, a apropriação da realidade 

humana. (MARX, 1844 apud LEONTIEV, 1978, p. 267) 



 

29 

 

 

O desenvolvimento humano não está atrelado somente ao desenvolvimento 

biológico e genético, mas também a fatores complexos provindos das relações culturais 

e sociais humanas. Segundo Wertch (1985), apoiado em Vigotski (1998), a hominização 

se faz segundo a coordenação de quatro dimensões (planos genéticos): a filogênese - 

desenvolvimento na perspectiva de fatores biológicos; a ontogênese - como o 

desenvolvimento da natureza do ser humano; a sociogênese - desenvolvimento em 

sociedade e apropriação cultural; e a microgênese - como desenvolvimento das relações 

sociais do sujeito em questão.  

Tratar o sujeito como o indivíduo social, nos leva a entender que os fatores de 

desenvolvimento humano superam as necessidades básicas e abrangem as relações 

produzidas socialmente como estruturantes do indivíduo. Nessa perspectiva o individual 

só tem sentido quando sintetizado pelo meio social em que vive.  

Ao abordarmos dessa maneira o desenvolvimento do ser-humano entendemos 

que a dinâmica dessas dimensões, coordenadas à dialética de transformação do par ser-

humano-natureza, emerge o conceito de ser-no-mundo-com-o-mudo. Isso resulta na 

ideia de que há uma escala de tempo de atuação diferente para cada uma das dimensões.  

Devemos entender que essas dimensões transformam o gênero humano segundo 

escalas de tempo diferentes, mas que se articulam no complexo do desenvolvimento 

humano. É nessa dinâmica complexa que se dá o processo histórico de hominização, 

processo que é caracterizado por Leontiev (1978) como o processo histórico de 

ampliação da consciência do ser humano por meio da dinâmica do complexo de 

atividades humanas, tendo como germe o trabalho social. 

A discussão sobre o desenvolvimento do ser humano se faz relevante nesse 

texto, quando se estreita a relação entre a consciência das práticas humanas, os papéis 

que os sujeitos desenvolvem nessas práticas e a performance social como escolha, 

consciente ou não, desses sujeitos. 

Entendemos o desenvolvimento humano, nessa perspectiva, articulado com os 

processos de ensino-aprendizagem, o que se faz estruturante para esse texto. Iremos 

propor que as relações estabelecidas entre a atividade dos sujeitos e as suas 

performances, seguem uma lógica coordenada com o desenvolvimento social humano 

numa perspectiva da arte como produto e produtora cultural dos sujeitos. Os processos 

artísticos coordenados com os processos de ensino-aprendizagem podem promover uma 
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expansão da consciência da prática dos professores por atribuírem novos sentidos às 

relações que irão se estabelecer segundo nossa proposta no contexto da sala de aula.  

Ao falarmos em performance estamos nos referindo ao conjunto de ações que 

exprimem modos de ser dos sujeitos com o mundo. A performance será discutida mais 

adiante segundo teorias da arte e do teatro, introduzindo uma ampliação das relações 

entre os sujeitos e seus papeis. Isso se evidenciará por meio da estrutura da atividade, 

por coordenar os elementos da relação entre sujeitos e objetos, mediados por 

instrumentos culturais.  

A relação do sujeito e objeto mediados por instrumentos culturais é ampliada na 

proposta de Leontiev (1978), quando passamos a pensar na atividade coletiva e não 

mais apenas na ação individual. No exemplo da “caça”, cunhado por Leontiev (1978), 

os sujeitos da atividade que tem por objetivo caçar um animal para suprir a necessidade 

de se alimentarem, se organizam e desenvolvem ações coletivas a fim de suprirem essa 

necessidade. Além dos instrumentos mediadores, a organização social do trabalho e as 

regras para tal, fazem parte da menor unidade de análise - a atividade, na qual os fins 

das ações se coordenam em direção ao objetivo coletivo. A atividade, como unidade de 

análise na tensão entre o indivíduo e o coletivo, possibilita o entendimento das relações 

entre o sujeito e sua comunidade. 

Além disso, podemos pensar que o sujeito tem, simultaneamente, ações em 

diferentes atividades. A dinâmica das atividades as quais o sujeito pertence, acontece 

por meio do desenvolvimento acoplado deste com a comunidade, sendo coordenada por 

meio das suas necessidades e objetivos. Segundo essa forma de pensar, os sujeitos estão 

imersos em um complexo de performances que se articulam segundo a dinâmica das 

relações entre os sujeitos e a comunidade da qual pertencem.  

Engeström (1987) desenvolvendo a Teoria da Atividade coloca que a atividade 

humana está em constante transformação, onde as dinâmicas das contradições históricas 

que emergem neste movimento podem ser compreendidas como o germe da própria 

transformação da atividade. Ainda nesse desenvolvimento, o objeto da atividade está em 

constante expansão, pois as relações entre diferentes sujeitos se orientam a diferentes 

fins, o que determina, muitas vezes, diferentes sentidos dentro de uma mesma atividade 

ou entre atividades. 
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Assim, o objeto da atividade é um alvo em movimento (“run away object”) 

(ENGESTRÖM, 2015; LEMOS; PEREIRA-QUEROL; ALMEIDA, 2013) cujo sentido 

é negociado e produzido nas relações entre os sujeitos. Podemos entender esse objeto 

em movimento como resultado do próprio movimento de produção e apropriação dos 

instrumentos mediadores, onde se estabelecem as negociações de significados entre os 

sujeitos em atividade. Dessa forma, podemos ampliar a noção de atividade para sistema 

de atividades, onde a negociação do objeto entre sujeitos em diferentes atividades faz 

emergir um novo objeto e, por assim dizer, dialeticamente, novas atividades emergem 

dessa dinâmica. 

A atividade emergente é produzida por novas relações espaço-temporais entre os 

sujeitos, assim como também as produz, em um processo dialético de existência. A 

dinâmica de relações espaço-temporais está ligada a ampliação de contextos e de 

estruturas discursivas dos sujeitos, pois promove uma coordenação com a arquitetura do 

devir humano. Estabelecer novas relações espaço-temporais pode proporcionar, aos 

sujeitos em atividade, novas imersões em novos contextos, o que oferece uma 

ampliação da consciência diante dos novos modos de ser que resultam dessa 

coordenação.  

Podemos entender a ampliação da consciência como uma finalidade da 

atividade, que se articula com o motivo da atividade concretizado no objeto em 

constante transformação. Assim, uma nova consciência do objeto e de uma dinâmica de 

suas performances pode emergir nos sujeitos. Utilizaremos essa ideia no contexto da 

prática do professor de física. Onde a consecução de um currículo proveniente de um 

planejamento de um professor será a síntese da dinâmica de seus papeis e estilos.  

A consecução de um currículo pode ser entendida como a finalidade de uma 

atividade, que tem o processo de ensino-aprendizagem como motivo e a apropriação de 

um determinado conceito como objetivo. A consecução do currículo pode então se 

apresentar como uma ampliação da consciência, quando expandido segundo 

coordenações entre elementos, na qual proporemos relações vindas da teoria da 

atividade sócio-cultural-historia e da performance arte. 
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2.2 Em cena: Princípios da atividade 

Para entendermos a atividade - unidade de análise das relações humanas - bem 

como um sistema dessas atividades, Engeström (2001) propõe cinco princípios: 

 

O primeiro princípio é que um sistema de atividade coletivo, 

mediado por artefatos e orientado para um objeto, é visto em 

relação a uma rede de outros sistemas de atividade e é tomado 

como a unidade principal de análise. Ações individuais e 

grupais dirigidas a metas, bem como operações automáticas, 

são unidades de análise relativamente independentes, porém 

subordinadas, compreensíveis somente quando interpretadas em 

todo o contexto dos sistemas de atividade. Sistemas de 

atividade são realizados e reproduzidos pela geração de ações e 

operações. (ENGESTRÖM, 2001, p.76) 

 

A complexidade de um sistema de atividade deve ser entendida segundo uma 

hierarquia, onde o movimento e a expansão das atividades acontecem subordinados às 

contradições e ampliações de consciência dos sujeitos em um movimento dialético. O 

complexo de atividades no qual um sujeito está imerso, revela ressonâncias entre as 

diversas performances do par dialético indivíduo-coletivo e é nesse processo, por meio 

da dinâmica das contradições, que se dá a ampliação da consciência do sujeito. Por 

exemplo, numa caça cujo objeto é a alimentação, a ação de bater um tambor pode se 

mostrar contraditória se analisada de fora do sistema coordenado de ações. Nesse 

exemplo, podemos entender as performances dos sujeitos, como a estrutura em que o 

sistema coordenado de ações pode ser entendido segundo estilos que se expressam em 

papeis. 

As atividades as quais os sujeitos estão imbricados revelam papeis que se 

constroem segundo ações coordenadas. As ações coordenadas se edificam na 

ressonância dos diversos sujeitos que compõem a estrutura da atividade, e assim de 

múltiplas vozes, que compõem a arquitetura da atividade: 

 

O segundo princípio é a multivocalidade do sistema de 

atividades. Um sistema de atividades é sempre uma comunidade 

com múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. A divisão 

do trabalho em uma atividade cria posições diferentes para os 

participantes, pois estes possuem suas próprias histórias, e o 

sistema de atividades em si carrega múltiplas camadas e 

vertentes de história gravada em seus artefatos, regras e 
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convenções. A multivocalidade é multiplicada em redes de 

interação do sistema de atividades. É uma fonte de problemas e 

uma fonte de inovação, exigindo ações de tradução e 

negociação. (ENGESTRÖM, 2001, p.76) 

 

Na multivocalidade expressada pelos sujeitos em atividade, os processos 

individuais e coletivos se estabelecem no movimento da atividade, onde o sujeito 

representa a tensão do par individuo-coletivo. Dessa tensão é que se coordenam as 

múltiplas vozes que compõem a atividade. A coordenação das ações e das múltiplas 

vozes, orientadas à miríade de fins da atividade, acontece mediada pôr os instrumentos 

culturais, que devido a individualidade no movimento da atividade, se expressam 

segundo a historicidade do sujeito e suas experiências de vida. A atividade se 

desenvolve segundo as múltiplas vozes, que segundo Bakhtin (2015), representam o 

sujeito em atividade e suas experiências no e com o mundo. 

As práticas que se coordenam no complexo de atividades se transformam e 

ganham movimento diante da dimensão histórica da humanidade. Podemos tomar como 

exemplo a atividade da datilografia. As práticas que sustentavam a atividade de 

datilografar se transformaram ao longo do tempo, e assim da história humana, junto do 

avanço da tecnologia. Máquinas de datilografar mecânicas foram “modernizadas” para 

máquinas elétricas, depois eletrônicas, depois computadores. Com isso a atividade de 

aprender a datilografar, que se expressava no início dessa hierarquia de avanços 

tecnológicos, se mostrava como uma necessidade para os sujeitos. Hoje, diante do 

movimento histórico que sustenta essa hierarquia, as escolas de datilografia já não 

exercem um papel tão evidente, pois a apropriação da datilografia como instrumento 

mediador transformou sua prática e o seu papel de objeto na atividade sócio-cultural-

histórica.  

 

O terceiro princípio é a historicidade. Sistemas de atividades 

tomam forma e se transformam durante longos períodos de 

tempo. Seus problemas e potencialidades só podem ser 

compreendidos por meio de sua própria história. A história em 

si precisa ser estudada como história local da atividade e de 

seus objetos, assim como a história dos conceitos teóricos e das 

ferramentas que moldaram a atividade. (Engeström, 2001, p.76) 

 

A historicidade expressa os vários níveis da dinâmica das práticas sociais, por 

exemplo, uma atividade educacional deve ser analisada por meio da história de sua 
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organização local e por meio da história mais global dos conceitos do processo de 

ensino-aprendizagem, procedimentos e instrumentos utilizados e acumulados na 

atividade local. 

A historicidade expressa a dinâmica das articulações entre os elementos que 

compõem a atividade. Isso significa que sua transformação se expressa como princípio 

de sua existência. Uma atividade não pode ser entendida como uma estrutura fechada e 

fixa. A atividade não tem um fim em si mesma, quer dizer que a transformação, na 

perspectiva histórica e dos elementos que a compõe: sujeitos, objetos, instrumentos, 

comunidade, regras e divisão social do trabalho, é inerente a sua prática. Assim, 

entender a atividade como uma estrutura em movimento a torna complexa diante de sua 

dinâmica, por ampliar as relações em seu movimento.  

Esse movimento incessante de transformação das relações salienta tensões entre 

os elementos, sujeitos e seus papeis, pois necessita de uma constante coordenação para 

que lacunas sejam preenchidas com sentidos. Entendemos que essas transformações 

acontecem segundo o princípio da superação das contradições, que na medida em que 

são superadas, novas contradições tomam sentido na dinâmica das relações. 

 

O quarto princípio se refere ao papel central das contradições 

como fontes de mudança e de desenvolvimento. Contradições 

não são o mesmo que problemas ou conflitos. Contradições são 

tensões estruturais historicamente acumuladas dentro e entre 

sistemas de atividade. A contradição principal das atividades no 

capitalismo é entre o valor de uso e o valor de troca das 

mercadorias. Esta contradição primária permeia todos os 

elementos dos sistemas de nossa atividade. Atividades são 

sistemas abertos. Quando um sistema de atividade adota um 

novo elemento do exterior (por exemplo, uma nova tecnologia 

ou um novo objeto), pode levar ao agravamento de uma 

contradição secundária onde alguns elementos velhos (por 

exemplo, as regras ou a divisão do trabalho) colidem com o 

novo. Estas contradições geram perturbações e conflitos, mas 

também inovações visando mudar a atividade. (ENGESTRÖM, 

2001, p.76) 

 

Os sujeitos da atividade não são oniscientes de todas as mediações estabelecidas 

na dinâmica de transformação dessas atividades, isto significa sua condição de 

alienação. A alienação coloca o sujeito em atividade de maneira a não entender a 

ligação entre suas ações, motivo e objetivo da atividade. As contradições emergem 
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frente aos diferentes sentidos estabelecidos ao objeto da atividade, pelos sujeitos da 

atividade e no processo de estabelecimento do novo objeto na articulação de atividades. 

São estas contradições que movem a atividade, quando os sujeitos buscam suas 

superações refletidas na produção de novos instrumentos mediadores. 

 

O quinto princípio proclama a possibilidade de transformações 

expansivas em sistemas de atividade. Sistemas de atividade 

movem-se por meio de ciclos relativamente longos de 

transformação qualitativa. Uma vez que as contradições de um 

sistema de atividade são agravadas, alguns indivíduos 

participantes da atividade começam a questionar e a desviar as 

normas estabelecidas. Em alguns casos, isto leva a uma 

previsão de colaboração e a um esforço de produção de 

mudanças deliberadas de forma coletiva. (ENGESTRÖM, 2001, 

p.77) 

 

Uma transformação expansiva é realizada quando o objeto e o motivo da 

atividade são transformados, envolvendo um horizonte mais amplo de possibilidades do 

que no estado anterior da atividade. A transformação expansiva pode ser entendida 

como uma viagem coletiva por meio da ampliação de sentidos. A coordenação de novos 

sentidos provindos da expansão da atividade pode ampliar a consciência dos sujeitos em 

atividade. As ações dos sujeitos devem se coordenar segundo esse movimento de 

expansão e de sua consciência como individuo-coletivo no processo histórico de ser-no-

mundo-com-o-mundo.  

 

É a distância entre as ações atuais dos indivíduos e a forma 

historicamente nova da atividade social que pode ser 

coletivamente gerada como solução para o vínculo duplo 

potencialmente incorporado nas ações cotidianas 

(ENGESTRÖM, 2001, p.77). 

 

As atividades se expandem identificadas com objetos e motivos que se 

transformam no movimento do sistema de atividades. Essa transformação dos objetivos 

e motivos acontece em função das contradições, o que já discutimos ser o germe do 

movimento das atividades.  

Esses cinco princípios da atividade: direcionada a um objeto, multivocalidade, 

historicidade, contradições e transformações expansivas estabelecem os sentidos da 

atividade que pretendemos relacionar com os sentidos de performance trazido do campo 



 

36 

 

das artes. Pretendemos propor uma relação entre a atividade sócio-cultural-histórica e a 

performance arte como subsidio ao professor em prática e assim podendo lhe atribuir 

uma ampliação de consciência. 

 

2.3 Papéis: Sujeito-Mundo 

A cultura tem um papel edificante no agir dos seres humanos. As atividades em 

que um sujeito atua são coordenadas com múltiplas performances e modos de ser, que 

se orientam segundo as necessidades e motivos. Do hibridismo de atividades e dos 

princípios apontados por Engeström emerge a noção de cadeia de atividades.  

Ao entendermos que o ser humano atua em diversas atividades em seu cotidiano 

e que a separação e individualização destas se tornam sem sentido diante do hibridismo 

dos modos de ser, compreendemos que as performances em cada atividade exigem dos 

sujeitos em suas ações constantes ressignificações, ou seja, frente ao hibridismo e ao 

movimento das atividades é necessária uma contínua construção do par sujeito-objeto.  

Ao longo da rotina de ações, os sujeitos desempenham diversos papeis que 

contribuem para a construção e ressonância de mediações entre eles próprios e os outros 

sujeitos em atividade. Por exemplo, o papel professor é mediado com sua comunidade 

(a escola) por regras e está mediada com o objeto da atividade de ensino (o 

aprendizado), por meio da divisão do trabalho com o qual coordenam suas ações. Estar 

em sala de aula como sujeito-professor é estar num modo-de-ser determinado por um 

mar de enunciados que o situa naquela atividade, enunciados que expressam as 

coordenações das suas ações e suas intenções segundo um objetivo da atividade 

coletiva. 

Em particular o professor de física enfrenta no processo de ensino-aprendizado 

uma concepção de ciência física que se desenvolve segundo regras e verdades que 

acabam determinando seu papel na sociedade como o de baliza para tomadas de 

decisões sociais, políticas, religiosas ou cotidianas. Esse poder delegado as ciências 

como critério para resolver problemas nas mais diversas áreas de atuação humana, 

quando naturalizado, levam ao não questionamento e entendimento histórico da sua 

construção, tornando a compreensão do seu processo como mecânico e desarticulado 

das atividades humanas. 
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Bakhtin (2015) chama de mecânico o todo em que suas partes estão unificadas 

no espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a unidade interna do 

sentido. Essas partes por mais que estejam conectadas são estranhas umas as outras.  

A cultura humana, segundo Bakhtin, é a expressão da arquitetura das atividades 

da ciência, arte e vida, que só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora a sua 

própria unidade. A separação entre esses três pilares – ciência, arte e vida – torna 

mecânica a relação, e faz com que as atividades desses pilares não tenham uma 

coordenação diante dos modos de agir.  

 

...essa relação pode tornar-se mecânica, externa. 

Lamentavelmente, é o que acontece com maior frequência. O 

artista e o homem estão unificados em um indivíduo de forma 

ingênua, o mais das vezes mecânica: temporariamente o homem 

sai da “ agitação do dia a dia” para a criação como para outro 

mundo “ de inspiração, sons doces e orações”. (BAKHTIN, 

2015, p. XXXIII) 

 

Podemos entender os sujeitos como suas relações no mundo com o mundo, 

assim edificar as relações humanas como um emaranhado de atividades em que se 

manifestam diversos modos de ser, no mundo e com o mundo. A ideia de ser-no-

mundo-com-o-mundo expressa a emergência de um conceito que ressignifica a práxis 

humana na dialética homem-mundo.  

A forma como agimos em determinadas situações, é germe de pesquisa de 

diversas áreas, que pretendem estruturar o que define o ser-humano. Porém, ao fugirmos 

dessa atmosfera de definição, nos é permitido refletir sobre os modos de ser-humano 

nas suas diversas atividades. 

Ao desempenharmos um papel em uma atividade, como indivíduos, estamos 

sujeitos às suas transformações e à imersão em novas regras, em um novo espaço-

tempo. Temos que entender que o “novo” parte de uma relação dialética entre o que é 

novo e o que já existe, da tensão existente entre produtor e produto ou autor–obra. Ao 

desempenharmos um papel, negociamos articulações de ações apontadas para um 

objetivo comum entre os sujeitos em atividade, esse papel nos garante apontar para a 

personagem, podemos assim entender a obra também como a personagem.  

Segundo Bakhtin (2015), a relação arquitetonicamente estável entre o autor e a 

personagem deve ser compreendida tanto nas dimensões gerais quanto nas dimensões 
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individuais de que ela se reveste nos autores e suas obras. Cada elemento de uma obra 

aparece na resposta que o autor oferece à sua existência. Tal resposta engloba tanto o 

objeto (trama para qual se dirige a obra) quanto a própria resposta que a personagem lhe 

dá. Isto pode ser entendido como uma resposta à resposta, ou seja, o autor planeja as 

peculiaridades de sua personagem da mesma forma que na vida nós respondemos 

axiologicamente a cada manifestação daqueles com quem nos relacionamos. 

Estabelecemos um diálogo responsivo, em que a expectativa de resposta está presente 

no próprio enunciado.  

Devemos entender que quaisquer definições e respostas serão particulares, pois 

são elas próprias respostas à enunciados e manifestações particulares e não referentes à 

totalidade histórica do humano-mundo.  

Dessa forma, podemos compreender que o autor e sua obra constituem um par 

dialético, onde a separação ou o entendimento de suas partes de forma independente 

descaracteriza o processo central dessa tensão: a estética.  

Entenderemos a performance como a articulação dos vários modos de ser diante 

de uma atividade. Aos vários modos de ser entenderemos articulações entre papeis 

vindos da coordenação de estilos segundo as ações coordenadas dos sujeitos em 

atividade. Iremos nos embasar teoricamente nos conceitos de performance arte que 

alinharão a estrutura desse trabalho, como veremos no próximo capítulo.  
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Ato 3 – Corpo-movimento 

3.1 Enredo: Performance como arte 

O conceito de performance abrange um vasto campo de significados, 

desenvolvido por meio de pesquisas e reflexões acerca deste conceito, seja dentro do 

contexto teatral, seja como núcleo de atividade. Assim, se torna interessante caminhar 

por alguns dos sentidos em que a performance se mostra como arte híbrida e como 

gênero artístico independente, e que está sustentada por relações sócio-culturais-

históricas, para que assim possamos delimitar possíveis sentidos que nos interessam 

diante de nosso objetivo de pesquisa. Segundo Santos (2008):  

 

Devido à efemeridade e a característica de arte híbrida dessa 

linguagem, definir, conceituar ou classificar performance é para 

muitos teóricos uma tarefa árdua e até mesmo impossível (...) 

No entanto, o que mais importa para muitos artistas 

performáticos não são as definições, os conceitos, muito menos 

as classificações e teorias relacionadas à arte da performance. A 

ação é o mais importante, o ato de elaborar, exibir, e, sempre 

que possível ou necessário, “performar”. (SANTOS, 2008, p.5) 

 

Podemos entender a delimitação da performance arte, por meio da categorização 

do conceito, como uma contradição interna. Definir performance como algo final é uma 

forma de cristalizá-la dentro de categorias que a limitarão diante de sua expressão na 

práxis da vida humana. 

A limitação na definição do conceito de performance pode ser entendida a luz 

dos fundamentos aqui utilizados como referencial teórico. Aqui estamos fundamentados 

pelas ideias de conceito como movimento de sentidos e significados que estão 

determinados e condicionados à prática em uma atividade, que estará em transformação 

frente às contradições estabelecidas nas coordenações de ações dos sujeitos que a 

compõem.  

A performance como ritual é uma das perspectivas mais antigas do conceito e 

toma sentido na unidade corpo e consciência. Nela o uso do corpo emerge da relação 

entre sujeito e cerne do ritual como, por exemplo, na cultura judaico-cristã, o pecado 

original. Este cerne, que resultou na expulsão de Adão e Eva, se relacionava com os 

sujeitos pela simbologia da nudez dos corpos (GLUSBERG, 2009). A representação da 
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nudez, nesse exemplo, pode ser entendida como o corpo expressando relações culturais 

e estéticas que determinam os modos de ser dos sujeitos. A nudez pela nudez é superada 

diante da ampliação da consciência, no desenvolvimento do seu sentido (historicidade), 

sustentáculo do desenvolvimento humano.   

A arte da performance como ritual pode ser entendida por meio das relações 

culturais estabelecidas como, por exemplo, em rituais tribais, medievais e religiosos, 

nos mais diversos momentos, como em espetáculos futuristas e dadaístas, nos anos 70, 

onde reconhecemos a performance como gênero artístico, emergindo como um meio da 

provocação e expressão artística, ressignificando o conjunto de atividades que a 

sustentavam (GLUSBERG, 2009).  

A provocação produzida pela performance arte surge do reconhecimento da arte 

sustentada pela dimensão política, onde as ações dos sujeitos transformam a estética 

artística em um discurso social pautado no processo cultural humano. Sentir-se 

provocado significa tomar consciência das contradições da atividade artística, o que 

permite ampliar a discussão sobre o papel da arte na vida humana. Uma discussão não 

apenas contemplativa, mas como um ato de transformação do já estruturado, situação de 

uma alienação cristalizada diante da naturalização dos modos de ser humanos.  

 

Refletir a performance arte, como gênero artístico singular, vem 

de uma insatisfação de diversos sujeitos em diferentes campos 

da arte, pautados em uma crítica ao distanciamento entre arte e 

vida, o que exige uma busca por uma ressignificação do artista 

como mediador de processos sociais (GLUSBERG, 2009, p.59).  

 

O início dos estudos da arte da performance, pode ser identificado com um 

movimento dentro da atividade artística, em que a alienação dos sujeitos em suas 

atividades, seja como artista ou público, resulta em um distanciamento do processo 

artístico e a uma exaltação da obra em detrimento do próprio processo criativo.  

 

Por último, a característica de arte de fronteira da performance, 

que rompe convenções, formas e estéticas, num movimento que 

é ao mesmo tempo de quebra e de aglutinação, permite analisar, 

sob outro enfoque, numa confrontação com o teatro, questões 

complexas como a da representação, do uso da convenção, do 

processo de criação etc., questões que são extensíveis à arte em 

geral. (COHEN, 2011, p. 27). 
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Cohen (2011) propõe para performance arte uma ampliação das relações desse 

gênero artístico com outros para ressaltar seu papel nas mais diversas áreas, de modo 

que, em seguida, possamos entendê-la como um gênero singular dentro da miríade de 

expressões artísticas nas quais ela surge. 

Entender a performance arte como atividade híbrida nas atividades artísticas, nos 

leva a uma ampliação de seu papel nas atividades humanas. Essa ampliação pode ser 

entendida como uma ressignificação da performance como elemento que tenciona as 

estruturas mediadoras entre autor e obra. Isso significa entender que a reflexão sobre as 

performances dos artísticas em atividade leva a uma imersão na produção da arte e um 

afastamento do produto final, a obra finalizada, tida até então como o elemento central 

do processo artístico. 

Essa perspectiva, permite compreender a performance arte como linguagem, a 

qual é edificada em discursos polifônicos e tem a comunicação como objeto de sua 

atividade. Essa perspectiva sustenta os processos de criação (produção de significados) 

e os coloca como sujeitos (produtores) da e na atividade artística. Por exemplo, em uma 

obra de arte plástica, o objeto material concreto que surge do processo artístico é apenas 

uma parte da performance arte desenvolvida naquela atividade artística. Ou seja, os fins 

das ações não estão voltados somente à obra de arte final, mas também à consciência do 

objeto produzido como linguagem artística, a qual viabiliza o processo criativo e a 

estruturação estética do artista-performance-obra.  

Entender este movimento como fundante da performance arte permite uma 

ampliação da consciência dos sujeitos dessa atividade, pois ao compreender as relações 

entre sujeito e meios de produção, preenchem lacunas, estabelecidas anteriormente já no 

discurso dicotômico entre vida e arte. Assim, frente a essa nova consciência, 

compreende que toda prática artística trás o próprio processo dinâmico da sua própria 

produção como elemento estético e de sustentação da obra final.  

É importante ressaltar um cuidado quanto as delimitações de performance arte, 

pois entende-la somente como o processo artístico, permite enquadra-la em uma 

classificação que limita seu movimento. A performance arte está, dialeticamente, nas 

relações entre planejamento, processo, obra, autor e audiência. Assim, a performance 

arte está expressa em uma rede de ações coordenadas que compõem com seus diferentes 

objetivos.  
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A complexidade da atividade artística pode ser observada, compreendida e 

apreciada por meio da vivência, onde o ser humano desenvolve sua imaginação e 

criação adquirindo conhecimento, modificando sua realidade, aprendendo a conviver 

com seus semelhantes e respeitando as diferenças (AZEVEDO, 2007).  

A prática artística pode ser concebida como ideia de colocar o ser-humano em 

equilíbrio com seu meio, e se caracteriza como um reconhecimento parcial da sua 

natureza e da sua necessidade, tendo em vista que não é possível um permanente 

equilíbrio entre o homem e o mundo que o circunda, sugerindo que a arte é e sempre 

será necessária (FISCHER, 1983). 

Aqui, atribuiremos à performance arte significados múltiplos que tomarão forma 

segundo a atividade que os sustenta. Pensar em performance arte é mergulhar nas 

relações que surgem entre os diversos sujeitos que a experienciam em um espaço-tempo 

estabelecido para aquele objetivo em comum, um espaço-tempo entre o artista, público, 

diretor, e toda comunidade que propicia sua estruturação, ampliando assim seu espectro 

de possibilidades artísticas.  

 

A partir dessa primeira definição, podemos entender a 

performance como uma função do espaço e do tempo P = f (s, 

t); para caracterizar uma performance, algo precisa estar 

acontecendo naquele instante, naquele local. Nesse sentido, a 

exibição pura e simples de um vídeo, por exemplo, que foi pré-

gravado, não caracteriza uma performance, a menos que este 

vídeo esteja contextualizado dentro de uma sequência maior, 

funcionando como uma instalação, ou seja, sendo exibido 

concomitantemente com alguma atuação ao vivo. (COHEN, 

2011, p. 28). 

 

A apresentação de um vídeo pode ser considerada performance arte quando a 

hierarquia de performances passa a ser considerada como parte da atividade artística em 

questão. Isto significa que “apresentar” ou “assistir” o vídeo, podem ser ações que 

tomam sentido artístico dentro da estrutura da atividade.  

O processo de alienação nos gêneros artísticos expressa, de certa forma, uma 

lacuna entre o autor e sua obra, a qual a relação impede uma crítica mais profunda e a 

um uso mais pragmático do produto final. Cohen, por outro lado, ao salientar que “algo 

precisa estar acontecendo”, procura destacar as relações que sustentam aquela atividade 

artística, onde a ampliação na consciência das ações que permitem a composição da 



 

43 

 

obra se torna parte da obra. Assim, entender as relações que surgem do processo 

artístico, e não somente da obra, permitem uma maior contextualização e 

ressignificação do espaço-tempo daquela atividade.  

Segundo Guinsburg (1980), a expressão cênica é constituída de três pilares: 

atuante – texto – público. Essa tríade, que parte das atividades teatrais, contribui para o 

entendimento de alguns recortes na estrutura da performance arte. Em particular por 

sensibilizar o olhar que considere a comunidade atuante e que considere o planejamento 

para realização da obra artística.  

O atuante pode tomar diversas formas concretas, como objetos, animais, seres 

humanos, e assim são delimitados papeis e ações híbridas dentro do planejamento de 

uma atividade. O público também exerce um papel híbrido na atividade, pois se 

delimitado apenas como aqueles que presenciam e não compõem um espetáculo, não é 

capaz de ampliar a noção de parte e todo da obra, assim se torna fundamental a relação 

do público com o processo e o atuante, colocando o público como elemento necessário 

para estruturação da atividade e seu movimento.  

Nessa perspectiva, a ampliação da consciência, tomada como uma desalienação 

das dimensões espaço-temporais e a tríade atuante – texto – público, possibilita então 

uma maior coordenação com o processo artístico e, assim, nos leva a uma maior 

compreensão da performance arte em ressonância com os nossos modos-de-ser. Nessa 

coordenação da performance com os modos-de-ser, exige dos sujeitos superar 

contradições das atividades artísticas, considerando elementos para além da obra que 

compõe o complexo de performances.  

Um exemplo dessa superação é a compreensão do pertencimento da 

performance arte como estruturante da atividade das artes plásticas. Ela expressa a 

ampliação da consciência do par dinâmico-espacial dessa arte, que a princípio é vista 

como estática, cuja aparência imediata parece dar, forma alienada, maior relevância à 

obra, em detrimento das relações do processo e das atividades que a sustentam 

historicamente.  

O corpo humano como obra e processo, preenche lacunas e discursos na 

linguagem artística. No gênero performance arte encontramos práticas como a body-art 

em que o artista é sujeito e objeto de sua arte (COHEN, 2011). A body-art não se limita 

ao corpo modificado, mas se concretiza na prática de modificá-lo, prática esta que, em 
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um nível hierárquico superior da atividade artística, transforma e ressignifica sua 

dimensão estética, pois se coordenada a outras atividades.  

Nessa perspectiva, o artista transforma-se dialeticamente em atuante e obra, pois 

age como um performer ao “ser a sua obra”. Os modos-de-ser-no-mundo dos artistas da 

body-art se expressam na dinâmica da coordenação de suas ações na performance, 

atribuindo movimento à obra de arte e, assim, permitindo uma ampliação do olhar do 

público que compartilha contextos.  

Essa ampliação da consciência dos sujeitos que compõem essas atividades 

implica em uma superação da contradição do não pertencimento do processo 

(performance) junto da obra (performer). Dessa forma, ampliar a consciência é 

conseguir se coordenar à performance e não somente à obra final, como por exemplo, a 

alteração permanente artística do seu corpo. 

As contradições que surgem da tensão autor-obra colocam o próprio corpo como 

agente da obra de arte, na coordenação com outros sujeitos da atividade, pois o corpo, 

como processo artístico, aparece ressignificando o contato dos sujeitos com a obra, 

atribuindo, dessa forma, movimento ao objetivo comum da atividade. 

Desta maneira, ao entendermos a performance como arte, estamos atribuindo o 

processo e o movimento do processo artístico como parte da obra, ampliando o objeto-

obra dessa atividade. Isso pode ser entendido como uma complexificação da atividade 

por estabelecer novos sentidos ao conjunto de elementos que compõem a obra de arte.  

Assim, a consciência da complexidade dessa atividade sócio-cultural-histórica 

na qual estão imersos os sujeitos e suas relações, sejam elas artísticas, cotidianas, 

profissionais, nos permite compreender uma variedade de modos-de ser em suas 

relações com e no mundo. A aproximação entre os modos-de-ser e a performance dos 

sujeitos é de extrema relevância para entendermos as mais diversas atuações e escolhas 

artísticas, desde o planejamento à execução, das ações do complexo de ser-no-mundo-

com-o-mundo.  

 

3.2 Em cena: Os pontos de contato 

Um dos papeis da performance arte, como discutido, expressa os rituais que 

ressoam da cultura humana. Entender a performance arte como um elemento 
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estruturante de diversas atividades humanas, seja na arte ou em outro campo cotidiano, 

como no ambiente escolar, nos permite discutir sobre como o ser humano pode atuar 

coletivamente, atribuindo a si diferentes papeis, de forma a coordenar suas ações, 

objetivos e necessidades.  

Segundo Schechner (2011) não é objetivo da performance arte a substituição do 

viver pelo representar, mas uma ressonância entre vida e arte. Um dos elementos que 

emerge dessa ressonância e da negociação de campos de atividade, é a consciência. É 

central para Schechner entender que a performance acontece mediante regras 

estabelecidas, as quais delimitam o contexto de atuação da comunidade, isto significa 

que a performance não “pertence” completa e exclusivamente ao performer. Essas 

regras que delimitam a performance derivam da cultura humana, como em rituais, em 

textos dramáticos, peças de teatro ou ainda em uma escola.  

Podemos atribuir a esse “pertencimento” uma característica dialética, na qual o 

representar, ou o planejar de suas ações, pode ser visto como parte da própria 

performance, assim, as ações coordenadas, direcionadas a um objetivo, e o seu 

desenvolvimento, dentro da atividade, além de criativo (produção) e também histórico 

(produto).  

Segundo Zinguerman (2011), para Stanislavsky, a espontaneidade do ator 

necessita ser controlada conscientemente, assim o ator não seria “tomado” pelo 

personagem de maneira caótica, mas sim balizado segundo regras, como, por exemplo, 

partituras e scripts, de forma que o processo de representar permitisse uma ampliação da 

consciência no agir dentro da atividade. 

Assim, retomamos a ideia da dicotomização alienante entre vida e arte, novo e o 

velho, ou ainda segundo Zinguerman (2011) ao binômio “teatralidade e vida”. O que 

torna a dicotomização inadmissível, pois a partícula “e” toma o sentido aditivo e 

dicotômico nessas unidades, que constituiriam dialeticamente uma unidade.  

Assim performar (ato performático) está imerso na complexidade dialética das 

atividades humanas. Schechner (2011), por exemplo, aponta para o que chama de 

“pontos de contato” entre os processos sócio-culturais-históricos e a performance arte 

como elementos estruturantes da ampliação da consciência dos sujeitos em atividade.  

O primeiro ponto de contato é a transformação/consciência dos seres-humanos. 

Na atividade de performar, seja em rituais ou no teatro, os sujeitos que participam, 
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sejam eles atores, diretores ou espectadores, estão sujeitos a transformar-se e a 

transformar o outro, em um movimento dialético. O cerne desse “ponto de contato” é a 

possibilidade da ampliação da consciência por meio dos múltiplos modos-de-ser que os 

sujeitos compartilham em suas atividades, mostrando a inseparabilidade e as 

ressonâncias desses modos-de-ser com os outros. Aqui, o representar se edifica entre o 

novo e o complexo de modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo construídos na narrativa 

cronotópica da vida daquele sujeito particular.  

 

Enquanto observava a dança das renas dos yaquis do Arizona 

em novembro de 1981, eu me perguntei se a figura que eu via 

era um homem e um cervo simultaneamente; ou, para dizer isso 

de um modo que um performer possa entender, colocar a 

máscara de cervo fazia do homem “não um homem” e “não um 

cervo”, mas algum lugar entre. O topo de sua cabeça (do 

homem/do cervo), com seus chifres e máscara de cervo, é um 

cervo; a parte de sua cabeça abaixo do pano branco, com seus 

olhos de homem, nariz e boca, é um homem. O pano branco que 

o dançarino fica ajustando é a fiscalização da impossibilidade 

de uma transformação completa em um cervo. Nos momentos 

em que o dançarino é um “não eu” e, contudo, um “não não eu”, 

sua própria identidade, e aquela do cervo, é localizável apenas 

nas áreas liminais da “caracterização”, “representação”, 

“imitação”, “transportação” e “transformação” (SCHECHNER, 

2011, p. 214) 

 

Devemos entender que esse papel do artista, discutido por Schechner, expressa a 

tensão entre as camadas de modos-de-ser, assim a própria identidade deve ser entendida 

como o modo-de-ser-humano diante do modo animal proposto no contexto da peça em 

questão. Isso permite salientar que não devemos tratar a questão da identidade como 

uma essência humana, mas sim como um complexo de movimentos que emergem das 

relações, das quais, um conjunto, se expressa em uma identidade social. 

No segundo “ponto de contato”, Schechner (2011, p.217) discute a intensidade 

de performance, no qual coloca os elementos do agir coletivo como edificantes da 

atividade. Não apenas o cenário, objetos cênicos, atores, plateia, constroem as ações na 

arte, mas também o tempo e o espaço são modelados e modelam as relações cênicas e 

atribuem intensidade a elas.  

Assim, a consciência se amplia diante da imersão e frente a uma proposta de 

ressignificação do par espaço e tempo. Cada elemento da imersão e ressignificação 
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compõe a dinâmica de ações coordenadas por objetivos comuns e em direção a uma 

transformação mútua. As intensidades nas performances, segundo Schechner, podem ser 

lidas como uma reflexão acerca das nuances de emoção, onde até mesmo os batimentos 

cardíacos e ritmo de ações são variáveis. 

No terceiro “ponto de contato”, Schechner (2011, p.221) propõe uma reflexão 

acerca da interação entre audiência e performer. Propõe que a linha que separa esses 

sujeitos, quando analisada diante da performance, se transforma e transforma a todos. 

Isto ressignifica papeis e ações e afirma a necessidade da existência do coletivo 

composto pelos sujeitos da atividade da performance, como atores, diretores e plateia, 

para o alcance do objetivo da cena.  

No quarto “ponto de contato” ele (2011, p.222) discorre cobre a sequência de 

performance. Aqui, afirma que a atividade performática não está isolada, mas que se 

compõe em uma rede de performances, as qual inclui o planejamento, a historicidade, a 

práxis e também os elementos cênicos como maquiagem, cenário, figurino, ensaios etc. 

Dessa forma, a encenação da performance é uma das atividades que compõe o 

complexo de atividades que a sustentam. Complexo ao qual é atribuído uma hierarquia 

de performances, na qual os sujeitos ampliam sua consciência diante da apropriação das 

mediações que coordenam a arquitetônica das atividades.  

No quinto “ponto de contato” Schechner (2011, p.226) reflete sobre o 

conhecimento performático. O desenvolvimento da história da prática das artes, isto é o 

desenvolvimento da cultura humana, também compõe o complexo de atividades da 

performance arte, assim os conceitos e suas ressignificações no campo da arte são 

criados e estabilizados alinhados com as atividades desenvolvidas historicamente.  

A coordenação do conhecimento artístico produzido historicamente e sua 

ressignificação nas atividades humanas, permite aos sujeitos uma complexificação das 

ferramentas que propiciam a ampliação da consciência na prática artística.  

Schechner (2011, p.226) ao afirmar a relevância do conhecimento performático, 

toma como exemplo as principais categorias de encenação produzidas historicamente 

(citadas por Pavis (1982)) e que compõem as atividades performáticas:  

 

“1. Texto dramático: o texto composto pelo autor que o diretor 

é responsável em encenar; 2. Texto teatral: o texto em uma 

situação concreta de enunciação em uma área concreta diante de 
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uma audiência; 3. Performance: a reunião dos sistemas de palco 

usados, incluindo o texto, considerado anterior ao exame da 

produção de significado por meio de suas interrelações; 4. 

Mise-en-scène: a interrelação dos sistemas de performance, 

particularmente... a ligação entre o texto e a performance; 5. 

Evento do teatro: a totalidade da produção desdobrada do mise-

en-scène e sua recepção pelo público, e as trocas entre elas; 6. 

Texto performático: o mise-en-scène de uma leitura e qualquer 

avaliação possível feita dessa leitura pelo espectador” 

(SCHECHNER apud PAVIS, 1982, p. 160). 

 

Schechner (2011) entende que a performance se edifica para muito além das 

classificações de roteiro e encenação propostas por Pavis, onde compreender que a 

coordenação dessas categorias, com a consciência do complexo de conceitos e 

atividades que sustentam essa performance, como a construção do corpo dos sujeitos em 

cena e os elementos concretos do palco, ampliam a consciência dos sujeitos em 

atividade. 

 

Isto é assim porque agora já é muito claro que uma performance 

é muito mais complexa do que a “encenação de um roteiro”. 

Tanto historicamente em termos das origens da performance 

quanto interculturalmente em termos das performances que 

acontecem agora, a encenação de textos escritos compreende 

uma pequena fração da atividade do teatro mundial. 

(SCHECHNER, 2011, p.15) 

 

Por fim, Schechner discute sobre o papel importante da avaliação da 

performance como um processo contínuo e não pontual, como na maioria das vezes 

acontece com a crítica artística formal, que analisa a estética criada no imediato da 

encenação. Nesse sentido, o processo de avaliação da atividade ressignifica elementos 

que divergem dos objetivos da atividade local, e proporciona uma ampliação das 

relações dos sujeitos coordenados aos outros pontos de contato discutidos.  

Os seis pontos de contato proposto por Schechner (2011) - transformação da 

consciência, intensidade, interação, conhecimento teórico histórico-cultural, sequência e 

avaliação – nos leva a uma reflexão acerca da performance arte como atividade sócio-

cultural-histórica, cuja centralidade é a ampliação da consciência diante do 

desenvolvimento do complexo de atividades que edificam a performance. 
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Assim, entendemos que a proposição de uma relação entre estas perspectivas 

teóricas permitirá um suporte para compreender a ampliação da consciência das 

performances dos professores de física em prática de sala de aula.  

 

3.3 Papéis: A ressonância entre performance e atividade 

Ao propormos relações entre as teorias do campo antropológico da performance 

arte – (e.g. TURNER, 1982, 1987; TURNER; BRUNER, 1986; SCHECHNER, 1985, 

1988; DAWSEY, 1999) com a teoria da atividade sócio-cultural-histórica, propomos 

preliminarmente um conceito que permita expressar estas relações e as contribuições 

mútuas entre as perspectivas teóricas, o conceito de performance-atividade.  

Pretendemos que esse conceito nos ajude, como mediador, para refletirmos a 

prática dos professores de física e o processo de ampliação da consciência na práxis da 

sala de aula. Assim essa delimitação de características da performance arte irá compor 

os sentidos vindos do campo das artes, utilizada nessa proposta, principalmente ao que 

se refere o conceito de performance arte, que aqui aparece como um elemento 

estruturante da discussão. 

Como discutido anteriormente, a atividade pode ser entendida como um sistema 

complexo onde a transformação dinâmica de seus elementos indica a ressignificação do 

objeto da atividade pelos sujeitos mediados por instrumentos, ou seja, se traduz como o 

movimento da coordenação de diferentes ações em função de novas divisões do trabalho 

e regras da atividade em constante transformação. Os sujeitos, em atividade, realizam 

diferentes conjuntos de ações orientadas a diferentes fins que coordenadas se dirigem à 

um objeto, o qual está em movimento com a dinâmica da atividade. 

A performance arte, como todo conceito, tem um desenvolvimento histórico, no 

qual emerge de diversas atividades que compõem o complexo da cultura humana. Isso 

nos permite atribuir, de forma articulada, diversos sentidos à atividade na qual a prática 

da performance arte se manifesta em um determinado momento histórico.  

O conceito de performance (arte), dentro de uma gama de sentidos, emerge de 

uma prática social e pode ser compreendido como desempenho, principalmente, quando 

usamos uma tradução formalista da língua inglesa. Esse significado para performance 

identifica claramente que o conceito está inserido em práticas que o sustenta. É claro, 
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porém, que essa não é sua forma absoluta e final, pois o significado do conceito vai 

sendo pautado pelas e nas diversas práticas de sistema de atividades.  

As diferentes práticas onde o conceito se manifesta, permitem uma ampliação 

dos sentidos a ele atribuídos, de maneira que ele nunca atingirá sua forma completa, 

final, se transformando e se complexificando dialeticamente com as atividades humanas 

(SANTOS, 2011). Assim, a historicidade do conceito expressa o movimento do 

conceito, que é coordenado ao movimento de transformação da própria cultura humana.  

A prática, que nos interessa para este trabalho, na qual está inserido o conceito 

de performance, como já discutido, é a de performance arte. Este conceito expressa a 

prática da performance coordenada com a prática da arte, de onde emerge como gênero 

artístico, seja como elemento de construção de uma determinada atividade artística, 

como por exemplo em uma peça teatral, seja como gênero independente em um 

happening
1
. Esse movimento permite a transformação dos sujeitos, nas práticas em que 

estão inseridos, como mediadores de um processo estético-social (GLUSBERG, 2011).  

A arquitetônica de conceitos, sustentados pela atividade cotidiana, determina a 

estrutura das enunciações e permite o estabelecimento de relações. Segundo Bakhtin 

(2010), a conexão intrínseca das relações de espaço e tempo são conhecidas pelo termo 

cronotopo. Como apresentado anteriormente no texto, a performance arte se caracteriza 

segundo uma função espaço temporal, onde sua definição se apoia então no conceito de 

cronotopo como germe de seu movimento e existência. Assim, os conceitos de espaço e 

tempo constituem uma unidade fundamental onde a realidade humana imediata se 

expressa por meio das atividades que ocupam espaço e se transformam no tempo.  

O conceito de cronotopo nos permite refletir sobre a estrutura hierárquica de 

atividades, pois entender a historicidade como coordenação das ações dos sujeitos no 

espaço e no tempo, permite compreender a ampliação da consciência dos modos-de-ser 

dos sujeitos no mundo. Assim, se apropriar conscientemente da hierarquia das 

atividades, implica numa desalienação quanto ao papel histórico dos sujeitos no mundo, 

ou seja, consciência de ser-no-mundo-com-o-mundo.  

                                                
1Segundo Cohen (2013) A tradução literal de happening é acontecimento, ocorrência, evento. Aplica-se 

essa designação a um espectro de manifestações que incluem várias mídias, como artes plásticas, teatro, 

art-collage, música, dança etc. Podemos entender o happening como à ideia de improvisação 

simultaneamente à participação do público. 
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Ao relacionarmos a performance arte com os modos-de-ser-no-mundo-com-o-

mundo, permite introduzir a noção de que a cronotopia de papeis vividos pertence às 

diversas atividades humanas. Isso nos leva a concepção de que as performances dos 

sujeitos, quando analisadas em um nível hierárquico superior ao da ação performática, 

se coordena com uma totalidade mais ampla de atividades sócio-cultural-históricas. 

A relação mediada entre sujeitos, que é central na concepção de atividade sócio-

cultural-histórica, nos leva a ideia de que o coletivo é um elemento estruturante das 

performances, dessa forma, das atividades. Desse modo, a performance arte emerge na e 

da relação entre os sujeitos, mediados por instrumentos e direcionados a certos 

objetivos, relações que devem ser entendidas como formas da prática cultural, histórica 

e social do homem.  

A performance arte pode ser pensada como uma estrutura complexa de modos-

de-ser dos sujeitos em atividade, que se coordenam atribuindo sentidos as ações do ser-

no-mundo. Assim, propomos preliminarmente, uma reflexão na qual se supõe a 

existência de uma estrutura dinâmica entre atividade sócio-histórica-cultural e 

performance, na qual os princípios da atividade humana elencados por Engeström 

(2001) podem ser relacionados aos princípios da performance arte discutidos por 

Schechner (2006).  

De acordo com os princípios da atividade propostos por Engeström (2001), os 

elementos da atividade podem ser entendidos como um momento de um processo 

dinâmico de contínua transformação e expansão, da própria atividade. A performance 

arte articulada com a atividade humana ganha sentido, pois como todo conceito em uma 

perspectiva dialética, não está cristalizado em sua forma. Assim, aos sentidos do 

conceito, nos referimos aos momentos desse inserido na dinâmica das práticas humanas.  

O conceito de performance arte, como qualquer conceito, vai se 

complexificando mediante a expansão das atividades às quais está vinculado. Segundo 

Carlson (2010) o termo performance se tornou popular nas artes, literatura e nas 

ciências sociais, as quais a analisam como uma atividade humana. Podemos 

compreender que performance arte implica em ações imbricadas em papeis (seja na 

perspectiva artística ou social), coordenada com observadores, tornando sua natureza 

coordenada por múltiplas vozes.  
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À pratica da performance em uma perspectiva social destacamos diversos 

autores dessa linha (e.g. TURNER, 1982; SCHCHNER, 1988; BAHKTIN, 2015) que 

apontam a dimensão social como integrante da prática da performance, entendendo essa 

prática como atividade social. 

 

No campo da linguagem, Austin e Searle (apud CARLSON, 

2010) se dedicam aos atos de fala, que não apenas dizem algo 

ou sobre algo, como também realizam algo. O conceito de 

performatividade assume uma importância nos estudos 

linguísticos, uma vez que desloca o olhar do enunciado e de seu 

conteúdo para os modos de enunciação discursiva (...) Hymes 

(apud CARLSON, 2010) atenta para a performance como um 

comportamento social (subgrupo de conduta) em que o 

performer estabelece uma responsabilidade para com uma 

audiência – concepção que nos parece importante para 

problematizarmos a vinculação que o processo comunicativo 

passa a estabelecer entre os pares (SALGADO, 2012, 328-329).  

 

Segundo Paul Zumthor (1993, 1997, 2007 apud SALGADO, 2012, p.329) 

atribuímos à performance categorias de análise, como gestualidade e vocalidade, 

apontando assim a performance como um “saber-ser e não apenas um saber-fazer”. 

Vamos analisar a performance arte como uma prática que emerge de ações 

humanas coordenadas, que tem condições de realização (operações), e que compõem a 

unidade da atividade sócio-cultural-histórica. Ao sujeito de uma performance – o 

performer – implica-se três características que se assemelham aos sentidos que se 

articulam na teoria da atividade sócio-cultural-histórica que, segundo Schechner (2006, 

p.2), são: being (ser/estar), doing (fazer – ações coordenadas entre os sujeitos e suas 

performances) e showing doing (mostrar o que faz compartilhando objetivos - ligado à 

ontologia de ser-no-mundo-com-o-mundo).  

Se tomarmos estas características apresentadas como operações, segundo os 

sentidos apresentados na teoria da atividade sócio-cultural-histórica, elas são as 

condições para as ações que dão origem ao processo criativo. São nestas ações que a 

característica polifônica da prática possibilita a ressignificação mutua entre os sujeitos 

em relação em suas performances. Esses verbos, que expressam este conjunto de 

operações da prática performática, estão sempre coordenados em uma performance, 

onde o entendimento singular cristalizado desses conceitos não faz sentido dentro da 

prática performática.  
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Em uma atividade sócio-cultural-histórica, as operações são as condições para 

que as ações e seus fins específicos, de forma coordenada, emerjam numa atividade que 

está baseada num motivo que se concretiza num determinado objeto. A atividade é 

sustentada por necessidades humanas, que se expressam por meio de um motivo que dá 

sentido aos objetivos da atividade. Assim, a atividade é uma unidade em que se 

estabelecem os modos-de-ser dos sujeitos no mundo. Utilizaremos essa estrutura para 

identificar as relações que se estabelecem nas performances.  

Segundo Cohen (2013), podemos também entender a performance como 

linguagem, e para compreendermos formas do conceito de performance não podemos 

nos fixar numa definição formal e acabada. Uma linguagem se estabelece por meio da 

comunicação polifônica de signos e objetivos, onde os sujeitos orientados por intenções, 

negociam significados e se expressam por meio de ações que se estruturam no espaço-

tempo em atividades humanas, em performances.  

Na perspectiva da Teoria da atividade sócio-cultural-histórica, tratar um conceito 

como uma definição finalizada cristaliza a atividade. Dessa forma, a performance, “é”, 

em sua forma artística e dinâmica, ações mutuas coordenadas e subordinadas ao espaço-

tempo – cronotopo – em uma perspectiva histórica.  

Assim, em uma perspectiva metodológica, vamos atribuir à performance os 

elementos da atividade sócio-cultural-histórica e de sua dinâmica, procurando fugir da 

conceitualização como definição que cristaliza e descaracteriza a performance. Além 

disso, trazemos o conceito de cronotopo, que permite expressar a dinâmica onde, 

sempre, o homem situado é e não é um novo homem na passagem temporal da vida. A 

noção de humana tempo é central para o homem, pois segundo toda a concepção de 

tempo traz consigo uma concepção de homem e sua nova temporalidade (AMORIM, 

2005). 

Nessa tensão entre performance e atividade, nos debruçamos numa reflexão 

teórica sobre a performance do professor de física. O professor-performer surge como 

sujeito da atividade de ensino-aprendizagem de física, coordenado com outros sujeitos 

(outros professores-performer) que apontam para um objeto compartilhado e negociado 

a todo tempo (o objetivo da atividade – formar os estudantes).  

O conjunto de ações que o professor de física performatiza em seus sistemas de 

atividades – acoplado com todos os sujeitos da atividade – pode ser expresso por estilos, 
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os quais podem ser classificados dentro das categorias autoritário, autoritativo e 

permissivo, oriundas da teoria de estilos parentais (BAUMRIND, 2005) e justificadas 

mais adiante no texto, no capítulo 5.  

Os estilos do professor de física em sua performance, emergem de suas ações 

coordenadas com outros sujeitos, as quais serão analisadas em uma perspectiva 

hierárquica, e serão identificadas e inicialmente organizadas segundo um recorte que 

faremos na arquitetônica da atividade mais geral da prática do professor. Esse recorte 

aponta para a estrutura do planejamento de sua atividade.  

Ao planejar a aula, o professor de física se depara com elementos pré-

estabelecidos, como tempo de aula e quantidade de alunos, e também com elementos 

construídos segundo seu estilo como construção de discurso e recursos metodológicos. 

Nesse recorte, o planejamento de aula se coloca como objetivo na atividade do professor 

de física, e assim, a sua performance se coordenara com os elementos estruturantes de 

suas ações.  

A perspectiva hierárquica vem da teoria da atividade sócio-cultural-histórica, 

que nos dá elementos para observar a estrutura do conjunto de operações que dão 

condições para coordenação de um conjunto de ações que se identificam na atividade, a 

unidade de análise. À essa estrutura atribuímos movimento, de modo que o que antes 

era objetivo de uma atividade pode ser complexificando e se tornar uma ferramenta em 

outro nível hierárquico da atividade. Nessa perspectiva hierárquica, o que antes era ação 

pode se tornar operação em outro nível hierárquico da atividade, o que de certa forma 

está relacionado, na hipótese central de Leontiev, aos níveis de consciência dos sujeitos.  

Neste trabalho, tratamos a estrutura operações-ações-atividade em analogia com 

a estrutura da atividade do professor: planejamento – estilos – performance. É 

importante salientar que essas relações e estruturas estão relacionados de forma dialética 

ao hibridismo de papeis desempenhados pelos sujeitos na sua atuação no mundo.  

Estar em um papel, significa assim, estar coordenado com a estrutura da 

atividade na qual é sujeito. Essa performance não implica na eliminação ou na 

cristalização dos vários outros papeis que podem, ao mesmo tempo, também se 

expressar na mesma performance, devido ao caráter híbrido dos vários modos-de-ser-

no-mundo-com-o-mundo. O papel professor de física deve assim ser entendido na 

coordenação dos diversos papeis do sujeito-professor em seus modos-de-ser. Isso se 
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refletirá na coordenação entre os papeis sujeito-professor e os papeis dos sujeitos-alunos 

– que tem o mesmo hibridismo dos diversos modos-de-ser – característica que permite 

uma ampliação da consciência e, assim, possibilita uma desalienação com o 

desenvolvimento de novas mediações do sujeito com o mundo.  

“Ser um papel” significa ser performer de uma atividade. Os papeis não são 

predeterminados diante da unidade da atividade, eles emergem da coordenação de ações 

entre os sujeitos em atividade, da mesma forma, a consciência dos papeis se expressa na 

medida em que são coordenadas as relações entre os elementos que compõem a 

atividade (performance).  

A performance como atividade pode servir como um instrumento mediador para 

o professor de física, pois possibilita uma ampliação da consciência da arquitetônica de 

papeis dos sujeitos em suas atividades de ensino-aprendizagem.  

“Ser um papel” em um sistema de performances estabelece coordenações de 

relações entre os sujeitos da atividade, dessa forma os objetivos se ressignificam na 

dinâmica dialógica. É lá que de forma explícita ou não, apontamos o papel da 

consciência dos sujeitos nesse processo.  

Com isso o complexo de performances indica os modos-de-ser-no-mundo-com-

o-mundo dos sujeitos, e ter consciência disso significa ter consciência dos papeis e das 

ações a ele vinculadas. A relação da atividade e da consciência, apontada por Leontiev 

(1978), fundamenta o processo de hominização. Nessa relação, ter consciência das 

relações entre as ações e papeis em uma atividade é entendido característica da espécie 

humana, na qual a consciência se torna um instrumento de planejamento do agir. Assim, 

o planejamento do professor de física, nessa perspectiva, se estabelece nessa relação da 

atividade e da consciência.   

Ao tomarmos a performance (atividade) como unidade de análise, podemos 

entender as ações coordenadas dos sujeitos orientadas a um fim. Pois, estar coordenado 

com os outros sujeitos em performance e suas ações significa o estabelecimento de uma 

consciência da coordenação de suas ações e seus fins, enquanto o contrário, a não 

coordenação das ações com a dinâmica da cadeia de atividades, se expressa como 

alienação dos sujeitos em performance.  

Cada indivíduo está imerso em um sistema complexo de performances, onde o 

movimento expressa o ser-no-mundo-com-o-mundo. Ou seja, é por meio da dinâmica, 
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hierarquia e movimento de transformação e expansão das performances, que se 

coordenam os sujeitos e suas consciências.  

Segundo Leontiev (1972) a consciência pode ser entendida como um produto 

humano, emergente das relações e mediações da sociedade e de sua história, e que 

analisada fora dessas relações perde o sentido e o caráter humano.  

Podemos dizer que ao falarmos da consciência dos sujeitos e da consciência 

coletiva, estamos nos referindo a processos mentais e históricos que são revelados e 

revelam, em um processo dialético, o movimento de expansão da atividade, onde, por 

meio da consciência, os sujeitos se transformam e transformam as performances as 

quais estão imersos. Esse processo nos indica o movimento de expansão da consciência.  

Assim, a consciência segundo Leontiev (1972) evidencia o mundo do homem, 

não dissociado de sua performance, atividade e suas experiências. Embora as 

experiências pareçam ser forças internas estimulando sua atividade, devemos entendê-

las como o constructo de suas performances e assim devemos examinar os valores 

essenciais que se formaram em sua consciência. 

 

...a consciência do homem, como sua atividade, não é aditiva. 

Não é uma superfície plana, nem mesmo uma capacidade que 

pode ser preenchida com imagens e processos. Também não são 

as conexões de seus elementos separados. É o movimento 

interno de seus “elementos formativos” orientados a um 

movimento geral da atividade que afeta a vida real do indivíduo 

na sociedade. A atividade do homem é a substância de sua 

consciência. (LEONTIEV, 1972) 

 

Dessa forma, o ser humano pode tornar-se o próprio objeto de sua consciência e 

assim abstrair-se do mundo para realizar uma crítica à atividade, porém ascende do 

abstrato à um novo concreto, permitindo agora que se transformando, transforme o 

mundo e o objetifique.  

É esse retorno ao mundo concreto que o traz de volta para o campo da ação 

humana. Esse movimento é, ao mesmo tempo, ação e reflexão: a práxis construtiva do 

ser humano. (CAMILLO, 2015).  

Apoiados sobre essas ressonâncias entre performance arte e atividade sócio-

histórico-culturais, vamos refletir sobre o conceito que emerge: a performance-

atividade, onde a consciência e os papeis dos sujeitos e entre os sujeitos em 
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performance-atividade, permeiam a hierarquia das relações sociais e possibilitam, 

quando considerado o professor, um planejamento curricular, dos estilos e das práticas 

do professor de física. 
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ATO 4 – ARQUITETÔNICA 

4.1 Enredo: O conceito de Performance-Atividade 

As teorias apresentadas nos capítulos anteriores nos conduzem a uma narrativa, 

na qual a coordenação das categorias apresentadas sustenta um novo conceito que se 

articula com os modos-de-ser dos sujeitos em atividade, o conceito de performance-

atividade. 

A arquitetônica de conceitos pode ser considerada como expressão da 

complexidade da estrutura cronotópica de atividades. E em sua dinâmica dialética, ela 

se estrutura e é estruturada por meio das práticas, nas quais se ampliam os sentidos que 

os conceitos tomam diante dos objetivos e dos motivos das atividades.  

Para Bakhtin, o conceito de arquitetônica se edifica frente ao ato enunciativo 

concreto, que é realizado num ato responsável. Isso corresponde para Bakhtin à 

organização do todo da cultura, sempre na perspectiva das relações humanas como 

elemento fundamental da unidade de análise de sua teoria. Tal cultura é determinada 

pelas estruturas de espaço-tempo dinâmicas da vida e dos enunciados (cronotopo). O 

conceito de arquitetônica organiza os sentidos do objeto estético, seja ele na forma de 

obras de arte ou em qualquer outro gênero discursivo da comunicação humana.  

Para nós, o conceito de arquitetônica expressará a coordenação entre os diversos 

elementos que compõem os atos enunciativos das relações humanas. A arquitetônica 

será ampliada como complexo de modos-de-ser-dos-sujeitos-no-mundo-com-o-mundo, 

onde a performance-atividade se mostra como expressão da coordenação da consciência 

dos sujeitos e de seus papéis em suas múltiplas atividades.  

Ao estabelecermos o conceito de performance-atividade, tomamos a perspectiva 

de que novos aspectos da atividade sócio-cultural-histórica serão explicitados e assim 

culminarão em uma ampliação da teoria sob o olhar das dimensões artísticas e suas 

práticas. Ao considerarmos a performance arte como elemento de ampliação teórico 

quando coordenado à teoria da atividade sócio-cultural-histórica, estamos propondo 

uma complexificação dos elementos que constituem a dinâmica da rede de atividades de 

um sujeito. Os elementos da performance arte trazidos por Schechner (2011) nos 

ajudam a propor uma relação com os elementos que sustentam a ideia de expansão na 

atividade da atividade como proposta por Engeström (1987).  
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Todo conceito é sustentado por uma atividade (LAGO, 2013). O uso de um 

conceito está ligado a prática social e histórica que o sustenta. Podemos compreender 

que os sentidos que um conceito pode tomar estão diretamente ligados à atividade na 

qual ele está em uso (LAGO; ORTEGA; MATTOS, 2018). Diante da complexidade da 

rede de atividades, na qual um conceito pode existir, entendemos também que existe 

uma complexidade no movimento de qualquer conceito. 

Um conceito só faz sentido considerando as práticas que o sustentam, ou seja, 

diante de seu movimento dentro de uma rede de atividades, que estão determinadas por 

motivos e objetivos e pelos sujeitos mediados por instrumentos nas suas relações sócio-

culturais-históricas. Dentro da perspectiva da teoria da atividade aqui exposta, os 

conceitos deixam de ser unidades de análise formal e sistêmica da realidade concreta e 

imediata e passam a compor a dialética humano-mundo, pois transformam o mundo e a 

si mesmos no movimento dialético da práxis humana.  

A estrutura e movimento dos conceitos que derivam dos modos-de-ser dos 

sujeitos, são, então, orientados por atividades, o conceito-atividade (LEONARDO; 

MATTOS, 2019). O conceito-atividade está delimitado pela práticas sócio-culturais-

históricas, expresso como um momento do complexo de atividades que o sustentam.  

Dessa forma, podemos entender que uma totalidade de um conceito se refere à 

totalidade das atividades que o sustenta, a qual permite que tome múltiplos sentidos em 

diferentes contextos. Entretanto, devemos entender essa totalidade, também em 

movimento, pois um conceito está em movimento enquanto houver contradições que 

movem a atividade que o sustenta. Assim, a noção de totalidade de totalidades pode ser 

expressa como uma arquitetônica da rede de totalidades dos conceitos e das atividades 

dos sujeitos.  

Da mesma forma, ao entendermos essa momentânea estabilidade de um conceito 

em atividade, podemos entender que, segundo Bakhtin (2015), podemos delimitar a 

ideia de gênero à estrutura relativamente estável de conceitos. Para Bakhtin, o conceito 

de gênero se refere à um conjunto de formas de enunciados dos sujeitos estão vivenciam 

seus modos-de-ser num determinado conjunto de atividades. Ao nascer, um sujeito está 

imerso em um mar de atividades mediadas pelo mar de enunciados, dos quais vai se 

apropriando ao longo de sua vivência e que vai permitindo que seus modos-de-ser 

também se manifeste como síntese das vivências nas diversas atividades em que está 
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imerso. Tal apropriação o leva a ampliar seus modos-de-ser em ressonância com o 

próprio movimento da atividade, que tem seus campos mediadores em movimento, 

como a constante complexificação dos conceitos nas práticas enunciadas no conjunto de 

atividades as quais o sujeito constitui e é constituído dialeticamente.  

Da estrutura de gêneros devemos depreender que um gênero específico se refere 

a uma relativa cristalização de conceitos diante das práticas humanas estabilizadas, 

caracterizando uma estrutura espaço-temporal. O conceito de cronotopo (BAKHTIN, 

2015) explicita a estrutura dinâmica dos gêneros que compõem a vida humana nas suas 

diferentes formas estabilizadas. Ou seja, expressa a delimitação das condições histórico-

culturais das práticas humanas concretas. Assim, essa cristalização deve ser 

compreendida como um momento da dinâmica estrutura de atividades, uma totalidade 

não terminada, que se complexifica na medida em que os gêneros se transformam junto 

com as atividades. É nessa perspectiva que vem sendo desenvolvido o conceito de 

gênero-atividade (ORTEGA, 2019). 

As ideias de conceito-atividade e gênero-atividade permitem estabelecer a 

discussão do processo de desenvolvimento humanos como modos-de-ser que refletem e 

refratam a realidade histórica concreta humana. A edificação do complexo dos modos-

de-ser-no-mundo-e-com-o-mundo dos sujeitos em atividade pode ser visto como uma 

hierarquia entre conceito, gênero e performance, a qual pretende expressar a 

complexidade do desenvolvimento humano. 

Com o conceito de performance-atividade pretendemos expressar a ampliação da 

consciência na sua relação com a ampliação da coordenação dos modos-de-ser-dos-

sujeitos-no-mundo-com-o-mundo determinados por gêneros-atividade, assim como esse 

tem fundamento nos conceitos-atividade.  

Assim, propomos relações que se estabelecem entre conceito-atividade, gênero-

atividade e performance-atividade. As relações se compõe segundo a estrutura na qual 

performance-atividade é uma concretização particular de um gênero-atividade, que por 

sua vez representa um conjunto de conceitos-atividade. Essas relações estão em 

movimento constante, determinados pelas contradições das atividades particulares 

consideradas concretamente, e tal movimento indica a complexificação da própria 

consciência segundo a coordenação entre os modos-de-ser-dos-sujeitos em atividade.  
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Essa relação é dinâmica, com as diversas mediações entre performance, gênero e 

conceito-atividade em um movimento segundo as práticas humanas concretas 

estabilizadas historicamente.  

Se tomamos o problema particular de um professor de física, entendemos que, 

em sua prática em sala de aula se coloca como uma performance-atividade dentro do 

gênero-atividade, determinado por um repertório de sistemas de conceitos-atividade. 

Assim, sua performance é a coordenação concreta dos gêneros de modos-de-ser que 

estabelecidos pelos conceitos que viabilizaram, historicamente a atividade dos sujeitos 

envolvidos. Um professor que utiliza recursos como, por exemplo, a história da física, 

ou ainda, gravuras antigas ou textos originais, está se abarcando de gêneros discursivos 

que tomarão nova forma diante de uma certa estabilidade historicamente introduzida 

com conceitos apresentados. Assim, sua performance associada a esses gêneros 

transformarão os sentidos desses objetos, que serão apropriados como instrumentos 

mediadores nas aulas de física, transformando e definindo, assim, performances 

singulares desses materiais segundo o objetivo a atividade de ensino-aprendizagem em 

sala de aula.  

Esse exemplo denota o movimento do ensino-aprendizagem de um conjunto de 

conceitos diante das relações propostas com gênero e performance, onde o contexto se 

expressa como a articulação dos modos-de-ser-dos-sujeitos-no-mundo-com-o-mundo. 

Aqui, se expressa uma das máximas da Teoria da Atividade, a relação entre atividade e 

consciência, pois esperamos que a complexificação da atividade implique numa 

complexificação da consciência dos sujeitos, considerando que seus modos-de-ser se 

coordenem cada vez mais, consequentemente preenchendo as lacunas discursivas, com 

a apropriação de instrumentos mediadores mais complexos e mais apropriados segundo 

o motivo da atividade.  

O desenvolvimento de conceitos como mediadores na atividade está 

subordinado, também, às necessidades humanas e aos motivos que sustentam a própria 

atividade. O sentido da atividade, seu objeto, é negociado na própria dinâmica da 

atividade. Por exemplo, em sala de aula, é na medida em que se exigem novos modos-

de-ser diante da complexificação dos conceitos, que emergem os novos gêneros. Essa 

exigência acaba por estabelecer indicativos da necessidade de uma nova consciência dos 

elementos da arquitetônica, ou seja, a consciência da relação entre gêneros. Aqui, 
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entendemos que tal ampliação da consciência se dará segundo a ampliação da 

coordenação desses gêneros e os novos modos-de-ser que os sustentam. 

O conceito de performance-atividade aparece aqui, como a expressão concreta e 

particular dessa coordenação de gêneros-atividades.  

É na tensão entre performance arte e a atividade sócio-cultural-histórica que 

emerge o conceito de performance-atividade. Essa tensão se expressa quando, ao 

coordenarmos as estruturas da performance arte junto do movimento da estrutura das 

cadeias de atividades, encontramos um sentido: a obra final, o drama da vida humana.  

Nas abordagens discutidas nos capítulos anteriores para performance, discutimos 

as operações e os pontos de contato de Schechner (2006; 2013) e a Teoria da Atividade 

Sócio-Cultural-Histórica, considerando as hierarquias da atividade (LEONTIEV, 1978), 

a direcionalidade para um objeto, a multivocalidade, a contradição como princípio 

motor da atividade, a historicidade e a expansão da atividade (ENGESTRÖM, 1987; 

2001).  

Esse campo teórico permite a reflexão que estamos propondo para introdução do 

conceito de performance-atividade. A performance-atividade é uma expressão concreta 

da complexa relação entre sujeitos de uma atividade, uma ressonância entre os 

elementos das cadeias de atividade que expressará os modos-de-ser-no-mundo-com-o-

mundo dos humanos em seu desenvolvimento
2
.  

A coordenação dos dois conceitos, performance e atividade, não pode ser 

entendida como uma simples junção ou adição, pois cada um dos conceitos representa 

totalidades em suas semânticas singulares e em uma realidade concreta, ou seja, 

representam momentos da hierarquia de sentidos construída historicamente pelas 

atividades humanas que os sustentam. O conceito de performance-atividade surge, 

então, nessa configuração, onde as totalidades desses conceitos geram uma nova 

                                                
2 Pelo fato da performance arte estar apoiada sobre a perspectiva teórica de que o processo artístico 
compõe a esfera da atividade da obra concreta e é necessária para o processo de desalienação diante da 

coordenação do par arte e vida, utilizaremos a performance arte como princípio para análise da prática do 

professor de física aliado a estrutura sócio-cultural-histórica que entendemos como subsidio para o 

desenvolvimento humano. Ao falarmos de desalienação, estamos nos apoiando no fato de que a alienação 

dos sujeitos reside nas lacunas das coordenações entre os elementos que compõem o complexo de 

atividades na qual o sujeito atua, uma coordenação entre os sentidos implicados em suas ações 

coordenadas aos outros sujeitos e objetivo da atividade. Assim, ter consciência de suas ações está 

diretamente ligado ao processo de desalienação, pois proporciona aos sujeitos uma elucidação dos 

motivos e objetivos que movem suas performances-atividades, onde as lacunas na coordenação de ações 

são preenchidas pelo entendimento (consciência) da estrutura das atividades que os sustentam como seres 

humanos no mundo e com o mundo.  
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totalidade. O conceito de performance-atividade é construído em uma rede de 

atividades, que pode ser compreendida como uma totalidade de totalidades, considerada 

na perspectiva da atividade como unidade de análise e de desenvolvimento humano, 

logo uma totalidade de totalidade.  

Dessa forma, pretendemos que a performance-atividade represente uma síntese 

dialética entre as unidades performance e atividade. Nela, sua expressão se torna mais 

ampla que sua simples adição formal, pois considera a ampliação e complexificação dos 

instrumentos mediadores que derivam das transformações que se estabelecem com na 

dinâmica de gêneros e conceitos, na atividade.  

O sujeito em performance-atividade atua com diferentes de redes de 

performances que expressam diferentes modos-de-ser. Esta articulação de papeis pode 

ser ou se tornar consciente, tendo em vista o desenvolvimento da consciência gerada 

com o movimento da atividade. Não podemos dizer, previamente, que um sujeito em 

performance-atividade escolha ou pré-defina seus modos-de-ser-no-mundo. O 

movimento de ser e estar em performance-atividade é dialético e acontece de forma 

mutua na ação.  

Ser-no-mundo, aqui, se refere ao campo das relações do sujeito com o mundo 

que, na perspectiva do materialismo dialético, implica numa transformação mútua da 

unidade humano-mundo, sintetizado por Marx como trabalho social. Por outro lado, a 

dimensão do planejamento das ações segundo um objetivo negociado com os sujeitos 

que compõem a atividade, torna-se importante na perspectiva da arquitetônica do 

complexo de performances-atividades. Isso porque o planejar das ações viabiliza uma 

negociação constante do objeto a ser alcançado, seja por meio dos instrumentos 

mediadores com o objeto, seja por meio da comunidade, das regras e da divisão do 

trabalho.  

Para além do sentido mais imediato, ligado ao desempenho em atividade, 

utilizaremos o conceito de performance-atividade, principalmente, como a ampliação da 

consciência entre os vários modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo dos sujeitos em 

atividade em constante transformação. Nesta perspectiva, consideramos a coexistência 

de múltiplas formas de ser, onde o ser é determinado e está determinando suas 

experiências por meio das performances-atividades em que é sujeito.  
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Desse modo, em um sistema complexo e dinâmico, a performance-atividade se 

estabelece na coordenação entre os sujeitos e seus objetivos orientados a um fim. Da 

mesma forma que a atividade, a performance-atividade tem níveis hierárquicos, ou seja, 

a complexidade do sistema de performances-atividades se expressará na relação entre os 

vários modos-de-ser-no-mundo-com-mundo. Esses níveis hierárquicos da performance-

atividade serão expressos por meio dos conceitos de planejamento e estilos, os quais 

terão a estrutura hierárquica da atividade sócio-cultural-histórica, na qual os níveis 

hierárquicos são compostos pelas coordenações das operações, das ações e das 

atividades. 

Assim, ancorados nas hierarquias da atividade proposta por Leontiev (1978), nos 

cinco princípios da atividade, propostos por Engeström (2001), e nos elementos da 

performance, propostos por Schechner (2006), procuramos estabelecer o conceito 

performance-atividade.  

A performance na arte caracteriza-se, na perspectiva dialética, como expressão 

da simultaneidade do processo e dos sujeitos, envolvidos na atividade artística, como 

elementos da obra de arte. Essa característica se expressa no materialismo dialético 

como a concretização do ser como “estar sendo” naquela manifestação artística, no 

cronotopo específico daquela atividade. Essa perspectiva implica no movimento de 

expansão da atividade, que se traduz na ampliação da consciência dos sujeitos, a qual 

está indisssociada do próprio movimento de expansão do conceito-atividade que se 

estabelece segundo a dinâmica da ascensão do abstrato ao concreto (LAGO; MATTOS, 

2019; LAGO et al., 2019). 

A performance-atividade como expressão concreta dos modos-de-ser dos 

sujeitos em atividade, também está determinada pelos elementos da atividade 

(direcionamento a um objeto, multivocalidade, historicidade, movida pelas contradições 

e expansiva (ENGESTRÖM, 2001)), além de poder ser caracterizada, também, pelos 

elementos básicos da performance arte – being (ser/estar), doing (fazer – ações 

coordenadas entre os sujeitos em performance) e showing doing (mostrar o fazer – 

ligado à natureza dos comportamentos humanos) (Schechner, 1988), articulados os com 

“pontos de contato” proposto por Schechner – transformação da consciência, 

intensidade, interação, conhecimento teórico histórico-cultural, sequência e avaliação da 

performance arte.  
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Com a performance-atividade pretendemos estabelecer novas relações com a 

teoria da atividade sócio-cultural-histórica. A performance-atividade surge como um 

outro olhar, ampliado por novas relações estabelecidas entre teorias aqui utilizadas para 

performance e atividade.  

A multivocalidade, característica da relação dialética entre o individual e o 

coletivo, aparece em uma performance-atividade como característica polifônica das 

interações (BAKHTIN, 2015). Ou seja, em uma performance-atividade, a polifonia se 

constitui pela formação desse processo dialético, no qual qualquer ação dos sujeitos tem 

aspectos dialógicos, assim como na atividade sócio-cultural-histórica. A polifonia é 

estruturante em qualquer produção cultural, verbal ou não verbal, erudita ou popular. O 

sujeito de Bakhtin (1973), constituído com o outro, traz a ideia do sujeito construído na 

linguagem, o qual tem um projeto de fala que não se refere somente à sua intenção, mas 

se refere também à do outro. O primeiro outro é o outro com quem fala, depois o outro 

ideológico, tecido por outros discursos do contexto, por fim o sujeito é, ao mesmo 

tempo, corpo e as outras vozes que o constituem. Não há sujeito anterior à enunciação, à 

escritura ou à ação, ele se constitui, para Bakhtin (1973), “na e pela interação e, produz 

e reproduz, na sua fala e na sua prática, o seu contexto imediato e social”. (PIRES; 

ADAMAMIS, 2010, p. 68). 

Considerando esta perspectiva bakhtiniana, a performance-atividade é e não é 

autoral, pois pertence ao sujeito particular, mas também à sua história coletiva, o que 

nos permite reafirmar que um elemento central da análise dialética é a historicidade. A 

historicidade expressa-se na transformação da humanidade, onde a autoria da 

performance-atividade acontece na tensão entre o individual e o coletivo. Por outro 

lado, as contradições dão movimento e transformam os sentidos e objetos das 

performances-atividades, explicitando sua historicidade e, como no sistema de 

atividades, a historicidade e a tensão indivíduo-coletivo revelam a dinâmica do sistema 

de performances-atividade.  

Assim, dado que a performance-atividade é uma manifestação concreta das 

escolhas de conjuntos de gêneros-atividades que a suportam no sistema de atividade 

sócio-cultural-histórica, as contradições surgem como elementos centrais para a 

transformação das estruturas hierárquicas que compõem, tanto a atividade como a 

performance-atividade. O processo de superação das contradições é marcado pela 

transformação da consciência dos sujeitos, principalmente quando as contradições são 
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superadas. Dessa forma, as transformações da performance-atividade expressam um 

processo de recontextualização dos sentidos da própria performance – isto é, a dinâmica 

da performance-atividade.  

Ou seja, a performance-atividade é dinâmica e se expande, seu movimento se dá 

mediante as contradições e seu processo de superação, processo pelo qual novas 

contradições emergem. Assim, devemos entender a contradição, sua superação e a 

emergência de novas contradições como o próprio processo de transformação da 

atividade.  

A explicitação das contradições expressa o movimento da performance-

atividade, pois esta expande e transforma a própria atividade na qual se realiza. Bakhtin 

(2015) e Vygotsky (1998) expressam o limite dinâmico da atividade, não como um 

limite físico numa perspectiva da lógica formal, mas como um estranhamento, aquilo 

que perturba ou que engaja os sujeitos em suas performances-atividades. Para 

Vygotsky, como todo desenvolvimento humano, cabe uma historicidade, principalmente 

quando se trata de uma temática urgente, é lá, no limiar ou numa situação limite, que se 

torna necessário um diálogo que vise a superação da contradição. É nesse limite que 

surge a noção de drama, como síntese das contradições que determinam o limiar de 

transformação da performance-atividade.  

Atribuímos à performance-atividade a noção de drama como expressão da 

contradição vivida pelos sujeitos em interação, ou seja, drama é a condição de vida que 

está no limiar da transformação dos sujeitos e das suas performances-atividades.  

O drama toma diferentes sentidos, mas para Vygotsky, sobretudo, retrata o 

desenvolvimento humano como transformação, ao longo do tempo, de todo um 

conjunto de relações sociais (DELARI, 2011). Aqui, acompanhamos essa perspectiva, 

entendendo o drama como expressão do limite da performance-atividade.  

Em síntese, trabalhamos a hierarquia complexa de performances-atividades que 

se coordena com os papeis e estilos que refletem os sujeitos, onde o drama expressa a 

transformação dinâmica do sistema devido as contradições, suas superações e a 

emergência de novas contradições. Logo, nesse sistema complexo de performances-

atividades, o drama encontra-se como a síntese das contradições, onde o espaço-tempo 

junto da dinâmica histórico-social dos sujeitos (cronotopia) que, dialeticamente, 

sustenta a noção de drama. 
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4.1.1 Personalidade sócio-cultural-histórica e a ampliação da 

consciência  

A consciência do sujeito humano pode ser entendida como fenômeno 

determinado pela atividade a qual o sujeito está imbricado. Historicamente, o conceito 

de consciência dominante se referia consciência cartesiana, na via uma relação 

dicotômica entre corpo e mente, entre sujeitos e objetos. Segundo Leontiev (1972) esta 

abordagem ignora o elemento significante das verdadeiras relações do sujeito com o 

mundo objetivo, ou seja, ignora sua atividade.  

 

Assim, ao lidar com o problema de como a consciência é 

determinada, somos confrontados com a seguinte alternativa, 

tanto aceitar a visão implicada no “axioma da imediaticidade”, 

i.e., proceder de um padrão “objeto-sujeito” (ou o padrão 

“estímulo-resposta”, que é a mesma coisa), ou proceder de um 

padrão que inclui um terceiro vínculo conectivo – a atividade 

do sujeito (e, correspondentemente, seus meios e modo de 

aparecimento), um vínculo que media suas interconexões, isso 

quer dizer, proceder do padrão “sujeito-atividade-objeto”. 

(LEONTIEV, 1972) 

 

A presença da consciência como elemento que emerge da atividade humana se 

estabelece nas ações coordenadas entre os sujeitos da atividade. Isso nos permite dizer 

que na medida que as coordenações de ações são ampliadas, a consciência também se 

amplia. O conceito de performance-atividade como unidade de análise da performance 

humana em atividade, nos permite uma expressar de outras formas a relação da 

coordenação de ações com a ampliação da consciência dos sujeitos, pois a emergência e 

movimento da atividade é o pilar da emergência do conceito de performance-atividade. 

Segundo Leontiev (2003), uma das características do ser humano é sua 

personalidade. Devemos entender a personalidade como expressão da vida de sujeitos 

particulares em atividade. Aqui não pretendemos perder a arquitetônica da construção 

desse sujeito, onde o complexo de ações coordenadas em atividade se dão num 

cronotopo particular, determinado pela historicidade da atividade. É nesse cronotopo 

que se edificam a personalidade do sujeito singular. 

As experiências dos sujeitos na vivência em atividade, ao longo de sua vida, 

expressam a síntese do ser frente as situações de vida. Dessa forma, segundo Leontiev 
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(2003), o sujeito em sua forma concreta parece o mesmo aos olhos dos outros e de si 

mesmo, mas sua identidade, vai além da identificação pelo seu nome, mas também pelas 

outras formas de interação mediada, pois as regras e instrumentos mediadores estão 

vinculados, indissociavelmente, das atividades que o formam e o responsabilizam pelo 

seu devir. 

Leontiev discute as diferentes abordagens para o papel da personalidade 

humana, confronta teorias onde este conceito é identifica o humano podendo, assim, ser 

compreendido como uma essência imutável do ser-humano particular. Por outro lado, 

apresenta ainda outras perspectivas em que a personalidade humana é resultado das 

atividades as quais o sujeito pertence e atua. Esta última perspectiva atribui uma 

dinâmica ao conceito, que antes em teorias anteriores, era apontado como característica 

imutável da constituição do ser-humano.  

Como qualquer conceito, entendemos que o ser-humano também se caracteriza 

por um movimento dialético entre aparência e essência. Isso significa que a 

personalidade, como essência, pode ser entendida como um momento do movimento do 

seu próprio desenvolvimento, o qual depende da dinâmica das atividades das quais o 

sujeito pertence e modifica, na realização concreta como performances-atividades. Ou 

seja, a essência ser entendida como um momento do movimento entre o par dialético 

essência e aparência, o qual é construído socialmente na tensão entre indivíduo e 

coletivo.  

  

Esse tipo de abordagem permite, desde o início, uma resolução 

preliminar da questão a respeito do que forma uma base estável 

para a personalidade; exatamente o que entra e o que não entra 

na caracterização do ser humano, especialmente enquanto 

personalidade, também depende disso. Essa decisão é feita com 

base na suposição de que a base real para a personalidade 

humana é o agregado de suas relações com o mundo, que são 

sociais por natureza, porém relações que são realizadas, e são 

realizadas através de sua atividade, ou, mais precisamente, pelo 

agregado de suas atividades multifacetadas. (LEONTIEV, 

2003) 

 

Para compreender o conceito de personalidade, tomamos como unidade de 

análise de um sujeito, a atividade. Assim, a personalidade não é caracterizada 

diretamente por suas ações, pois outras relações estabelecidas pela teoria da atividade 
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sócio-histórica-cultural, como a comunidade, as regras e os instrumentos mediadores, 

permitirão compor o que chamamos de personalidade do ser.  

Leontiev (2003) aponta para um exemplo de como ações e operações do sistema 

de atividades, isoladamente, não definem a personalidade de um sujeito:  

 

Por exemplo, as operações de escrita ou a habilidade em relação 

à caligrafia dificilmente poderiam ser consideradas, dentro do 

bom senso, como "personalidade". Mas então nos lembramos 

do quadro do herói Akaki Akikievich Bashmachkin, do conto 

de Gogol, “O Capote”. Ele estava trabalhando em algum 

departamento como funcionário para copiar papéis oficiais, e 

via, nesta operação, todo o mundo, diverso e fascinante. Ao fim 

do trabalho, Akaki ia imediatamente para casa. Assim que 

comia, pegava um tinteiro e começava a copiar papéis que tinha 

trazido para casa, e, se houvesse notas para copiar, fazia cópias 

para si mesmo, por recreação, para sua satisfação pessoal. 

“Tendo escrito até satisfazer seu coração, Gogol nos relata, ia 

dormir sorrindo, antecipando o próximo dia: o que quer que seja 

que Deus enviasse para ser copiado amanhã”. (LEONTIEV, 

p.2003) 

 

Nesse exemplo identifica-se a complexificação da operação escrita, diante de 

uma atribuição de sentidos coordenados pela atividade do sujeito em questão. Com isso, 

a atividade na qual o sujeito escreve passa a, também, sustentar seu complexo de 

modos-de-ser. A escrita, para o personagem de Gogol, passa a ser uma atividade com 

suas próprias mediações, motivações e objetivos, superando-a como apenas operação.  

Assim, o conceito de personalidade pode ser entendido como a expressão dos 

sujeitos em atividade, e dela vamos apontar para a discussão sobre as performances-

atividades. A superação das contradições, no processo dinâmico de complexificação dos 

instrumentos mediadores entre sujeitos e objetos, como a escrita, pode ser um 

disparador no estabelecimento de outras atividades, assim o que antes era uma operação, 

uma condição para uma atividade mais ampla, em outro nível hierárquico da rede de 

atividades na qual o sujeito está inserido, pode ser considerada a uma atividade com 

outras motivações e outros objetivos.  

A performance-atividade, como expressão concreta dos modos-de-ser-no-

mundo-com-o-mundo dos sujeitos, é entendida como formas de ressonância entre os 

elementos que compõem a atividade. Tais ressonâncias se traduzem em papeis e estilos 

coordenados e direcionados para um objetivo e orientados por motivações 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/g/gogol.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/g/gogol.htm
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dialeticamente coletivas e singulares. Complexificar a operação “escrita”, significa 

transformar seu sentido diante de outras atividades, ou seja, complexificar a própria 

consciência de sua prática.  

 

O que, de fora, parece serem ações que têm seu próprio 

significado para o ser humano revela-se, pela análise 

psicológica, como algo diferente, especificamente que são 

apenas meios de atingir objetivos, sendo que o motivo real 

parece residir num plano de vida completamente diferente. 

Neste caso, por trás da aparência de uma atividade, esconde-se 

outra atividade. E é especificamente essa atividade que entra 

diretamente no aspecto psicológico da personalidade, não 

importa qual seja o agregado de ações concretas que a realiza. É 

como se este último constituísse apenas um envelope para a 

outra atividade que realiza esta ou aquela relação real do 

homem com o mundo - um envelope que depende das 

condições que são às vezes acidentais. É por essa razão, por 

exemplo, que o fato de que um dado homem trabalhe como 

técnico por si só pode ainda não dizer nada de sua 

personalidade; seus traços não são revelados dessa forma, mas 

através daquelas relações nas quais ele inevitavelmente entra, 

talvez no processo de seu trabalho, talvez fora desse processo. 

(LEONTIEV, 2003) 

 

Como já dissemos, a personalidade não é um conjunto de pré-requisitos 

individuais para o processo de humanização, mas que ela própria emerge e se 

transforma segundo um complexo de atividades humanas. Segundo Leontiev (2003) o 

sentido da investigação da personalidade não se dá a partir de hábitos, habilidades e 

conhecimentos adquiridos para a atividade caracterizada por eles, mas, sim, a partir do 

conteúdo e das conexões das atividades, em direção a quais e a que tipo de processos os 

realizam e torna-os possíveis.  

No desenvolvimento dos sujeitos, suas performances-atividades aparecem 

coordenadas em uma relação hierárquica. Uma representação das coordenações dessas 

performances-atividades só toma sentido dentro de uma totalidade, a qual, por sua vez, é 

dinâmica e construída diante de uma transformação continua de mediações do sujeito 

com o mundo. Assim, a coordenação dos modos-de-ser dos sujeitos, é gerida não apenas 

pelas dimensões biológicas e singulares, mas também pelo sistema de relações que o 

sujeito se expressa. As performances-atividades são dirigidas por motivos, que se 
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expressam como objetos concretos da atividade. Assim, o sistema de performances-

atividades é coordenado pelo sistema de motivações dos sujeitos.  

Assim, aqui, o conceito de personalidade deve ser entendido como uma estrutura 

singular dos sujeitos que se articula com o sistema de motivações e atividades das 

atividades nas quais está inserido. Desta forma a personalidade é uma emergência dos 

processos de interação mediada entre sujeitos, comunidade e objetos determinadas 

historicamente.  

A relação entre a personalidade – na forma apresentada, uma personalidade 

sócio-histórica-cultural - e o conceito de performance-atividade se expressa na ideia de 

que a personalidade sintetiza os modos-de-ser dos sujeitos.  

A desalienação dos modos-de-ser dos sujeitos promove uma complexificação da 

consciência, o que pode ser entendido como o processo de superação e, consequente, 

produção de contradições, processos que se expressam nas práticas e papeis dos sujeitos 

em performance-atividade. Em suma, as contradições quando superadas ampliam e 

transformam as performances-atividades, atribuindo assim movimento aos estados de 

personalidade e motivações dos sujeitos.  

 

4.1.2 O drama como expressão do limite na performance-atividade 

Usaremos a noção de “situação limite” expressa por Vigotsky (1925), que 

delimita uma fronteira, uma região em que se é necessária uma ação, por assim dizer, 

toma o sentido de temática urgente. A noção de situação limite que Vygostky aponta em 

seus trabalhos é estruturada a partir da necessidade de investigação que nos convoca a 

tomar decisões diante de contradições. Delari aponta como Bakhtin também trabalhava 

com essa noção de ação no limite: 

 

Mikhail Bakthin, em “Problemas da poética de Dostoiévski”, de 

1963, fala sobre “diálogos no limiar” referindo-se a um gênero 

literário específico, de origem popular, no qual um intenso 

debate se trava, seja às portas do inferno seja às do paraíso 

(Bakhtin, 1963/1997). Nesse debate o herói, à beira da morte ou 

“pós-vida”, levanta “questões últimas” da existência – como 

Sócrates no “Fédon”, que, pouco antes de tomar cicuta para 

cumprir sua sentença de morte, fala das origens e destino da 

alma humana. (DELARI, 2011, p. 182) 
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As contradições são elementos da dinâmica das atividades humanas. Por meio 

das superações das contradições, a atividade se transforma junto com os objetivos e, 

assim, os instrumentos mediadores são complexificados dialeticamente com a 

complexificação da consciência dos sujeitos.  

Vamos entender que as contradições revelam aos sujeitos situações que exigem 

ações que devem ser realizadas e para supera-las, complexificando sua consciência em 

sua rede de performances-atividades. Nessa situação é possível atribuir um papel ao 

sujeito, tendo em vista uma analogia entre os termos teatrais e da teoria da atividade 

sócio-histórica-cultural. É de extrema importância compreender que essa analogia 

possui limites e contextos que são mais ou menos relevantes ao tema como, por 

exemplo, a ideia de que as contradições objetificadas devem ser entendidas como um 

momento do complexo de modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo, e não uma mera 

situação isolada. Isso permite ter em mente a necessidade de que não caiamos em uma 

redução das relações que a rede de atividades proporciona. Esse olhar para as 

contradições não deve salientar um isolamento da atividade da qual essa contradição é 

inerente, mas sim apresentar uma reflexão acerca das alienações e desconfortos na 

coordenação de ações dos sujeitos. 

Para Vygotsky (1925) o drama situa-se na região de fronteira, no limiar entre 

psicologia e arte. Como qualquer outro conceito, o conceito de drama toma diversos 

sentidos diante do complexo de atividades que o sustenta. Como, por exemplo, o 

conceito de drama pode se referir a um gênero teatral, literário ou ainda expressar uma 

situação social-psicológica, como em uma “ação dramática” de cunho reflexivo da 

prática da vida cotidiana.  

Para este texto, o conceito de drama está sustentado pela estrutura de movimento 

de um conceito discutida anteriormente e deve ser compreendido como um elemento 

vital da estrutura da atividade. O drama se torna vital no sistema de performances-

atividades por evidenciar a contradição vivida, ou seja, o movimento de superação das 

contradições, da transformação das atividades, logo da transformação da consciência.  
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4.2 Em cena: O professor como objeto em performance-

atividade, em um certo momento 

Ao sujeito se atribui um papel dentro da performance-atividade, onde suas ações 

se coordenam segundo seu objetivo e motivo. Vamos entender o papel do sujeito como 

sendo o conjunto de relações que o sustentam dentro das ações de seu papel na 

performance-atividade. A esse papel podemos atribuir características que são híbridas 

dentro do sistema de performances-atividades. Por exemplo, ao papel de “princesa” em 

uma peça podemos notar elementos que configuram esse gênero discursivo, por ter uma 

relativa estabilidade histórica e cultural, expressas por suas roupas, gestos, cabelo, que 

podem ser entendidos como estilo dentro de uma estética social e artística. Às ações 

desse personagem (papel desempenhado pelo sujeito no contexto especifico) podemos 

atribuir operações que articularão com os estilos impressos em suas ações, como por 

exemplo, na operação de trançar o cabelo, que entenderemos como elemento estético da 

personagem. Podemos entender essa operação como parte de um planejamento da 

personagem, de onde o conjunto de operações pode ser sintetizado nas ações que por 

fim podem ser entendidas como a performance-atividade: peça teatral.  

Entenderemos essa estrutura segundo uma hierarquia, moldada na dinâmica dos 

elementos da atividade discutidos anteriormente conforme o esquema a seguir: 

 

Figura 2: Esquema de relações entre as estruturas hierárquicas “Planejamento–Papel–

Performance-atividade” e Operações–Ações–Atividade 

Assim, o papel desempenhado pelo sujeito, que emerge da performance-

atividade, se expressa como o sujeito particular diante da rede de performances-

atividades da qual faz parte. Ser em uma performance-atividade é desempenhar um 

papel segundo as mediações disponíveis (regras, instrumentos, divisão do trabalho). 

Mas é preciso notar que esse papel do sujeito particular não existe antes do sujeito estar 

em performance-atividade, assim como sua própria personalidade, essas relações são 

construídas como níveis hierárquicos da performance-atividade. Por entendermos o 

Planejamento 

(script) 
Papel 

(Estilo) 

Performance-atividade 

Operações Ações Atividade 
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planejamento em um nível hierárquico inferior da performance-atividade, podemos 

erroneamente entender uma determinação linear de acontecimentos, o que poderia 

aparentar num cristalização da atividade e de seus elementos. As atividades não são 

cristalizadas, pois o movimento de seus elementos e sua transformação é que a 

caracterizam como unidade de análise. Devemos entender o planejamento como nível 

hierárquico inferior na performance-atividade como um momento da dinâmica do 

complexo de modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo.  

Assim, para analisarmos os papeis e as performances-atividades nessa 

perspectiva, novamente, temos que fazer um recorte diante da dinâmica de 

performances-atividades. Vamos entender como fundamental o papel professor, em 

razão deste propiciar uma complexificação da consciência na performance-atividade dos 

sujeitos. Assim, a prática do professor de física pode ser vista como objeto em uma das 

performances-atividades do complexo de performances-atividades que envolvem a 

prática de sala de aula. Tomar a prática do professor de física como objeto em uma 

performance-atividade, significa que a articulação entre as ações deve apontar para tal 

objeto, para o qual o planejamento se coloca como operação nessa performance-

atividade.   

A objetificação da prática do professor de física em uma performance-atividade 

pode ser entendida em termos de coordenação de ações que, por sua vez, podem ser 

entendidas como estilos (papeis). Os estilos que derivam do planejamento não podem 

ser entendidos como estruturas fixas e previamente estabelecidas à pratica, mas como 

múltiplas sínteses que emergem das relações que sustentam os elementos do 

planejamento.  

Assim, por meio de um recorte na dinâmica de performances-atividades, 

entendemos que refletir sobre o sujeito-professor, colocando sua prática como objeto em 

uma performance-atividade, pode propiciar uma complexificação da consciência do 

papel professor, pois permite uma ampliação das relações que sustentam a prática dos 

sujeitos, o que nos leva a entender a sala de aula para além do espaço físico, mas como 

um sistema de performances-atividades.  

Na performance-atividade, onde a prática do sujeito-professor é objeto, a 

coordenação do planejar e agir, proporcionará ao professor uma complexificação de sua 

consciência, onde suas ações dentro da performance-atividade de ensino aprendizagem, 



 

75 

 

serão articuladas com os múltiplos objetivos do sistema de atividades de ensino–

aprendizagem de física. Essa articulação, que deve ser mútua e negociada, deve ter a 

perspectiva do movimento, onde a determinação de um fim absoluto se esgota diante a 

constante transformação da performance-atividade na complexidade do mundo.  

O papel dos sujeitos em performance-atividade deve, assim, estar coordenado 

com o objetivo, e uma consciência desses papeis amplia assim a consciência do sujeito 

na performance-atividade. O papel professor emerge na articulação entre diversos 

papeis do processo de ensino-aprendizagem e de forma híbrida com os outros sujeitos, 

desempenha ações diante ao drama historicamente inerente à performance-atividade da 

prática do professor de física.  

Na prática de professores de física, a priorização do saber científico (entender a 

física como uma série de regras e fatos), se expressa no currículo fixo das licenciaturas e 

no senso comum. Entretanto, na perspectiva da performance-atividade, essa priorização 

não é suficiente para dar conta do processo de ensino-aprendizagem, pois, além do saber 

científico, as dimensões sociais e políticas se articulam, implicando na necessidade de 

emergir um sujeito-professor que tenha consciência da articulação dos saberes 

relacionais entre as diversas atividades, assim se torna necessário um sujeito-professor 

que tenha consciência dos diversos papeis que determinam esta performance-atividade.  

É por meio da hibridização dos campos dos saberes científicos – social, histórico 

e político –, que o professor complexifica sua consciência, junto da complexificação das 

relações produzidas historicamente, pois em sua formação são necessárias intervenções 

nestes diferentes campos do saber para que tenha condições de vivenciar a práxis e se 

apropriar dos instrumentos mediadores da prática do papel para o qual está se 

preparando para vivenciar.  

Pensar no papel professor é considerar a performance-atividade da qual fará 

parte e entender assim suas necessidades e, planejar suas ações de forma coordenada 

com os outros sujeitos. A dinâmica de papeis na performance-atividade de ensino-

aprendizagem da física acontecerá diante do seu caráter polifônico e do planejamento, 

coordenados com o movimento de transformação do objeto e de seus motivos.  

Assim, ao longo do processo de formação de professores, até a sua prática em 

sala de aula, o sujeito-professor ocupará diferentes posições na dinâmica das 

performances-atividades, como objeto, sujeito, instrumento, assim, ressignificando a sua 
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prática a cada momento e construindo papeis mais complexos junto da ampliação das 

relações.  

A prática do professor como objeto em uma performance-atividade leva-nos a 

entender que o sujeito-professor resulta como fim da coordenação de ações daquela 

performance-atividade. Isto permite o planejamento do papel a ser desempenhado, 

cuidadosamente, pois a dimensão do planejamento não pode ser analisada descolada do 

sistema de performances-atividade. Devemos ressaltar que esse planejamento será 

instrumento para o sujeito-professor em sua prática, ou seja, ele também se transformará 

na dinâmica do sistema de performances-atividades educacionais, não tendo assim uma 

forma definitiva prévia à prática do professor em sala de aula, mas sim, um movimento 

de transformação polifônica, viabilizando o coletivo como elemento das performances-

atividades dos sujeitos. O sujeito-professor dança com o público estudante, uma dança 

composta pelos dois, uma dança dialógica em que o fim está e não está previsto, mas 

que a transformação mútua ocorrerá. 

 

4.3 Papéis: Performance-atividade do professor de física e a 

coordenação com os sujeitos 

A definição de papeis está diretamente ligada aos objetivos e necessidades da 

performance-atividade, sendo assim, a performance-atividade do professor de física 

implica na consciência do processo de ensino-aprendizagem na qual esta performance-

atividade está inserida. A física como ciência a ser ensinada na educação básica toma 

uma importância política e social que, muitas vezes, se mostra desarticulada da prática 

escolar, pois no ensino de física, assim como qualquer outra ciência, existem em várias 

dimensões, que não deveriam se anular na prática, mas sim se coordenarem a fim de 

atribuir um sentido a esse estudo na vida dos sujeitos sob uma perspectiva sócio-

cultural-histórica da humanidade.  

As políticas governamentais aparentam tratar a ciência como produto da cultura 

humana devido ao fato de a incluírem no currículo oficial do ciclo básico, mas a 

proposta se perde quando a ela é atribuída a um ensino tecnicista e a uma prática 

desarticulada do mundo e das necessidades humanas.  
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Ensinar física como uma ciência independente da história do homem, a torna 

somente uma série de regras a serem aplicadas em um mundo inexistente para os 

sujeitos que a entendem como uma obrigação sem utilidade em suas vidas. Podemos 

analisar esse processo diante da alienação dos professores ao longo de sua formação 

profissional, na qual a física, como conjunto de regras, se sobressai em relação ao 

processo cultural. 

Ainda podemos ressaltar a ideia de física como se fosse desarticulada da 

humanidade, única, independente da cultura e sociedade a qual está sendo estudada. Um 

currículo que privilegia regras descoladas da realidade humana prática, somente reforça 

a ideia da inutilidade dessa ciência no processo da educação básica. Isso significa que a 

física utilitária é apenas um dos sentidos possíveis diante da complexidade que a física 

pode tomar em diferentes atividades da qual faz parte.  

A física em diferentes culturas deveria atribuir sentido as ações sociais daquela 

comunidade, servindo como instrumento de reflexão teórica e prática que se manifesta e 

se articula com a prática humana, ou seja, na práxis daquela comunidade. Assim, 

entender a importância da diversidade cultural, consequentemente da consciência das 

ações dos homens em sua comunidade, implica na manifestação de coordenação de 

ações manifestas no currículo escolar daqueles que estão em formação na escola básica.  

Por isso, pensar um currículo comum, ou uma base curricular comum, pode ser 

entendido como uma tomada de consciência das várias dimensões que a ciência, no 

nosso caso a Física, toma diante da diversidade das práticas culturais, que derivam das 

necessidades das comunidades em atividade. Dessa forma, pensar um currículo de 

física, significa pensar em atividades estabelecidas sócio culturalmente sem perder a 

dimensão histórica de sua construção, tornando-a um instrumento mediador nas relações 

entre sujeitos e objetos no mundo.  

Entender o currículo da física é entender um processo político de escolhas que 

privilegiam conteúdos. Entender o professor de física como mediador do processo de 

ensino aprendizagem é entender o papel da complexificação de consciência na 

ampliação das relações entre comunidade, sujeitos e objetos, ou seja, da própria 

performance-atividade de ensino-aprendizagem, na qual o currículo deve estar 

articulado às práticas desses sujeitos.  
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Desse processo de consciência curricular podemos entender um momento da 

hierarquia escolar proposta como planejamento, estilo e performance-atividade, onde a 

performance-atividade do professor se encontra em um processo de consciência de 

papeis sociais, o que define seus estilos na atividade, que emergem de um planejamento 

prévio de seus momentos em sala de aula.  

As experiências daqueles que compõem a performance-atividade escolar 

transformam o currículo por caminhos particulares, relativos às comunidades 

específicas em que se realizam, pois o currículo construído previamente se choca e se 

articula com as necessidades locais da comunidade em atividade de ensino-

aprendizagem. Dessa forma, o currículo se torna uma superestrutura do sistema escolar, 

determinando regras que se manifestam neste sistema como um todo. Entretanto, 

também se considera currículo construído pelas forças mais locais, vindas do 

microscópico da sala de aula, ou ainda dos diversos níveis hierárquicos do sistema 

escolar. Dessa forma, o currículo deixa de ser interpretado como um planejamento 

determinado, e passa ser considerado um objeto em movimento.  

Nesse sentido, surgem as contradições entre o currículo como planejamento pré-

determinado e o currículo como performance-atividade, como um planejamento com 

flexibilidade adaptativa. Em outras palavras, o planejamento se encontra na contradição 

entre o conhecimento historicamente construído e estabilizado e o conhecimento 

localmente estabelecido – o cotidiano da vida comum dos sujeitos. 

Sendo assim, os currículos representam sentidos particulares das interações dos 

sujeitos em performance-atividade, resultado das interações entre diferentes 

performances-atividades. Isto é, mesmo que o discurso atribuído a um currículo 

particular ateste sua validação genérica, descontextualizada, sabemos que na sua 

realização concreta, como objeto ou instrumento de uma performance-atividade, ele 

estará em movimento, se transformará à medida que é vivido e ampliado segundo as 

relações que o sustentam. Nesse sentido, o currículo deixa de ser um planejamento que 

apenas determina sentidos estabelecidos, e passa a ser um instrumento de produção de 

sentidos, o resultado das interações humanas concretas no sistema educacional.  

O planejamento do professor se articula então com o currículo de física e os 

motivos da performance-atividade de ensino-aprendizagem a qual está imerso. Na arte, 

o planejamento das ações, provém da consciência na performance-atividade a qual está 
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apontando essa prática. O planejamento nas artes cênicas – o script, no sistema 

hierárquico da performance-atividade teatral - se coloca como objeto na performance-

atividade quando as ações dos sujeitos coordenadas apontam para um fim que se 

objetifica no planejamento. Pensar o script significa considerar elementos previamente 

estabelecidos e elementos que serão construídos na prática deste, como objetos cênicos 

e interação com a plateia, onde o planejamento do script se traduz como uma ampliação 

da consciência daqueles que o fazem. 

Podemos pensar o script teatral como sendo objeto em um complexo de 

performances-atividades. O script como objeto se manifesta em uma performance-

atividade de nível hierárquico inferior ao da obra teatral sendo objeto na performance-

atividade, propiciando a coordenação de ações e apontando para o objeto planejamento 

artístico na prática. 

Podemos assim, atribuir a dimensão do planejamento como script teatral na 

relação que estamos propondo entre planejamento – estilos – performance-atividade, 

tomando assim a forma script – estilos – performance-atividade. 

Essa relação script – estilos – performance-atividade nos ajuda a subsidiar a 

complexificação da consciência dos sujeitos da prática escolar por propor uma 

complexificação das relações propostas.   
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ATO 5 – RESSONÂNCIA 

5.1 Enredo: Performance-atividade – Estilo – Script no 

contexto da prática do professor de física 

Ao situarmos a performance-atividade como unidade de análise, a qual pretende 

explicitar aspectos da unidade da atividade sócio-cultural-histórica (como o drama 

vivencial por exemplo), propomos refletir sobre às práticas escolares por meio da 

construção, anteriormente apresentada, que relaciona as teorias de performance arte e a 

teoria da atividade sócio-cultural-histórica.  

A performance-atividade é fruto de uma coordenação de sentidos que se 

estabeleceram com uma complexificação das mediações, que são historicamente 

determinadas pelas atividades e performances que se alinham aos modos-de-ser dos 

sujeitos. A coordenação de sentidos ou a complexificação das mediações, nesse sentido, 

se coloca como uma complexificação da consciência que emerge das múltiplas relações 

entre a rede de performances-atividades de onde emergem os sujeitos em suas ações 

coordenadas no mundo.  

A performance-atividade, no âmbito escolar, frente aos processos de apropriação 

cultural e ampliação dos instrumentos mediadores apropriados pelos sujeitos, é central 

para complexificação da consciência. O sujeito-professor ao reconhecer-se em um papel 

nessa performance-atividade, reconhecendo também seus estilos e planejamentos, 

começa a tomar consciência da performance-atividade escolar, da qual faz parte. Porém, 

considerando a complexidade da realidade sócio histórica, nenhuma performance-

atividade está isolada das práticas dos sujeitos, os quais participam de uma 

multiplicidade de performances-atividades que compõem seus modos-de-ser-no-mundo-

com-o-mundo. Dessa forma, a dinâmica e o hibridismo entre os papeis refletem a 

complexidade do sistema de performances-atividades. 

A hibridização dos papeis dos sujeitos em performance-atividade nos conduz a 

uma rede complexa de modos-de-ser. Os papeis híbridos significam que os estilos dos 

sujeitos se emaranham nas suas ações. Essa complexidade deve ser compreendida como 

um movimento dialético do ser na emergência do humano-mundo. Por exemplo, se 

considerarmos um professor em sua prática de sala de aula, podemos identificar ações 

que, coordenadas, apontam para o objetivo de sua atividade, concretizada no seu 



 

81 

 

motivo. Ao propor um experimento, o sujeito-professor deve coordenar suas ações a fim 

de articular os sujeitos segundo um objetivo, tido como um alvo em movimento, que se 

transforma frente as contradições enfrentadas e suas superações.  

As ações dos sujeitos na atividade pedagógica são coordenadas em função de um 

objetivo, mas ao mesmo tempo são ações que podem se articular com outros objetivos e 

outras atividades, incluindo a própria transformação da atividade pedagógica. Por isso, 

ao apontarmos para performances-atividades como híbridas, estamos nos apoiando na 

dialética do ser. Isto significa que os modos-de-ser se complexificam continuamente na 

medida que a consciência ascende à modos suportados pelas vivencias do ser.  

Diante destas várias dimensões da vivência dos sujeitos em performance-

atividade, as ações subordinadas aos papeis que desempenham formam um sistema 

complexo de modos-de-ser, o qual se manifesta na interação entre os sujeitos, seres 

polifônicos que constantemente negociam sentidos e significados. As necessidades da 

performance-atividade de ensino estão ligadas aos motivos educacionais, que se 

concretizam num certo objeto a ser ensinado e que está mediado com os sujeitos da 

performance-atividade por instrumentos. É na coordenação de ações e de seus fins, na 

direção do objeto da performance-atividade educacional, que se reflete a dinâmica dos 

papéis e estilos assumidos pelo professor.  

Para estabelecer a relevância do conceito de performance-atividade, no processo 

de ensino-aprendizagem, é central compreender os modos-de-ser do professor na 

interação com os modos-de-ser dos estudantes. Os professores de física lidam com 

múltiplas necessidades, em contextos diversos, seja no campo do ensino da Física, seja, 

de uma forma mais ampla, os do campo da Educação. Nesses campos é onde, a 

negociação dos objetivos das performances-atividades educacionais, se torna mais 

aguda, ela se dá entre os sujeitos e modela suas ações, apontando para um fim que 

também está em movimento.  

A relação performance-atividade – estilos – script pode ser entendida como um 

olhar que ressalta alguns aspectos da estrutura atividade – ações – operações, 

principalmente por estabelecer novos sentidos aos níveis hierárquicos da estrutura da 

atividade. Esses elementos hierárquicos propostos na estrutura da performance-

atividade se referem aos níveis hierárquicos da estrutura da atividade. Esse 

“espelhamento” hierárquico pretende expressas que é possível compreender a 
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complexificação da consciência por meio da complexificação das mediações entre estes 

níveis.  

No caso da atividade, as operações estão relacionadas às condições das ações, e 

estão fora da consciência imediata dos sujeitos. Por outro lado, nas ações, a consciência 

dos seus fins está presente nos sujeitos, o que permite uma atenção voluntária à 

coordenação com as outras ações. Segundo Leontiev (1978), a lei do deslocamento dos 

motivos, permite compreender a dinâmica da consciência pelo processo de 

internalização-externalização. Ações internalizadas se tornam, em algum momento, 

operações, saindo assim da consciência imediata do sujeito e ficando fora da sua 

atenção. Essa dinâmica entre ações e operações pode ser observada, por exemplo, na 

atividade dirigir um carro. 

Quando aprendemos a dirigir, as ações de pôr o cinto de segurança, trocar 

marcha ou ainda ligar os faróis se colocam em uma atenção maior da consciência, ou 

seja, é necessária uma reflexão sobre a coordenação dessas ações que resultam na 

prática de dirigir. Os sujeitos aos se apropriarem dessas ações diante uma transformação 

do objetivo, que, por exemplo, deixa de ser “aprender a dirigir” para ser “ir para o 

trabalho”, executam como operações o que antes eram ações. A ação “colocar o cinto de 

segurança” passa a ser operação nas relações que compõe a atividade “ir para o 

trabalho”. Essa relação hierárquica da atividade nos permite entender o movimento dos 

elementos que a compõe e assim atribuir uma noção da dinâmica que o complexo de 

atividades apresenta.  

Da coordenação proposta entre performance-atividade – estilos – script surge a 

necessidade de entendermos as relações entre os papeis dos sujeitos e os scripts de que 

se apropriam. Toda ação quando internalizada dentro de uma performance-atividade se 

torna operação, que por sua vez, ao determinar condições para as ações, pode ser vista 

como instrumento mediador entre sujeito, comunidade e objeto, como vimos no 

segundo capitulo.  

Um conjunto de ações coordenadas, na performance-atividade, podem ser 

entendidas como estilos, os quais refletem papeis aos sujeitos nas ações. Esses papeis se 

sustentam segundo planejamentos, os quais se expressam como um nível hierárquico 

inferior dessa mesma atividade. De forma híbrida, esse planejamento é composto por 

ações que se coordenam em outros modos-de-ser dos sujeitos, que são provindos de 
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outras performances-atividades. Por exemplo, nas performances-atividades 

educacionais, o planejamento do professor de física, como objeto, será mediador nas 

performances-atividades de ensino-aprendizagem em sala de aula. Tal mediação se 

concretizará na prática do sujeito-professor de diferentes maneiras segundo os estilos do 

professor.  

Assim, devemos entender o planejamento (script) como um movimento de 

transformação e não uma forma final, acabada no momento de sua execução. Ou seja, o 

planejamento do professor de física na performance-atividade educacional é, a todo o 

momento, negociado ao considerarmos a polifonia do processo de ensino-aprendizagem 

entre os sujeitos.  

Aqui entenderemos o planejamento do professor de física, o script, por meio de 

uma teoria do teatro, que traz a polifonia como elemento estruturante do planejar, em 

particular considerando a transformação mútua entre seus sujeitos, teoria que será 

discutida com maior profundidade mais adiante no texto.  

O script do professor de física como objeto de uma performance-atividade de 

preparação de aula, desencadeará uma série de ações para sua objetificação na 

performance-atividade de ensino-aprendizagem. Da mesma maneira, em um nível 

hierárquico superior, na dinâmica hierárquica da performance-atividade da prática dos 

professores, o planejamento pode ser uma operação na performance-atividade, na qual o 

objeto é o ensino-aprendizagem de física. Nesse nível hierárquico superior da 

performance-atividade, onde o script é instrumento mediador, as ações, e assim o papel 

do professor, se coordenam com as ações dos alunos, que se orientam para um objeto 

negociado e em constante transformação.  

À coordenação dessas ações vamos atribuir o conceito de estilo. Dessa forma, 

poderíamos dizer que os estilos do professor de física refletem seu papel, suas ações, 

que se transforma continuamente diante da dinâmica das interações com os outros 

sujeitos na performance-atividade. Assim, à coordenação dos estilos do professor de 

física vamos atribuir o conceito de performance-atividade. Nela nos ateremos à 

dinâmica dos múltiplos papeis que surgem nas mediações dos sujeitos em performance-

atividade. O planejamento, aqui, é entendido como script polifônico e estabelece 

condições para os estilos. Ou seja, os estilos coordenados entre os sujeitos em atividade 

são entendidos como modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo. 
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Em suma, performance-atividade apresenta uma perspectiva de movimento, 

onde as contradições históricas são o que transformam o sistema de performances-

atividades. As contradições, considerando a relação proposta de performance-atividade 

– estilos – script, são responsáveis por transformar a performance-atividade e assim 

transformar os modos-de-ser dos sujeitos. Nesse movimento de transformação 

atribuiremos o conceito de drama como pilar dos papeis vividos diante a contradição.  

 

5.1.1 O ensino de física e as contradições na prática do professor 

Os papeis dos sujeitos da performance-atividade no contexto dos processos de 

ensino-aprendizagem de física, propiciam uma articulação com as atividades 

pedagógicas da área e abrem um campo para discussão da natureza dessas atividades, de 

seus objetivos e da natureza do conteúdo, a ciência, indo além do imediato da sala de 

aula.  

Os métodos nas ciências exatas têm sido vividos pelo caráter da lógica formal de 

sua aplicação e pesquisa, o que dificulta a apropriação dos elementos vindos de uma 

ontologia materialista dialética. Entendemos que a atividade e a consciência humana se 

coordenam dialeticamente diante a complexidade de ser-no-mundo. Segundo Camillo e 

Mattos (2014) a construção do conhecimento se dá pelo continuo movimento de 

redução do concreto imediato ao abstrato e a ascensão ao concreto real complexificado 

(ILYENKOV, 2004). Essa perspectiva permite pensar que a abstração, movimento 

comum às práticas formais de ensino de ciências, perdem relações quando não 

articuladas com sua volta ao concreto. Assim, o concreto passa a ser entendido, sob essa 

lógica, como o início e o fim de todo o processo de generalização, mediado por um elo 

intermediário de abstração. Nessa perspectiva, a abstração é vista como uma redução, 

uma vez que isola, reduz, elementos do concreto primitivo (sensório) para organizá-los 

por relações essenciais. Por outro lado, a verdadeira ascensão reside na volta ao 

concreto real, qualitativamente diferente do primeiro concreto (sensório), e transformá-

lo por meio da atividade da práxis, na qual se fazem presentes toda a complexidade e as 

contradições inerentes à realidade humana (ILYENKOV, 2004).  

Para Pazello (2010) as abstrações singulares não compõem o complexo do 

processo de formação de conceitos, necessitando assim de uma articulação mais 

complexa com a realidade concreta. É neste sentido, que Pazello e Mattos (2010), 
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apoiados em Vigotski, Davydov e Ilyenkov, defendem que o processo de formação de 

conceitos não se constitui da construção de abstrações puras, tampouco da busca de 

formas cada vez mais descontextualizadas e independentes da atividade humana, mas de 

articulações cada vez mais complexas com as práticas dos sujeitos:  

 

Assim, o concreto é visto por Vigotski não só como ponto de 

partida, mas também como destino do abstrato. Tal ideia entra 

em choque com visões da lógica clássica, uma vez que confere 

ao concreto um status ontologicamente diferente do sensorial 

mundano. Em outras palavras, sendo a realidade vigotskiana 

concreta, a formação de conceitos deveria ter como objetivo 

articular-se com tal realidade. Para Vigotski, a abstração vista 

por si só não constituiria um estágio “mais elevado” de 

cognição, uma vez que seria a partir de abstratos (contextos 

particulares) que se chegaria ao concreto (múltiplos contextos). 

Dessa forma, considerar o homem como um ser rodeado por 

contradições, as quais seriam a própria mola propulsora de sua 

existência, é entender sua vida como uma relação dialética com 

a história. O homem faz e é feito por interações histórico-

culturais e, dessa forma, se transforma ad infinitum. 

(PAZELLO; MATTOS, 2010, p.4).  

 

À medida que se coordenam com mais contextos, os conceitos são 

complexificados e se articulam com as práticas humanas. Esse processo de 

hipercontextualização (PAZELLO; MATTOS, 2010) produz uma ampliação de sentidos 

aos conceitos segundo uma ampliação dos contextos que são sustentados por atividades 

humanas.  

Segundo Rodrigues (2009) as relações entre as complexidades dos sentidos 

serão chamadas de ordens de aprendizado. O conceito é visto como um perfil conceitual 

com múltiplos sentidos que dependem dos contextos que o sujeito vivencia. Uma maior 

ordem de aprendizado implica em um maior reconhecimento, por parte do sujeito, dos 

contextos nos quais o conceito (sentido) é utilizado (se manifesta) (CAMILLO; 

MATTOS, 2014). 

O processo de formação de conceitos é mais complexo à medida que 

entendemos o movimento e sua articulação segundo as atividades e contextos em que 

ele se constrói. No contexto escolar, por exemplo, entendemos que os conceitos são 

articulados em atividades pedagógicas que tem como objetivo a apropriação e 

ampliação de ferramentas historicamente construídas. O engajamento dos sujeitos na 
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atividade escolar reflete a apropriação das objetificações humanas e de sua cultura, 

ampliando o campo de sentidos articulados entre os sujeitos e em suas práticas.  

Cabe a escola então selecionar e refletir sobre a articulação dessas atividades 

pedagógicas a fim de coordenar os modos-de-ser dos sujeitos e suas práticas de forma 

mais consciente, ou seja, ampliando o campo de sentidos por meio do engajamento e 

das objetificações das atividades pedagógicas.  

O fenômeno educacional deve ser mais amplo do que somente o ensino-

aprendizado dos saberes específicos formais das ciências, abarcando também 

coordenações entre os campos da historicidade, cultura, politica, filosofia etc. Os 

sujeitos das atividades educacionais ao se articularem junto das diversas dimensões que 

sustentam os conceitos, estão ampliando suas relações com as atividades que sustentam 

o desenvolvimento humano. Se efetivadas as condições para a realização da atividade 

educacional, os sujeitos podem se tornar, ao mesmo tempo, construtores de sua 

individualidade e do gênero humano. A educação passa a ser, então, mediadora entre 

aquilo que os indivíduos são e o que podem vir-a-ser (CAMILLO; MATTOS 2014). 

Entendemos que a prática da ciência é uma atividade que transforma e é 

transformada pelo mundo. Essa dialética de transformação da ciência propicia que 

objetos da ciência sejam internalizados pelos sujeitos se transformando assim em 

instrumentos para suas práticas no mundo e com o mundo. Para que essa apropriação 

aconteça, as atividades pedagógicas devem proporcionar aos sujeitos ampliações da 

consciência por meio da ampliação das relações e de apropriações de ferramentas 

historicamente estruturadas pela cultura humana. Isso diverge dos processos de ensino-

aprendizagem de uma ciência que se apoia sobre o método de produção e reprodução de 

estruturas fixas onde os sujeitos são condicionados a se adaptarem a tais estruturas, 

produzindo lacunas entre os conhecimentos escolares e a vida em sociedade.  

Camillo e Mattos (2014) apontam que em uma sociedade capitalista, os sujeitos 

podem ser privados de se apropriarem das relações humanas historicamente construídas, 

sobretudo quando a educação é alienante. Dessa maneira diante do complexo de papeis 

das atividades humanas, o papel da escola pode ser entendido como o de proporcionar 

aos sujeitos a complexificação das relações dos modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo.  

Como aponta Gehlen e Mattos (2009) o papel da educação é o de proporcionar 

ao educando o enriquecimento e a complexificação das relações que estabelece com o 
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mundo, fazendo com que se aproprie do já estabelecido e, dialeticamente, 

proporcionando caminhos para a criação do novo a partir do já dado. Tal caminho 

jamais se constrói por meio da substituição das relações que o sujeito estabelece 

previamente com o mundo, nem por meio do apagamento da sua individualidade frente 

à necessidade de uma homogeneização que a educação em massa vem apregoando, nem 

pelo conformismo diante da realidade problemática que lhe é imposta. Tal caminho 

transforma a realidade problemática em problemas significativos, cujas soluções estão 

coordenadas com os vários níveis hierárquicos das vidas dos sujeitos. 

Superar as alienações, inerentes às atividades humanas, faz parte do papel da 

escola. Essa superação, que se dá no movimento do par alienação/emancipação, é uma 

constante na coordenação de elementos que compõem as atividades humanas. Assim, a 

superação das alienações não tira a condição de sua existência no desenvolvimento 

humano, mas transformam a natureza e as relações destas, onde a partir disso, o 

humano-mundo se transforma de forma mais consciente. 

Ao propormos a estrutura performance-atividade – estilos – script propomos 

uma coordenação das relações que os sujeitos estabelecem em atividade, no caso, nas 

atividades educacionais no contexto da física. A física como ciência humana, também é 

síntese das construções humanas derivadas das necessidades dos sujeitos e de suas 

relações com e no mundo. Isso significa que o ensino de física deve estar articulado a 

essa construção para que, assim, o movimento de emancipação seja efetivo na prática 

escolar. A estrutura proposta propicia ao professor uma consciência ativa nesse sentido, 

quando o professor de física amplia suas relações diante a coordenação dos estilos e 

papeis dos sujeitos em sua performance-atividade.  

 

5.2 Em cena: Os estilos do professor 

Ao tomarmos a performance-atividade não como um instrumento de ensino, mas 

como um instrumento para compreender o objeto prática escolar, podemos 

analogamente identificar cada sujeito da performance-atividade escolar por meio dos 

papeis desempenhados. Por exemplo, dependendo do contexto que está vivenciando, um 

aluno pode ter um papel de professor, colega, filho, namorado, homem, criança. O palco 

onde se concretizam estes papéis é a própria escola que, por excelência, é um local em 

que se estabelece uma confluência de performances-atividades que se hibridizam 
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estabelecendo uma miríade de sentidos vindos das vidas cotidianas dos sujeitos 

escolares. 

A emergência dos diversos sentidos na performance-atividade escolar pode ser 

entendida, na perspectiva vigostskiana, quando consideramos a sala de aula como palco 

teatral. É neste palco que é possível considerar o drama das relações entre o 

conhecimento estabelecido historicamente, articulado com o script, que envolve 

aspectos emocionais a serem incluídos na vivência dos papeis, e a própria experiência 

dos atores no jogo dramático: professor e estudantes não mais como ator e plateia, mas 

como sujeitos em performances-atividades, síntese entre o que se vive e o vivido: 

drama. 

 

Vygotsky usou a palavra “palco” não com uma metáfora, como 

muitas pessoas pensam. A tarefa de Vygotsky em 1930-1931 

era criar a psicologia em termos de drama. O palco é o lugar 

que o desenvolvimento dramático ocorre. O palco (teatral) tem 

dois planos – plano (dimensão) social e plano individual. Os 

planos só fazem sentido em relação ao palco e eles estão 

conectados como duas projeções do palco em que a criança não 

é um espectador, mas participante.
3
 (VERESOV, 2001, p.7) 

 

Sendo assim, a análise da prática docente, na perspectiva do drama em que o 

ator (professor) no processo interativo com os outros atores (os estudantes), sugere o 

conceito de estilo como instrumento na análise da performance-atividade da prática dos 

professores em sala de aula. 

Toda performance-atividade de ensino-aprendizagem conta com vários sujeitos 

em ações mediadas que devem ter seus fins coordenados para que se atinja o objetivo da 

performance-atividade – seu motivo materializado no objeto. Na relação entre a sala de 

aula e o teatro, o professor se encontra como mediador-ator no processo de ensino-

aprendizagem. O professor como sujeito da atividade, além de ter o papel de ator 

(agente) nas relações com outros sujeitos, faz a mediação entre os estudantes e o objeto 

aprendizagem.  

                                                
3 Why Vygotsky used the word "stage" this is not a metaphor as many people think. The task of Vygotsky 

in 1930-1931 was to create the psychology in terms of drama. The stage is the place the dramatic 

development takes place. The stage (theatre) has two planes - social plane (dimension) and individual 

plane. The planes only make sense relative to the stage and they are connected as two projections of the 

stage where the child is not a spectator, but participant. (VERESOV, 2001, p.7) 
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A atuação do professor em sala de aula é bastante variada, podendo assumir 

diferentes papeis, resultado da complexidade das relações estabelecidas na atividade 

escolar. Esses papeis podem ser mais complexos a medida que o professor amplia sua 

consciência das relações que sustentam esse papel e sua prática coordenada aos outros 

sujeitos. Os professores concebem a profissão de variadas formas, pois além do 

treinamento geral nos cursos de formação de professores, cada um teve diferentes 

experiências escolares, das quais trouxeram diferentes sentidos para sua profissão.  

Na perspectiva dialética o par indivíduo-coletivo só é superado, como elementos 

singulares, quando compreendemos que os sentidos particulares do que é ser professor 

se compõem com os significados estabilizados, trazendo elementos do “já vivido” e do 

que “será vivido”. Essa superação pode ser pensada como gêneros de modos-de-ser do 

professor, os quais, numa perspectiva bakhtiniana, tratam de formas historicamente 

estabilizadas de ser. Neste trabalho, para estudarmos os estilos dos professores, nos 

baseamos em estudos sobre os estilos parentais (BAUMRIND, 2005), cuja análise se dá, 

de maneira análoga ao contexto escolar.  

Os estilos parentais propostos por Baumrind (2005) se referem a categorias de 

interações entre pais e filhos, a autora propõe quatro estilos: (i) Negligente - é o estilo 

parental em que a relação entre pai e filho é baseada nas necessidades imediatas do 

filho, o qual se mantém uma relação distanciada com o pai; (ii) Indulgentes - se refere a 

pais permissivos, que estabelecem nenhum ou pouco controle. Não negociam regras ou 

limites com o filho, são excessivamente tolerantes e permitem que o filho autorregule 

seu comportamento; (iii) Autoritário - estilo no qual as regras e limites também não 

são negociados, porem o comportamento do filho é avaliado de acordo com regras 

rigorosas de conduta estabelecidas somente pelos pais, que exigem obediência, respeito 

á autoridade e a ordem. Em geral, os pais não acatam os questionamentos e opiniões dos 

filhos, não valorizam o diálogo e sua autonomia; (iv) Autoritativo - estilo no qual a 

comunicação entre pais e filhos é baseada na responsividade e no diálogo, onde existem 

regras, mas são negociadas e coordenadas com as necessidades mútuas. No 

impedimento da negociação controlam as divergências, não pautando as decisões pelo 

simples consenso ou desejo imediato dos filhos. São pais que promovem a autonomia, 

mas fazem o papel mediador. 

Ao recontextualizarmos estas categorias para o ambiente escolar, ampliamos as 

relações e sentidos que estas categorias apresentam em sua prática, coordenando assim a 
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prática dos professores em sala de aula. Apontamos a categoria Autoritária como um 

dos extremos de um modo-de-ser do professor em sala de aula.  

O professor Autoritário, nesta perspectiva, pretende manter um controle dos 

alunos e não permitir suas intervenções ao longo da aula. Nessa categoria propomos que 

a prática do professor está centrada em um objetivo fixo imediato que não permite uma 

transformação diante das relações construídas em sala de aula. Nesse papel o professor 

de física entende a ciência e objetivo de seu ensino-aprendizagem como uma prática 

formal desconectada dos papeis que os alunos apresentam nessa performance-atividade. 

Assim a aprendizagem de conceitos da física passa a ser objetificada dentro da atividade 

pedagógica de maneira menos complexa do que quando os sujeitos atuam de forma 

ativa e consciente transformando o objeto por meio da negociação de sentidos.  

O estilo autoritário do professor de física produz alienações dentro do sistema de 

performances-atividades, distanciando os sujeitos-alunos da ciência estruturada no 

contexto sócio-cultural-histórico, que considera elementos para além dos objetos 

conceituais físicos do sujeito-professor.  

Por outro lado, tomamos as categorias Negligente e Indulgente dentro de uma 

mesma categoria que chamamos de Permissiva, que se encontra no outro extremo dos 

modos-de-ser do professor, que permite seus estudantes intervir e se manifestar ao 

longo da aula, ou seja, os estudantes se tornam atores-diretores da aula, deixando o 

professor como espectador, um laissez-faire (analogia vinda da expressão que traduz o 

capitalismo em sua forma mais liberal, onde as relações se sustentam segundo uma 

logica “livre” afim de promover os direitos de propriedades de sujeitos particulares). 

O estilo permissivo do professor de física enfraquece o complexo de relações 

que emergem de sua prática, por não promover uma baliza diante das contradições e 

alienações emergentes da proposta e de seu objetivo pedagógico. Nessa categoria 

entendemos o professor de física diante uma ciência estruturada de forma 

descoordenada as regras, comunidade e divisão do trabalho, por não promover uma 

ampliação da consciência segundo os elementos que compõem as performances-

atividades das relações em sala de aula.  

Por fim, tomamos a categoria Autoritativa, na qual o professor permite que os 

estudantes participem da aula, realizando escolhas e tomando decisões, porém dentro de 

certas balizas, determinadas pelo tema geral da aula e os dramas que surgem das 
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contradições vividas. A determinação das balizas e da liberdade de caminhar entre elas 

se dá entre professor e estudantes numa perspectiva dialógica, na qual não se perde o 

sentido teleológico do currículo escolar, mas também não se elimina as demandas locais 

vindas das vivências dos estudantes. 

Sendo assim, quando o professor entra em sala de aula, é possível pensar numa 

análise baseada nessas três categorias de interação. Esses possíveis estilos do professor 

surgem na relação com os outros sujeitos da performance-atividade. Na dinâmica das 

performances-atividades o professor pode, condicionado às transformações de 

condições das performances-atividades, transformar sua miríade de estilos – e seu papel 

– naquele momento, isto significa que sua consciência do papel professor em interação 

com os estudantes está se transformando também. A transformação de estilos indica 

uma flexibilidade adaptativa do professor em função das interações com os estudantes, e 

nos coordena a dimensão híbrida e dinâmica de suas performances-atividades. 

As expressões de estilos do professor caracterizam os papeis dos sujeitos na 

performance-atividade da prática do professor. Esses estilos apresentados em categorias 

devem ser pensados segundo uma articulação viva entre eles. Isso significa que a 

articulação entre essas categorias acontecerá durante toda a estrutura de performances-

atividades que compõe o complexo dos sujeitos.  

O papel professor se torna um híbrido de estilos, onde a todo momento a 

dinâmica entre autoritário, permissivo e autoritativo se expressa segundo as relações 

construídas naquele contexto e nos contextos particulares de cada um. Ao isolarmos o 

professor em um ou outro estilo somente, estamos idealizando os modos-de-ser como 

algo prévio e impossível de se alterar segundo intervenções externas, o que diverge da 

condição humana de ser-no-mundo-com-o-mundo proposta nesse texto.  

As interações entre o professor e o estudante podem ser tratadas na perspectiva 

desses estilos do professor que, por sua vez, serão mediadas por diversos instrumentos 

da atividade pedagógica, dentre eles o currículo. O currículo, dependendo da forma 

como é apresentado pode ser um elemento que permite um planejamento, trazendo 

elementos que possam dar suporte às complexas relações estabelecidas em sala de aula.  

Um currículo excessivamente vinculado a um objetivo educacional como, por 

exemplo, o vestibular, determina formas interativas em sala de aula, que podem impedir 

a manifestação de perspectivas educacionais locais. O vestibular como objetivo da 
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pratica escolar articula os sujeitos e suas relações apontando para um alvo fixo, onde os 

papeis dos sujeitos estão condicionados a estilos inflexíveis diante das emergências dos 

dramas que podem surgir dessas interações.  

Tal inflexibilidade indica que o currículo tem grandes chances de se tornar o 

“superscript” da atividade escolar, determinando também, formas de interação mais 

autoritárias. O superscript coloca o currículo como um elemento fixo e superior as 

demandas que emergem das relações e de sua própria prática em sala de aula.  

Por outro lado, no outro extremo, um currículo que é construído por demandas 

imediatas locais, sem que estejam contempladas as formas gerais do conhecimento 

humano construído historicamente, pode determinar formas de interação que estejam 

ligadas mais às escolhas imediatas dos estudantes, desconsiderando demandas sociais e 

relações e objetivos mais amplos. 

A discussão sobre o currículo deve ser articulada à discussão do planejamento 

do professor, pois os dois elementos, juntos dos elementos da estrutura da atividade, 

compõem a prática em sala de aula.  

 

5.2.1 O currículo 

O currículo tem sido entendido como a espinha dorsal das escolhas escolares, 

criticamente dizendo, como um guia a ser seguido. O currículo pode ser entendido como 

o conjunto de conteúdos que devem ser ministrados segundo um objetivo articulado às 

relações sociais que o permeiam. Porém, assim como qualquer conceito, o conceito de 

currículo deve ser compreendido na hierarquia de totalidades dos seus sentidos dentro 

da perspectiva do seu desenvolvimento histórico e seu contexto prático imediato. Os 

objetivos que envolvem a estruturação de um currículo estão articulados às demandas 

sociais da comunidade da qual se concretizará. Assim uma análise do currículo escolar 

se faz necessária junto de uma análise social das necessidades locais e mundiais, 

políticas e culturais.  

Em uma perspectiva historiográfica, podemos entender elementos estruturantes 

das concepções e práticas curriculares educacionais, segundo uma lógica de demanda 

social e capitalista. Na segunda metade do século XIX o currículo era concebido por 

conteúdos disciplinares que tinham por objetivo proporcionar aos estudantes o 
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desenvolvimento de faculdades mentais, tais como memória e raciocínio lógico 

(LOPES; MACEDO, 2011). Esse processo pode ser entendido segundo o objetivo de 

aperfeiçoamento das técnicas humanas em determinadas práticas. Esse aperfeiçoamento 

se traduz como um método mecânico de apropriação de totalidades imediatas e 

positivistas, desprendido de relações que ampliaram o currículo e sua prática segundo 

uma sociedade dinâmica, e nesse sentido, viva. 

Com o desenvolvimento da indústria americana no século XX as atividades 

escolares se transformaram, reestruturando os conteúdos que deviam ser ensinados. A 

utilidade do conhecimento passa a ser o eixo central da escolha dos conteúdos do 

currículo. O pragmatismo se evidencia, se manifestando numa outra forma de pensar o 

currículo, que passa a ser avaliado por sua “eficiência” educacional. Tal ênfase 

curricular deve ser compreendida dentro da perspectiva do desenvolvimento industrial e 

do progresso social, no qual: 

 

...as escolas estão organizadas não apenas para ensinar o 

conhecimento referente a quê, como e para que, exigido pela 

nossa sociedade, mas estão organizadas também de uma forma 

tal que elas, afinal das contas, auxiliam na produção do 

conhecimento técnico/administrativo necessário, entre outras 

coisas para expandir mercados... criar necessidades artificiais 

generalizadas entre a população. (APPLE, 1989, p.37) 

 

As abordagens curriculares carregam consigo elementos do quadro sociocultural, 

assim como do seu desenvolvimento político. Desta forma, um currículo ao apresentar 

determinadas escolhas de conteúdos e objetivos de formação dos sujeitos, traz consigo 

estruturas de relação de poder que se expressam em ideologias, as quais são 

introduzidas e implementadas nas práticas escolares de modo que “sistemas arbitrários 

culturais de uma determinada formação social são, assim, definidos como legítimos e 

sua imposição é ocultada pela ideologia” (LOPES; MACEDO, 2011, 28).  

Assim determinado, o currículo se torna uma superestrutura do sistema escolar, 

determinando regras que percolam este sistema de forma autoritária, de cima para baixo, 

desconsiderando o fenômeno polifônico que emerge das relações em sala de aula.  

Entretanto, considerar um currículo construído pelas forças mais locais, vindas 

das relações microscópicas da sala de aula, ou ainda dos diversos níveis hierárquicos do 

sistema escolar, coordenado a um superscript, ressignifica as relações da arquitetônica 
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curricular, pois amplia a consciência dos sujeitos segundo as necessidades e motivos 

que compõem o complexo das atividades escolares. Assim, o currículo deixa de ser 

interpretado como um script determinado, e passa ser considerado um objeto em 

movimento.  

Nesse sentido, surgem as contradições entre o currículo como script pré-

determinado e o currículo que se estrutura como um papel a ser vivido, como um script 

com flexibilidade adaptativa. Em outras palavras, é na coordenação entre o currículo 

historicamente construído e estabilizado e o currículo localmente estabelecido – o 

cotidiano da vida comum dos sujeitos - que o drama emergente das relações que 

vivenciam o currículo propicia o movimento de transformação das performances-

atividades dos sujeitos.  

Os currículos representam, assim, sentidos particulares, resultados das interações 

entre sujeitos em performance-atividade, das interações entre diferentes papeis e estilos 

e entre diferentes sistemas de performances-atividades. Dessa forma, mesmo que o 

discurso atribuído ao currículo particular ateste sua validação genérica, 

descontextualizada, sabemos que na sua realização concreta, como objeto ou 

instrumento de uma performance-atividade, estará em movimento, se transformará à 

medida que é vivido e recontextualizado. Nesse sentido, o currículo deixa de ser 

determinante de sentidos estabelecidos, e passa a ser um instrumento de produção e 

ampliação de sentidos, resultado das interações humanas concretas no sistema 

educacional.  

 

5.3 Papéis: Script e o planejamento de aulas 

Quando falamos da prática do professor em sala de aula, devemos ter a noção de 

que essa prática se estabelece em diversos espaços diferentes que não somente a sala de 

aula, mas que culminam na sala de aula. Ao consideramos as performances-atividades 

dos sujeitos da prática escolar, consideramos as estruturas que as sustentam enquanto 

pratica pedagógica. A partir dessa reflexão, podemos entender que espaços como a 

universidade, a casa dos sujeitos, os espaços em que a comunidade se desenvolve, 

também compõem o complexo de ser dos sujeitos em sala de aula. O recorte feito no 

complexo de performances-atividades do sujeito-professor em sala de aula pode ser 
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coordenado a um recorte do espaço-tempo que estrutura esta atividade pedagógica, 

assim um olhar para um momento no cronotopo do sujeito-professor.  

Quando um professor entra em sala de aula, tem como um dos objetivos de sua 

performance-atividade ensinar um determinado conteúdo para os estudantes. “Entrar” 

em sala de aula toma um sentido diferente do que o de somente estar em um 

determinado espaço físico. “Entrar” em sala de aula carrega consigo a cronotopia e a 

própria performance-atividade educacional, onde a linguagem toma papel mediador 

entre os sujeitos sociais e o entrar passa a compor uma rede de sentidos que sustentam 

essa ação. Um exemplo disso, vindo da arte, é que entrar em cena é ser sujeito da 

atividade teatral. Culturalmente, em algumas línguas, encontramos o mesmo termo para 

palco e cena, e assim, “estar em cena” – on the stage - implica uma cadeia de ações, 

como a de estar no palco, mas também de estar em performance no palco.  Podemos 

ampliar essa reflexão diante da expressão “estar em sala de aula” – in class, 

considerando assim uma coordenação de sentidos mais amplos que o de somente o 

corpo estar no espaço sala de aula.  

Essa discussão é sustentada pelos princípios apontados anteriormente no capítulo 

4, onde as ações coordenadas, ampliam também a consciência dos sujeitos em 

performance-atividade.  

Assim, entrar em sala de aula, é fazer parte de uma performance-atividade 

socialmente estabelecida, onde o professor em prática estabelece um processo dialógico, 

segundo as categorias de estilo apontadas anteriormente, que se articulam às 

manifestações dos estudantes, tendo como característica, para a ampliação de sua 

consciência, a responsividade ao seu discurso. 

A dimensão do planejamento pode ser considerada como uma etapa prévia a das 

ações em sala de aula. Nessa perspectiva existe uma tentativa de planejar os 

acontecimentos e o encadeamento de ações dos sujeitos na atividade pedagógica que 

ainda irá acontecer. Entendemos que o planejamento é um elemento estruturante dos 

estilos do professor refletidos em seu papel em sala de aula, isso quer dizer que o 

planejamento não fica preso a posição prévia as ações, mas refrata por toda a dinâmica 

que compõe o complexo de performances-atividades. 

Como discutido anteriormente, o planejamento como operação em uma 

atividade pode ser entendido como suporte aos estilos que emergem de papeis 
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socialmente estabelecidos, onde sua coordenação se expressa como performance-

atividade. No teatro, o script toma dentre vários sentidos, o sentido de planejamento. 

Nesse planejamento específico entende-se que elementos devem ser pensados a fim de 

compor uma cena que se manifesta além do conceito a ser objetificado, considerado 

também a performance arte dos sujeitos como objeto. Para compreender este processo 

interativo e dinâmico estabelecemos uma relação entre a sala de aula e o teatro. Nela 

apontamos uma analogia entre o script (uma das formas emergentes do texto teatral) e o 

planejamento de aulas, considerando os estilos do professor como baliza para tal 

planejamento.  

A performance-atividade na prática escolar é mediada por relações enunciativas 

(BAKHTIN, 2015) entre sujeitos que, continuamente, negociam sentidos, não só o 

sentido dos instrumentos mediadores disponíveis, mas negociam o sentido do objeto da 

performance-atividade coordenado aos elementos que a compõem. Ou seja, os sentidos 

da performance-atividade escolar são estabelecidos pelos sujeitos e pelo meio social a 

que pertencem, à cadeia de performances-atividades a qual o processo escolar está 

imbricado.  

Nos discursos enunciados ao longo deste processo, é possível identificar que os 

sujeitos assumem papeis, na coordenação de estilos, nas suas relações educacionais. 

Tais características permitem compreender a complexidade das relações e o caráter 

polifônico da performance-atividade de ensino-aprendizagem.  

Uma forma de compreender este processo complexo é por meio do processo 

artístico teatral. A arte, ao longo de sua história, se expressa por meio de estilos 

revelando que sua produção é resultado das experiências e das relações de seus sujeitos 

no e com o mundo. Tais relações identificam os modos-de-ser da interação humano-

mundo como dialética, unidade essa que se estabelece no movimento histórico da 

humanidade. Assim, o conhecimento que transforma e é transformado pelo homem, 

estabilizado historicamente, expressa o resultado da complexa dinâmica evolutiva das 

relações humanas em performance-atividade, como vimos no capitulo 3. Para os 

processos artísticos, as relações, nesse sentido, se expressam nas performances e obras 

dos sujeitos, compondo a performance-atividade. 

Dessa forma, viver é produzir e experimentar os vários significados 

estabelecidos nas relações dialógicas entre os sujeitos das performances-atividades 
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humanas, como por exemplo, as performances-atividades artísticas, escolares ou 

familiares. Ao estabelecermos relações entre a arte, em particular os processos teatrais e 

o processo de ensino-aprendizagem na performance-atividade escolar, 

recontextualizamos o conceito de script vindo das teorias de teatro. 

É um dos objetivos das performances-atividades teatrais despertar nos sujeitos 

envolvidos sentidos que remetam a contextos de vivência específicos. Ser plateia é 

assumir um papel dentro da recontextualização proposta por uma peça, é deixar-se 

conduzir e por fim imergir na proposta do conflito, vivenciando o drama negociado 

naquele momento em ressonância com os diversos dramas da vida particular de cada 

sujeito que compõe a atividade. Assim, a uma das ações do ator, atribuímos o papel de 

levar o contexto consigo – contexto como coordenação dos vários gêneros-atividades 

que compõem a cena – e, de maneira dialógica, expressar-se por signos trazendo um 

significado àquela atividade, por exemplo: 

 

(...) uma plateia está assistindo Hamlet no palco, e ouve o herói 

discutir suicídio no contexto de seu relacionamento com seu pai 

morto, Ophelia, e a finitude. Os membros da plateia não 

telefonam imediatamente para a polícia porque eles receberam 

informações sobre o contexto do contexto de Hamlet. Eles 

sabem que se trata de uma "peça" e de ter recebido essa 

informação de muitos "marcadores de contexto do contexto" - o 

folheto, a organização dos assentos, as cortinas, etc, etc. O 

"Rei", por outro lado, quando permite que sua consciência seja 

afetada na peça, dentro da peça, ignora muitos "marcadores de 

contexto do contexto". (BATESON, 2000, p. 290) 

 

Desta forma, sensibiliza a ideia de que o teatro tem uma função social, em que, 

por exemplo, a crítica e o sarcasmo se coordenando como intenção, dando forma a um 

objetivo que, quando contextualizado junto ao público, se concretiza no processo de 

vivência coletiva nessa performance-atividade.  

Na performance-atividade teatral, seja qual for o papel dentro da sua 

complexidade hierárquica, pode-se desfrutar da criatividade nas ações dos sujeitos, 

como o autor, o diretor ou o ator. Isto significa que na sua atuação, estes sujeitos, 

podem inserir suas características e experiências particulares, permitindo que outros 

sentidos se ampliem na consecução da performance-atividade. Não há a necessidade de 

radicalização do sentido como apego a uma realidade imposta, determinada pelo script, 
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assim, a flexibilidade criadora se torna centro das atenções e de grande valor na 

construção teatral. 

Ou seja, pensar no teatro como um instrumento mediador para as atividades de 

ensino gera muito entusiasmo, pois esta performance-atividade historicamente 

construída, cumpre funções e objetivos nas mais diversas culturas, o que dá 

oportunidade de que estudantes e professores possam exercitar diferentes modos-de-ser 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Para entendermos as relações estabelecidas entre currículo e a performance-

atividade da prática do professor, trabalharemos com as relações entre teatro e 

planejamento. Nela temos uma peça cujo script pode ou não ser alterado dependendo 

das relações estabelecidas entre atores e plateia, isto é, se podemos considerar ambos 

papeis da peça. Nesse sentido, em próxima proposta poderemos identificar os momentos 

em que professores e/ou estudantes podem ou não ser considerados papeis da ação 

dramática de uma sala de aula segundo seus níveis de consciência.  

Uma das características do script no teatro é que ele é baseado em discursos que 

se completam na dimensão do enunciado, o qual é planejado considerando-se a relação 

entre os sujeitos e suas enunciações, ou seja, por expressões que só existem, se 

completam, com a presença de seu público.  

O planejamento de aulas de um professor apresenta uma complexidade na qual 

vários elementos constituintes já estão pré-estabelecidos e organizados segundo 

determinadas regras. Tais elementos se expressam nas ações imediatas da prática do 

professor em sala de aula, tais como, o currículo oficial, a hora-aula e o número de 

alunos, e se tornam assim elementos para o professor em seu planejamento pedagógico.  

Já faz algum tempo que estudos sobre planejamento de aulas por professores são 

realizados (p.e. LIBANEO, 1994; CASTRO et al., 2008), alguns, mais antigos, 

costumam enumerar os “passos” do planejamento dos professores como, por exemplo, 

os propostos por Villani (1991, p.164-166): (i) escolher objetivos gerais e específicos a 

serem alcançados a fim de planejar os efeitos a curto e longo prazo, escolhendo o tipo 

de aprendizagem adequada aos estudantes, como exemplo, o estudo de física moderna 

apenas fenomenologicamente no ensino médio e seu aprofundamento no ensino 

superior específico; (ii) focalizar os pontos chaves de cada conteúdo disciplinar partindo 

da ideia que o que o aluno precisa saber realmente para dominar o resto da matéria, um 
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exemplo, é o papel da lei da inércia no ensino de física; (iii) levantar as dificuldades 

conceituais mais importantes que os estudantes irão encontrar, ou seja, fazer um 

levantamento das concepções prévias dos alunos, encontrando barreiras e limites de 

suas explicações aos fenômenos; (iv) escolher estratégias e atividades didáticas que 

minimizem suas dificuldades mais previsíveis, levando em conta as dificuldades dos 

alunos e até mesmo a dificuldade do professor, para evitar que a atividade escolhida não 

explore toda a sua potencialidade ou que até afirme alguma concepção alternativa do 

aluno; (v) elaborar avaliações compatíveis com os objetivos, os pontos chave e as 

dificuldades dos estudantes, adequando perguntas à contextos e possíveis respostas que 

os alunos dariam em acordo com as aulas e sua realidade, deixando de lado 

eventualmente questões que poderiam ser tratadas em aula para serem exploradas em 

avaliações. 

Estes apontamentos mostram um planejamento baseado na presença do aluno e 

no diálogo, da mesma forma como em um script teatral, onde desvincular o texto da 

prática torna o outro sujeito sem voz, impossibilitando a transformação das relações 

estabelecidas. 

Por meio dessas regras, presentes em seu currículo, o professor pode planejar 

sua aula e considerar elementos e metodologias de ensino que refletirão seus estilos em 

prática. Para realizar tal planejamento, o professor considera e desconsidera conteúdos e 

práticas escolares, que juntamente com sua ação em sala de aula resultará na consecução 

do currículo.  

 

Na alegre expressão alemã, as experiências do ator são não 

tanto um sentimento de ‘eu’ quanto um sentimento de “nós”. O 

ator cria no palco infinitas sensações, sentimentos e emoções 

que se tornam a emoção de toda a audiência teatral. Antes que 

eles se tornassem objeto de incorporação do ator, eles estavam 

dados em uma formulação literária, eles nasceram no ar, na 

consciência social. (VIGOTSKI, 1999, p. 241). 

 

Segundo a analogia que propomos, a análise do texto teatral, em uma das suas 

formas, o script, pode ser realizada, também, ao ensino de ciências, permitindo 

estabelecer uma reflexão sobre os papeis e objetivos dos sujeitos tanto na performance-

atividade teatral como na performance-atividade escolar. Para entender esse processo 

buscamos no gênero dramático, o que entendemos como uma forma de performance-
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atividade socialmente estabelecida que se refere aos processos inerentes ao diálogo, 

onde, segundo Kurt Spang (2000), é constituído de sete elementos-chave: 

 

1. Inseparabilidade do texto e representação 

Para Spang (2000) o drama pode ser a representação de um texto, fixo ou 

improvisado, em um espaço teatral. Isso não exclui a possibilidade de uma leitura prévia 

do texto dramático, levando em conta a relação com objetivo da ação. É como a leitura 

de uma partitura musical sem a execução instrumental, vocal ou orquestral. Aqui, 

entende-se que a proposta do compositor e de como o leitor de um drama idealiza a 

representação, está presente.  

Da mesma forma que no teatro não se separa o texto de sua representação, ao 

propormos uma analogia, o professor não deve separar seu planejamento de sua prática 

em sala de aula, entendendo que sua consecução em sala de aula o reconstrói, 

emergindo assim dialeticamente como algo novo e já feito ao mesmo tempo. O 

professor ao planejar sua aula deve fazê-lo considerando simultaneamente a atuação 

daquele script. Assim, o texto escrito pelo professor só fará sentido e terá sua 

completude na relação entre os sujeitos no contexto proposto. 

 

2. A plurimediação do drama 

 

O vínculo entre texto e representação implica na utilização de 

vários signos, seja o texto verbal e seja os não-verbais (p.e. 

decorações, acessórios, vestimenta, maquiagem, gestos, 

mímica, iluminação, sonorização, etc. refletidos em rubrica). Os 

códigos não-verbais são mais polissêmicos, ou seja, estão mais 

sujeitos a intervenções interpretativas por parte do diretor de 

teatro e os atores, enquanto que o texto mantém maior 

estabilidade de significado na maioria das vezes. (SPANG, 

2000, 133). 

 

Da mesma forma que no teatro utilizamos vários códigos e signos para 

representar o texto, durante a aula o professor também os utiliza, como por exemplo, o 

uso de determinadas expressões corporais ou mesmo o timbre de sua voz. 

Particularmente, no contexto da física, podemos elencar ainda outros códigos e signos 

como experimentos, equações, gráficos e tabelas. É na negociação de significados sobre 
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estes elementos que está apoiada a interpretação do professor-ator e a intervenção dos 

alunos-diretores. Nessa perspectiva, se considerarmos o planejamento apenas como uma 

escolha do conteúdo didático, a interpretação dos elementos envolvidos na 

performance-atividade escolar fica prejudicada, pois não há espaço para processos 

criativos. Assim, se estabelece uma cristalização da situação de ensino-aprendizagem, 

na qual o espaço tanto para o erro quanto para a improvisação se perde. 

O diálogo na sala de aula permite a negociação de significados e, assim, a 

possibilidade de uma variedade de interpretações para o planejamento educacional 

(script) que dependem do contexto vivido e estabelecido com as relações dos atores. 

Desta forma, o discurso proveniente de um planejamento apoiado unicamente no livro 

didático, sem a inclusão de outros gêneros discursivos (gestos, expressões, recursos 

metodológicos ou outros materiais) e de conscientizações dos signos relacionados, não 

cria campo fértil para o estabelecimento de uma intersubjetividade. Desta forma, os 

alunos realizam diferentes interpretações e vislumbram objetivos, muitas vezes, 

completamente diferentes do esperado pelo professor tornando os sujeitos alienados 

segundo o objetivo da atividade pedagógica.  

A palavra é um signo ideológico por excelência e, desta forma, tem caráter 

sócio-cultural-histórico, ou seja, é instrumento no processo de mediação entre os 

sujeitos (Bakhtin, 2010). Nessa perspectiva, se o objetivo é o processo de comunicação, 

então é a responsividade dialógica do enunciado que deve levar o professor a planejar e 

considerar a existência do aluno, em um processo de ampliação da consciência na 

objetificação da performance-atividade. O uso de várias formas de comunicação 

(gêneros discursivos), no ensino de física, traz ao aluno, meios para uma interpretação 

direcionada e contextualizada. Voz, palavra, texto, gesto, são elementos de um discurso, 

que deste ponto de vista é fruto de ideologia, e assim um fenômeno social que deve ser 

articulado ao contexto dos alunos.  

 

3. Coletividade de produção e recepção 

No teatro, segundo Spang (2000), a representação (sua representação teatral) e 

recebimento (a presença do público) do drama raramente estão separados, mesmo 

quando consideramos os escassos dramas de um só personagem. A coletividade se 

manifesta no pessoal necessário para toda a articulação da peça, desde sua montagem 
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até sua execução, formando um coletivo imprescindível. O autor dramático deve ter em 

mente a inseparabilidade de apresentação e recepção desde o primeiro momento da 

criação do drama. A representação do texto teatral pode ser considerada uma síntese do 

trabalho de expressão do texto no processo de representação e recebimento, ou seja, ali, 

na interação ator-público está a autoria e trabalho do coletivo que emergiu daquela 

atividade teatral.  

Da mesma forma, ao analisarmos a performance-atividade escolar, encontramos 

uma série de sujeitos que constituem esta coletividade: comunidade, família, diretor da 

escola, professores e alunos. Estes elementos são alguns representantes da comunidade 

que sustenta a performance-atividade, e que se organizam em ações com determinados 

fins e interagem, se coordenando para um objetivo comum e negociado a todo 

momento, no desenvolvimento da relação de ensino-aprendizagem. Uma escola não é 

apenas constituída pelos sujeitos, mas pelas relações entre eles e entre suas 

performances-atividades, como Soares (2004) aponta que: 

 

Embora os recursos físicos, o estilo de administração e o projeto 

pedagógico sejam elementos importantes, as relações sociais 

entre os membros da comunidade escolar os chamados efeitos 

contextuais é que definirão exatamente como esses recursos 

serão usados, potencializando ou dificultando a ação desses 

fatores. Assim, não é demais dizer que uma escola é definida 

pelo tipo de interação existente entre as pessoas que a 

constituem. Essas interações refletem toda a diversidade das 

histórias dos membros da comunidade escolar, sua condição 

socioeconômica, valores e experiências prévias e opções feitas 

pela escola. Essas complexas interações são denominadas 

cultura da escola. (SOARES, 2004, p.91) 

 

 

O discurso que o professor usa em sala de aula é resultado do coro de outras 

vozes e da ressonância de olhares para a temática de que trata o discurso. Desta forma, o 

discurso em sala de aula é um enunciado composto de recontextualizações constantes e 

de fluxos de autoria, onde gestos, conceitos, metodologias são elementos proferidos por 

suas experiências singulares e coletivas. 
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4. Autonomia do drama 

 

Em cada representação se produz a ficção da auto-suficiência 

do drama no sentido de que o drama prescinde o autor e o 

público. Os atores, por um lado, atuam como se estivessem 

dialogando entre si, como se o autor não tivesse proposto o que 

eles têm de dizer, e como se não existisse público. (SPANG, 

2000, p.134) 

 

A autonomia do drama no teatro traz consigo a falsa impressão da 

autossuficiência do discurso diante aos sujeitos que comporão a cena. Porém, ao 

analisarmos mais cuidadosamente, compreendemos que o discurso do drama é 

composto por várias vozes que, não necessariamente, estão presentes de forma síncrona 

na performance-atividade teatral. Um exemplo é um texto de Shakespeare sendo levado 

aos palcos e contextos nos dias de hoje. Ao subir no palco, apesar do drama levar 

consigo diferentes vozes e recontextualizações, o ator toma aquele discurso como dele, 

inserindo seu próprio contexto naquela cena cumprindo sua função teatral e 

ressignificando as relações segundo o contexto que o sustenta em seus-modos-de-ser. 

Por sua vez, em seu discurso, o professor também pode carregar a ilusão da 

autossuficiência. Devido às recontextualizações, o discurso se torna um híbrido de 

vozes e objetivos, onde o estilo do professor se torna elemento diferenciador no 

processo de ensino-aprendizagem. No ensino de ciências o professor autoritário 

concretiza seu discurso como verdade absoluta e imutável, excluindo da aula o contexto 

do aluno, suas representações, seus interesses e seus conflitos. O drama se apresenta 

como um vazio para a vida dos estudantes, é um discurso que não espera incluir a voz 

do estudante. 

O drama, aparentemente autônomo, tem sua concepção dialógica por natureza, 

ou seja, o ator traz consigo o resultado da negociação da produção. Em sala de aula, o 

professor aparentemente autônomo, planeja sua aula, a compõe e entra em cena. Da 

mesma forma, o resultado é uma negociação entre as diversas vozes que se manifestam 

no discurso do professor, seja a voz da ciência e da educação, sejam as vozes vindas das 

vivências dos estudantes que estabelecem suas próprias negociações e 

recontextualizações.  
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5. Duplo sistema de comunicação 

Para Spang (2000) a aparente autossuficiência da comunicação das figuras entre 

si faz surgir uma necessidade de uma distinção entre a comunicação cênica dos 

personagens entre si e a extra-cênica que se produz entre o público e atores, apesar de 

que estes, em sua maioria, fingem ignorar a presença dos espectadores, mas na verdade 

tudo o que dizem está destinado ao público. Tampouco, não devemos duvidar que o 

teatro é um fenômeno de comunicação plurimediado, quer dizer, sempre se superpõem 

diversos códigos de mediação simultaneamente, enquanto os personagens falam, há 

também a iluminação, decoração, indumentária, efeitos sonoros, etc. 

Na prática de ensino-aprendizagem não é apenas o professor o único responsável 

pela mediação, mas sim vários outros elementos entram em cena fazendo o papel 

mediador também, como a lousa, o giz, o livro didático e os próprios outros atores da 

cena, como os alunos, comunidade ou componentes da estrutura escolar. Além da 

mediação de cada elemento individualmente, eles também se combinam na mediação.  

A combinação de elementos de mediação no processo de ensino-aprendizagem 

pode ser planejada, tornando-se também um elemento do planejamento segundo um 

objetivo pedagógico. Desta forma, por exemplo, recursos tecnológicos, voz, elementos 

considerados clássicos (lousa e giz) e o livro didático, quando combinados, podem 

suprir lacunas que se desenvolvem no fluxo da autoria do discurso.  

Ao planejar o professor deve levar em conta a presença do aluno, assim como no 

teatro o ator deve levar em consideração a presença do público. E da mesma forma, 

além da interação entre o professor e o aluno, também deve existir a interação entre os 

outros elementos da comunidade escolar (diretor, sociedade), analogamente entre os 

atores e os elementos da atividade teatral (diretor, autor, sociedade). 

O teatro como fenômeno de comunicação, se mostra de maneira híbrida, ou seja, 

sua prática traz a interação entre os atores, diretores, produtores, cenografia, elementos 

cênicos. Da mesma forma, o professor comunica-se com outros elementos na hierarquia 

escolar, e também se comunica com os alunos em um sistema de comunicação.  
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6. O diálogo dramático 

 

Em oposição à lírica e a narrativa, o diálogo dramático é 

funcional e formalmente distinto, além de ser a única forma de 

comunicação verbal no drama; a não ser que tenha a ver com 

uma das formas de dramáticas mistas, chamada de teatro épico, 

onde as intervenções narrativas se assemelham um tanto as de 

um narrador em um relato. O diálogo dramático é autônomo no 

sentido de que é a forma exclusiva não introduzida e que 

desempenha todas as tarefas verbais. (SPANG, 2000, p.134) 

 

O diálogo no drama se faz entre personagens e elementos do contexto cênico. 

Para o professor, o diálogo se faz entre os vários personagens da aula e elementos do 

sistema complexo da atividade escolar. O diálogo se faz necessário na prática docente, 

pois a relação de ensino-aprendizagem só acontece com a presença do outro que 

também dialoga na negociação de significados. 

O diálogo é elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem. É a 

partir dele que se planeja e que se atua em sala de aula. Os estilos do professor 

influenciam no diálogo em sala de aula e sua concepção, pois corroboram com ações 

segundo um objetivo que deve ser negociado entre os sujeitos.  

Quando planejamos, devemos pensar na comunicação verbal com os alunos. 

Palavras soltas, sem contexto, parecem, aos alunos, jargões que devem ser decoradas e 

assim, não apropriadas segundo a estrutura de hipercontextualização discutida 

anteriormente, fazendo com que não sejam concebidas de forma reflexiva, perdendo sua 

função dialógica.  

 

A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode 

transformar a realidade, resulta da dicotomia que se estabelece 

entre seus elementos constituintes. Assim é que, esgotada a 

palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente, 

a reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, 

blábláblá. Por tudo isto, alienada e alienante. É uma palavra 

oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que 

não há denúncia verdadeira sem compromisso de 

transformação, nem este sem ação. (FREIRE, 1987, p. 44)  

 

Assim como a forma dramática mista, o diálogo em sala de aula é híbrido. Não 

será composto apenas por voz, mas virá acompanhado de elementos mediadores, onde a 

funcionalidade estará focada no objetivo da aula, o que servirá, muitas vezes, de auxílio 
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à palavra contextualizada, e pode ser planejada para ser satisfatória diante do objetivo 

pedagógico. 

 

7. A imaginação no drama e a representação 

O drama como em toda performance-atividade literária, nos apresenta um 

mundo e conflitos possíveis e, por tanto, imaginário do ponto de vista da obra literária. 

Mas a imaginação introduzida no texto do espectador se enfrenta segundo a imaginação 

do teatro e da representação cênica: os atores atuam como se fossem o personagem 

encarnado, o cenário se converte no espaço proposto pelo autor, o tempo não é o da 

apresentação, a não ser que julgue o autor e o diretor, nem a cadeira em que se senta um 

ator é a cadeira que é, mas o mundo de imaginação que propõe o autor (SPANG, 2000). 

No drama utilizamos vários contextos (e recontextualizações) e conflitos para a 

negociação de significados durante a prática teatral. Durante a aula, o professor, 

contextualiza e propõe conflitos ao aluno, fazendo o ensino de ciências ter sentido e 

significado naquela recontextualização. 

A contextualização é de extrema importância no âmbito escolar. O aluno deve 

articular sentidos e significados àquilo que vivencia na aula. Desta forma, o contexto 

ajuda e envolve o aluno no objeto do processo de ensino-aprendizagem. 

O contexto, mais precisamente nas aulas de ciências, não precisa ser fiel ao 

tempo e ao espaço usual-real, e sim, uma ferramenta para o processo, de forma a 

dialogar com o aluno em situações propostas e conflitos que o faça entender a ciência 

estudada, tomando para si as contradições que emergem do planejamento do professor 

em consecução. 

A utilização de vários contextos como ferramenta no processo de ensino-

aprendizagem nos dá a possibilidade de interagir com os alunos e de balizar a situação 

que desejamos para determinado assunto. O conflito em questão o atinge, mas ele sabe 

que aquilo faz parte do contexto proposto e então desfruta de maneira dialógica com o 

professor os resultados. 

 

Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os 

homens, não me é possível o diálogo. (FREIRE, 1987, p.45) 
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Estes sete elementos do script do texto teatral trazem consigo ferramentas, que 

em analogia, auxiliam na consecução do currículo escolar. Esta ferramenta dá auxílio à 

futuros e atuais professores, e tem como base o diálogo e o aluno como elemento chave 

na prática do professor. Assim como no teatro o público é indispensável, e o aluno, no 

processo de ensino-aprendizagem também o é.  

Em uma análise direta entre as duas analogias – script e planejamento; estilos 

parentais e estilos do professor – foram relacionados os estilos na consecução do 

currículo da prática docente. Estes estilos do professor são analisados segundo papeis 

que o professor-ator representa em sua prática. Os espectadores, dependendo da peça 

proposta, interagem de forma mais direta ou não, evidenciando o papel do estilo do 

professor na consecução do currículo. 

Dessa forma os estilos do professor compõem a construção de seu script. Ser 

autoritário, autoritativo ou permissivo está diretamente ligado com suas estratégias de 

ensino e a relação do professor com o aluno, onde os elementos do script no teatro são 

instrumentos mediadores de construção e dinamismo desses estilos, de forma híbrida e 

no movimento do processo de ensino-aprendizagem.  

Esses estilos por sua vez, nos dão base para entender que o estilo do professor 

está diretamente ligado ao seu planejamento e sua prática docente. Assim a relação 

script – estilo – performance-atividade caracteriza a sala de aula e seus diversos papeis 

mediados pela divisão do trabalho, comunidade e regras. O sistema de performances-

atividade está em constante transformação segundo o drama inerente a historicidade e 

atribui aos sujeitos papeis particulares que se expressam como gênero diante das 

dimensões sócio-culturais-históricas. 

A relação performance-atividade – estilos – script representa, nessa perspectiva 

apresentada, aspectos centrais do desenvolvimento humano e, assim, suas práticas. Isto 

contextualizado na prática (formação) do professor de física, deve ser entendido como 

um subsidio para a ampliação da consciência de ser-no-mundo-com-o-mundo dos vários 

sujeitos engajados na performance-atividade, neste caso professores, proporcionando 

um processo de desalienação e, consequentemente sua emancipação segundo as 

condições de vida na sociedade em que vivemos.   
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ATO 6. EMERGÊNCIA DO DRAMA 

6.1 Considerações Finais 

Esse texto apresenta uma primeira vista de algumas coordenações das relações 

que compõem o complexo dos modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo. Isso significa 

que as relações aqui apresentadas são um primeiro momento de uma discussão que será 

ampliada, segundo necessidades que aqui surgiram durante o processo de pesquisa.  

Faz-se necessário um momento para entendermos a relação entre o objeto de 

pesquisa, o problema de pesquisa e as articulações propostas nesses sentidos. Desta 

forma, entendemos que o objeto de pesquisa aqui se apresenta como a prática do 

professor de física e as superações de suas contradições internas à sua prática. 

A prática do professor de física se estabelece segundo não somente os elementos 

que compõe a cena da sala de aula, mas também todas as atividades que sustentam suas 

ações antes, durante e depois de estar em sala de aula. Assim, entendermos que a prática 

do professor de física, nosso objeto de pesquisa, se expressa segundo um complexo de 

atividades sócio-culturais-históricas, é fundamental para o desenvolvimento do texto.  

Ao propormos um subsídio à prática dos professores de física estamos propondo 

uma análise de sua prática segundo uma ampliação das relações que o compõem como 

sujeito professor. A ampliação das relações é articulada com a ampliação da 

consciência, isso é explicitado no texto segundo uma coordenação dos modos-de-ser 

que os sujeitos praticam em seus papeis determinados pela estrutura da performance-

atividade na qual está imbricado.  

O problema de pesquisa aponta para a questão inicial de como podemos propor 

um subsídio por meio da teoria da atividade sócio-cultural-histórica junto das teorias de 

performances arte. Com isso, o problema de pesquisa, assim como dito no próprio 

referencial, teve movimento ao longo do processo de pesquisa, onde a discussão de 

outros elementos, desta coordenação de referenciais, foi explicitada e agora se colocam 

como objeto de um futuro aprofundamento dentro do texto.  

Dessa forma, o desenvolvimento da estrutura hierárquica conceito-atividade, 

gênero-atividade e performance-atividade é apresentada em uma primeira aproximação 

estrutural entre teorias que convergem nos seus fundamentos, mas que necessita ainda 

de uma maior articulação. Tal desenvolvimento está em curso e é composta, além dessa 
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dissertação, pelo desenvolvimento das investigações realizadas no grupo de pesquisa 

ECCo, a qual faço parte. Essa estrutura permite fazer uma reflexão sobre os elementos 

que possibilitam aprofundar a compreensão sobre o desenvolvimento humano e sobre as 

relações dialéticas do ser humano-natureza. Isso se aplica aos contextos educacionais ao 

entendermos que os processos de ensino-aprendizagem são estruturas do 

desenvolvimento do gênero humano.  

A apropriação da linguagem e dos conceitos historicamente produzidos amplia e 

complexifica os instrumentos mediadores dos sujeitos no complexo de atividades em 

que atuam. Essa ampliação dos instrumentos mediadores emancipa os sujeitos, 

retirando-os de alienações produzidas nas relações sociais e evidenciando novas 

alienações a serem superadas, precisamente pela ausência de mediações. É fundamental 

entendermos nesse momento que as alienações são condições primárias da vida humana, 

onde o movimento de ampliação e complexificação das mediações é quem garante uma 

maior articulação da consciência na práxis humana.   

Ao propormos as relações entre os princípios da atividade sócio-cultural-

histórica e os pontos de contato na performance arte, estamos propondo, para além da 

relação imediata no concreto da prática do professor, uma relação antropológica, que se 

aloja segundo os pilares de desenvolvimento humano: a política, a arte e a cultura. Essa 

relação foi proposta com a intenção de estabelecermos uma ampliação de sentidos dos 

elementos que compõem a unidade de análise atividade humana.  

Apoiamo-nos na estrutura hierárquica de sucessivas apropriações entre operação, 

ação e atividade para chegarmos à estrutura script, estilos e performance-atividade. A 

essa estrutura ampliada em sentidos, identificamos o contexto das práticas educacionais 

como um conjunto de atividades que podem ser ampliadas segundo a estrutura proposta, 

pois oferece uma ampliação na coordenação de sentidos ao papel professor.  

Assim, aos sujeitos em performance-atividade, atribuímos papeis que emergem 

da coordenação de estilos, que entendemos como uma articulação entre os vários 

modos-de-ser-no-mundo-com-o-mundo e assim, diante dessa multiplicidade de modos, 

entendemos um sistema de performances-atividades.  

A performance-atividade se estrutura na perspectiva da atividade sócio-cultural-

histórica, ou seja, é direcionada a um objeto, multivocal, histórica, se transforma na 

contradição e se expande na transformação (ENGESTRÖM, 2001). A performance-
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atividade está fundamentada também com os elementos básicos da performance arte – 

being (ser/estar), doing (fazer – ações coordenadas entre os sujeitos em performance) e 

showing doing (mostrar o que faz - ligado à natureza dos comportamentos humanos) 

(Schechner, 1988) – juntamente dos pontos de contato proposto por Schechner - 

transformação da consciência, intensidade, interação, conhecimento teórico histórico-

cultural, sequência e avaliação.  

Por apresentar esses elementos, entendemos que a performance-atividade pode 

subsidiar a prática dos professores de física ampliando e complexificando as relações 

entre os sujeitos e seus papeis. A ampliação das relações amplia os sentidos negociados.  

O drama se apresenta nessas ampliações de relações como a síntese das 

contradições históricas que atribuem o caráter de transformação ao sistema, onde o par 

superação-contradição é constante diante da dinâmica do sistema de performances-

atividades. O conceito de drama vygotskyano, em ressonância com a miríade de 

sentidos provindos da arte, também emerge do texto como um objeto a ser ampliado, 

segundo os contextos e estruturas propostas, pois é de grande valor para nos 

coordenarmos à pratica da contradição vivida como elemento de transformação da 

performance-atividade, o que nos leva a estabelecermos novos sentidos a essa 

transformação no contexto das práticas de ensino-aprendizagem. Podemos pensar no 

conceito de drama como a tensão entre o que foi vivido e o que será vivido, o limite da 

contradição viva.  

Entendemos que a estrutura de análise script – estilos – performance-atividade 

seja um instrumento mediador para o professor de física em sua prática, proporcionando 

uma ampliação de consciência dos papeis que se coordenam entre os sujeitos orientados 

a um objeto em constante ressignificação.  

Ao script do professor de física atribuímos movimento dentro do sistema de 

performances-atividades, que toma diferentes papeis diante da prática e de sua 

objetificação. Ao script, como objeto em uma performance-atividade, atribuímos 

elementos estruturantes, vindos da teoria do teatro, que viabilizam o caráter polifônico e 

de consideração das múltiplas vozes que emergem da relação entre os sujeitos. Esse 

script se torna operação quando o sujeito-professor em sua prática desenvolve ações 

coordenadas com as ações dos alunos orientadas a um objeto negociado.  
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Aos estilos do professor atribuímos as categorias: autoritário, permissivo e 

autoritativo, vindas dos estilos parentais propostos por Baumerind (2005). Os estilos do 

professor caracterizam o papel particular do sujeito-professor na performance-atividade. 

É uma intenção futura aprofundar a relação entre os estilos e papeis dos sujeitos 

em performance-atividade, articulando os elementos do script como estruturantes na 

performance-atividade.  

Assim, com a unidade proposta script – estilo – performance-atividade, como 

instrumento mediador para a prática do professor de física, pretendemos que 

proporcione uma ampliação da consciência do sujeito-professor diante de sua prática em 

sala de aula a medida que ele ressignifique suas ações diante as contribuições aqui 

explicitadas.  

Por fim, entendemos esse texto como uma primeira aproximação diante das 

relações construídas. E concluímos que as coordenações propostas servirão de germe 

para discussões diante da prática do professor e de possíveis análises metodológicas 

dentro do contexto das aulas de física.  

Desse modo, entendemos que a consciência e a coordenação de papeis, estilos e 

planejamentos, diante dos objetivos educacionais, sustentam o desenvolvimento do 

gênero humano e os processos de ensino-aprendizagem. Por assim, afirmamos que a 

educação por ser libertadora, não liberta os sujeitos de alguma situação imediata, mas 

sim os liberta para novos sentidos e relações coordenados aos múltiplos modos-de-ser-

no-mundo-com-o-mundo.  

 

A libertação, por isso, é um parto. É um parto doloroso. O 

homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável 

na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é 

a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que 

traz ao mundo este homem novo não mais opressor; não mais 

oprimido, mas homem libertando-se. (FREIRE, 2014, p.48) 
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