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O presente resumo refere-se à pesquisa efetuada por mim, junto à minha orientadora, Heloise 

Baurich Vidor, e o outro bolsista, João Paulo Ferreira Silva, do projeto de pesquisa Teatro, 

Leitura, Literatura e Educação: encontros com o texto. 

A pesquisa aqui descrita teve por objetivo investigar as relações entre teatro, leitura, literatura 

e educação, no intuito de entender a importância da aproximação e da apropriação do texto 

literário pela Pedagogia do Teatro e pela educação como um todo. Para tanto, nos apoiamos na 

realização das seguintes atividades: reuniões semanais; participação no grupo de leitura do livro 

Em defesa da escola: uma questão pública, de Jan Masschelein e Marteen Simons; 

desenvolvimento da ação intitulada Bibliotequinha; estudo individual com base em referenciais 

teóricos indicados pela orientadora do projeto; e confecção de um artigo individual, como 

conclusão desta etapa da pesquisa. 

Nossas reuniões semanais ocorreram presencialmente, no início das manhãs das quintas-feiras. 

Nelas, compartilhávamos o que havíamos feito desde o encontro anterior, discutíamos o estudo 

dos dois bolsistas, estabelecíamos encaminhamentos referentes à pesquisa, propriamente dita, e 

às demais ações do projeto.  

O grupo de leitura do livro de Jan Masschelein e Marteen Simons ocorreu quinzenalmente em 

uma sala do Departamento de Artes Cênicas, nas quintas-feiras, das 9h às 12h. A ação foi uma 

iniciativa do grupo de pesquisa Pedagogia das Artes Cênicas, do Programa de Pós-Graduação - 

PPGT/UDESC, e foi coordenada pelos professores Heloise Baurich Vidor e Vicente Concilio. Os 

encontros foram abertos à comunidade e tiveram como participantes os bolsistas do projeto de 

pesquisa mencionado anteriormente, bolsistas do PIBID Teatro, além de egressos da Licenciatura 

em Teatro que atualmente lecionam em escolas de Florianópolis, e outras pessoas interessadas no 

assunto. A partir da definição de skholé – vocábulo grego que deu origem à palavra escola e é 

comumente traduzida por tempo livre - os autores ressaltam a importância da instituição escolar, 

a qual, segundo eles, reside no fato de criar um tempo-espaço suspenso, no qual todos os(as) 

alunos(as), independentemente de onde vieram ou de suas aptidões, tem, igualmente, a 

oportunidade de acesso a todo um novo repertório de conhecimentos, podendo superar o seu eu 

conhecido e experimentar novas e diversas possibilidades de ver e estar no mundo. Dessa forma, 

Masschelein e Simons trazem uma visão contrária àquela que costuma condenar a escola.  

A ação intitulada Bibliotequinha, desenvolvida ao longo deste semestre, consiste na criação de 

uma pequena biblioteca de cerca de setenta livros infantis e juvenis, do acervo pessoal da 

professora Heloise Baurich Vidor, os quais ela decidiu disponibilizar em sua sala na 
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Universidade aos membros da comunidade acadêmica. A proposta é que estes possam utilizá-los 

em suas experiências como educadores, dentro e fora da academia. As minhas funções dentro 

dessa ação foram: criar uma relação dos livros, contendo seus dados principais; ajudar a 

desenvolver o modo de funcionamento da biblioteca; e criar um catálogo com as fotos, 

informações principais e sinopses dos livros – o qual seria disponibilizado às pessoas interessadas 

em conhecer a Bibliotequinha. Após termos concluído esses primeiros procedimentos, eu e meu 

colega de bolsa ficamos responsáveis por agendar e mediar as visitas ao acervo.  

Como conclusão deste primeiro semestre de pesquisa, produzi o artigo Literatura infantil, 

teatro e educação: uma investigação sobre diálogos possíveis. Para sua confecção, me apoiei na 

leitura dos livros: Leitura e Teatro: aproximação e apropriação do texto literário (Heloise 

Vidor); Literatura infantil e juvenil: do literário a outras manifestações estéticas (Dilma Beatriz 

Juliano e Nelita Bortolotto); e Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas (Jorge 

Larrosa). No texto, discorro acerca dos potenciais da literatura infantil no contexto da educação 

escolar; apresento algumas considerações a respeito da aproximação e da apropriação da referida 

literatura pela pedagogia do teatro e reflito sobre os possíveis aprendizados que a literatura para 

crianças pode oferecer à educação. Cabe ressaltar que a experiência que motivou a escolha do 

tema do artigo em questão foi minha participação na Bibliotequinha, através da qual tive um 

maior contato com a literatura infantil do que aquele que costumava ter. 

Principalmente através desse contato e da pesquisa efetuada para a confecção do artigo, pude 

compreender que preservar e estimular o gosto pelo conhecimento e pela leitura, no contexto da 

educação escolar, passa por preservar e estimular a capacidade expandida da infância de sentir e 

criar. E tal estímulo pode se dar através da abordagem da literatura para crianças, a qual parte do 

seu modo de ser para inventar suas histórias, ou, mesmo, por outras formas de dialogar com o 

modo infantil de estar no mundo – valendo-se de sensibilidade e imaginação afloradas. 

  

 
 

 


