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O objetivo do projeto de pesquisa Teatro, Leitura, Literatura e Educação: encontros com o 

texto é elaborar, em linhas gerais, uma reflexão sobre o trabalho com o texto escrito no âmbito da 

formação do professor de teatro. Para tal, o projeto realizou inicialmente três ações: (1) revisão 

bibliográfica; (2) Bibliotequinha e (3) Grupo de Estudos. (1) A revisão bibliográfica caminhou 

entre territórios temáticos das áreas da leitura; da literatura; do ambiente escolar; da filosofia da 

educação; e do teatro. (2) A Bibliotequinha foi criada e ela consiste em uma pequena biblioteca 

feita com o acervo pessoal da Profa Dra Heloíse B. Vidor, a fim de disponibilizar o acesso às 

literaturas infantis e juvenis que fazem parte de sua prática pedagógica. (3) O Grupo de Estudos 

formou-se no primeiro semestre de 2017 como uma ação conjunta com o Grupo de Pesquisa 

Pedagogias das Artes Cênicas do Programa de Pós-graduação (PPGT) da UDESC. Seu formato 

se consistiu em encontros quinzenais, com leitura e discussão do texto teórico de forma coletiva, 

podendo ser livremente frequentado – sem a obrigatoriedade de uma frequência regular, aberto a 

qualquer interessado.  

A revisão bibliográfica teve início com a leitura do livro Leitura e Teatro: aproximação e 

apropriação do texto literário escrito pela Profa. Dra. Heloise Baurich Vidor, publicado em 

2016. Esta primeira leitura introduziu o tema e as discussões sobre: as práticas de leitura 

coletivas ou individuais; a diferenciação entre texto e palavra; a relação entre a palavra e o teatro 

e a relação entre o texto e o teatro. O estudo seguiu para o campo do teatro e a relação com o 

texto escrito. A exibição das palavras: uma ideia (política) do teatro de Denis Guénoun, 

publicado em 2003, foi o texto que trouxe questões sobre a própria definição do que é teatro, 

incorporando nesta definição a presença da palavra e do texto escrito, para além da relação entre 

ator e espectador. Considerei que este referencial dialogava com minha formação artística e 

pedagógica. Seu texto me levou a pensar sobre as fronteiras do fazer artístico teatral e sua relação 

no ambiente escolar. 

No que diz respeito ao encontro entre literatura e teatro, o artigo O direito à literatura, de 

Antônio Cândido, publicado em 2011, trouxe uma definição de literatura que abarca de textos 

populares à eruditos e questões sobre a democratização do acesso à literatura e aos 

conhecimentos artísticos. Nesse sentido, é um texto que defende a literatura e as outras artes 

como um direito humano, e pensamos na escola como um lugar de acesso a estas áreas do saber. 

Adentramos assim à escola. Em defesa da escola: uma questão pública de Jan Masschellein 

e Marteen Simons, publicado em 2014, foi o principal referencial teórico para tratar das questões 
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relacionadas a este contexto. Criou-se um grupo de estudos no qual líamos e discutíamos o livro 

coletivamente. A proposta de ler e dizer o texto coletivamente procurava abrir espaço para que 

cada participante se sentisse confortável para compartilhar suas impressões, fugindo de uma 

lógica explicativa do texto. Esta forma de condução tornou-se uma referência para mim e foi ao 

encontro das leituras que realizei e realizo sobre o tema da Experiência na Educação - uma 

proposição que busca respeitar a diversidade de pensamento e na prática pedagógica. Jorge 

Larrosa foi outro autor de referência e os seus textos lidos por mim foram Notas sobre a 

experiência e o saber de experiência (2002); Experiência e alteridade em educação (2011); e 

Tremores: escritos sobre experiência (2016).  

Como última ação desta etapa da pesquisa, estamos no processo de elaboração de um artigo 

que busca refletir sobre a prática de estágio realizada na disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado – Teatro na Comunidade I, no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC/ 

Florianópolis, dialogando com os temas estudados. Analiso como se deu a presença da literatura 

em tal prática, assim como a forma como o texto foi trabalhado. Discuto sobre a pluralidade de 

pensamentos aliada a uma prática pedagógica e provocada pela presença da literatura.  


