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RESUMO 

 

 

 

VIDOR, Heloise Baurich. LEITURA E TEATRO: aproximação e apropriação do 

texto literário. 2015 (222 F.) Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes. 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015. 

 

O presente trabalho é uma investigação de cunho teórico-prático que associa o campo 

da leitura ao do teatro e busca apontar possibilidades poéticas e pedagógicas no 

caminho da aproximação e da apropriação do texto escrito. A partir da revisão de 

diferentes modalidades de leitura - em voz alta, compartilhada, pública, dramática, 

cênica - foram realizadas experimentações com textos literários, associando leitura em 

performance a procedimentos lúdicos advindos do teatro, com crianças, jovens e 

adultos, no contexto de ensino formal e informal. Explorou-se a inserção do texto na 

etapa inicial de processos teatrais através da leitura, releitura e escuta de poemas e 

crônicas e explorou-se também a leitura de contos e narrativas longas como um 

evento pontual com sentido em si mesmo, procurando associar a forma de ler com o 

tema do texto. A pesquisa deu indicativos de que a união entre leitura e teatro pode 

revitalizar ambos os campos, aportando contribuições para o trabalho de atores e 

diretores e para a sensibilização e incentivo à leitura. Constatou-se que a exploração 

sensível e intelectual de um texto, através de práticas lúdicas que incentivem e 

priorizem o contato direto do leitor com a obra em sua materialidade e com o objeto 

livro, estando vinculadas ou não à encenação, cria espaços interdisciplinares potentes 

para imbricar ensino e criação artística.  
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mediação; Formação do Professor; Pedagogia do Teatro; 

Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

VIDOR, Heloise Baurich. READING and THEATRE: approximation and 

appropriation of the literary text. 2015 (222 F.) Thesis (Doctorate) – Escola de 

Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015. 

 

This work is a theoretical and practical investigation that associates the reading field 

to the theatre one and seeks to identify poetic and educational possibilities as means 

of approximating and appropriating the written text. Starting with the revision of 

different types of reading - aloud, shared, public, dramatic, scenic - experiments with 

literary texts were experimented, associating reading in performance to playful 

theatrical procedures with children, youngsters and adults in the context of both 

formal and informal education. The insertion of texts in the initial stages of theatrical 

processes was explored through reading, re-reading and listening to poetry and 

chronicle as well as short stories and long narratives as a one-off event with meaning 

in itself, seeking to associate the form of reading the text with its theme. The research 

showed indications that the link between reading and theatre can revitalize both fields, 

providing contributions to the work of actors and directors as well as to raise 

awareness and encourage reading. It was found that the sensitive and intellectual 

exploration of a text, through playful practices that encourage and prioritize direct 

contact of the reader with the work in its materiality and the book object, being 

connected or not to the staging, creates powerful interdisciplinary spaces to integrate 

teaching and artistic creation. 

 
 

 

KEYWORDS: Mediation; Teacher Training; Theatre Pedagogy; Reading.  
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               (Mais do que uma) INTRODUÇÃO  

uma introdução e uma aproximação do tema sob diversos prismas...  

cruzamento de olhares 

 

 

 

 

 

 

 

O tema do presente trabalho nasceu de nossa experiência como professora de 

teatro
1
, especialmente relacionada à atuação no Curso de Licenciatura em Teatro da 

UDESC nos últimos oito anos, ministrando disciplinas relacionadas ao campo de 

formação do professor de teatro. O acompanhamento do trabalho realizado pelos 

estagiários em escolas e outras instituições educacionais e culturais da cidade de 

Florianópolis revelou, entre outras questões, a dificuldade encontrada pelos 

professores e futuros professores de trabalhar com textos escritos em processos de 

ensino e aprendizagem de teatro
2
.  

                                                           
1
 O início de nossas atividades teatrais deu-se em 1984, no período da adolescência, em um grupo de 

teatro amador nascido na Escola Técnica Federal de São Paulo, em projeto extracurricular, e foi 

seguido pela precoce atuação como professora de teatro, também no âmbito extracurricular, no Colégio 

de São Bento – SP (1987-1995), fato que já nos colocava em contato com as questões que se 

relacionam à formação teatral e ao ensino do teatro na escola. Nossa formação universitária foi: 

graduação no Curso de Bacharelado em Interpretação Teatral/ ECA-USP (1989-1995) e pós-graduação 

na área de Educação e Cultura e Pedagogia do Teatro, ambas realizadas na UDESC/SC e concluídas 

em 2002 e 2008, respectivamente. Desta forma, nosso perfil profissional acumula a dupla competência 

de professora e atriz, e nos levou à atuação como professora universitária na área de Práticas Teatrais e, 

posteriormente, na área de Pedagogia do Teatro e Teatro Educação no Curso de Licenciatura em Teatro 

da UDESC/SC, lugar que atualmente ocupamos.  
2
 No Curso de Licenciatura em Teatro da UDESC, os estagiários participam de reuniões individuais 

semanais com o professor-orientador do projeto de estágio e contam com a visita deste professor ao 

campo de estágio em aproximadamente duas ocasiões durante o desenvolvimento do projeto, além da 

frequência regular à disciplina que acontece com a presença de todo o grupo. 
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Esclarecemos que, no âmbito deste estudo, a palavra “texto” refere-se à 

unidade linguística formada por palavras, frases e orações, que expressa um conteúdo 

com um valor semântico dado pelo resultado de um emissor que se comunica através 

de signos com um receptor que os decodifica (LUAIZA, B. A.; GONZALEZ, R. M. 

P, 2008). 

Pudemos observar que quando o texto, dramático, narrativo ou poético, estava 

presente no processo, a opção recorrente de muitos professores era a de solicitar aos 

alunos uma leitura prévia ao trabalho prático, que muitas vezes não acontecia, e 

utilizar o tema como estímulo inicial para a construção de um outro texto, de autoria 

coletiva, criado a partir de improvisações. Ou seja, o trabalho pautava-se na recriação 

do texto do autor pelo aluno, de modo que a fábula era mantida ou parcialmente 

mantida, mas o texto original não.  

Quando o texto original era trazido para o processo - normalmente um 

pequeno fragmento - notávamos a dificuldade que o participante, em diferentes 

contextos e faixas etárias, apresentava na passagem do escrito para o dito, em última 

instância em dizer um texto que não é seu, com o mesmo prazer e fluência com que 

dizia um texto improvisado. Além disso, fosse para manter o texto ou para recriá-lo, o 

espaço reservado para a leitura, em seu sentido estrito, como etapa para o trabalho 

com a fala era bastante reduzido e um tanto atropelado, e, às vezes, inexistente. Ou 

seja, o professor relatava a narrativa e o aluno se inteirava desta através de seu relato e 

não do contato com a obra. Em decorrência deste processo muitas vezes precipitado, o 

aluno era levado à memorização precoce, obtendo como resultado um tom “decorado” 

e recitado da leitura e da fala.  

Outra situação: nas improvisações e jogos, o texto escrito, quando estava 

presente, apresentava-se sob a forma de roteiro ou em fragmentos, em uma etapa já 

mais avançada. O fato é que, em muitos casos, não se chegava a esta etapa, por 

questões de planejamento das aulas ou por imprevistos que interrompiam o processo - 

troca de docentes ou eventos não previstos no calendário escolar - ou por questões 

pedagógicas que não contemplavam o trabalho com o texto. A sequência usual de 

desenvolvimento do processo teatral, que se inicia com aquecimentos, jogos, 

improvisações e depois a montagem, nestes contextos não chegava ao estágio do 

trabalho com o texto. Mais um aspecto observado: ativava-se a dimensão lúdica, 
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corporal, e depois se fazia uma quebra para o momento da leitura e do trabalho com 

as falas, notando-se uma dificuldade de conjugar a ludicidade conquistada a este 

momento em que o texto estaria presente. 

Estas constatações abriram espaço para algumas suposições sobre o problema, 

como a dificuldade do aluno com a leitura/letramento, dificuldade esta anterior ao 

momento da experiência teatral propriamente dita; a dificuldade com um tipo de 

atividade que requer tempo lento, esforço, certa imobilidade física, ainda mais se for o 

caso de ler um texto na íntegra, já que há uma tendência atual de se recorrer a 

adaptações ou versões dos textos narrativos e/ou dramáticos nas aulas de literatura (e 

de teatro), na tentativa de facilitar o trabalho do leitor. 

Com isso, pensamos que se o professor parte do princípio de que os alunos não 

gostam de ler, ele supõe que em um processo de teatro não teria sentido insistir na 

leitura, pois estes, da mesma forma, passariam a não gostar do teatro. Sem saber como 

conduzir esse processo de apropriação do texto de forma que transcenda a abordagem 

relacionada à técnica de atuação - que não se sustenta em uma perspectiva de trabalho 

com não atores - e que se diferencie da forma como a literatura é trabalhada nas aulas 

de língua portuguesa que, segundo os pesquisadores João Wanderley Geraldi (2011), 

Yolanda Reyes (2012) e María Teresa Andruetto (2012), é uma forma “escolarizada” 

e desinteressante, o professor de teatro prefere não se debruçar sobre esta tarefa.  

Complementando o quadro, o que vimos, corriqueiramente, nas aulas de teatro 

que acompanhamos, era uma sala de aula tumultuada, ruidosa, marcada por um 

excesso de fala e uma escassez de escuta - urgência por falar em desequilíbrio com 

aquilo que seria o contraponto do falar, que é o ato de escutar. Uma das situações 

mais marcantes nas observações realizadas, e que foi determinante para a escolha do 

tema da pesquisa, foi um estágio realizado (ou, segundo a aluna, não realizado) em 

uma escola pública, com crianças de 11 a 13 anos. A estagiária levou 20 horas para 

tentar encontrar brechas de silêncio e iniciar a proposta cênica. O estágio finalizou 

com a escuta do silêncio que foi, em si, a própria cena.  

 Esta experiência mostrou que, se há uma urgência pelo falar, talvez o que 

pudesse ser interessante - iniciativa para a qual o teatro pode contribuir - é que a fala 

seja tornada expressiva, cênica. E o trajeto que nos pareceu mais favorável, a 

princípio, não foi o caminho através de sua livre expressão em uma improvisação, 
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mas justamente o da tensão gerada pelo enfrentamento de um texto que não é seu. 

Isso justifica a escolha por trabalhar com a leitura em um tempo dilatado, pois 

supomos que ela é uma aliada que pode garantir o contato do aluno com as palavras 

do autor e, por conseguinte, garantir a presença da literatura nos processos teatrais no 

ensino formal e informal, inclusive para os alunos da universidade, futuros 

professores e artistas.   

Estas constatações nos remeteram à formulação da pergunta que passou a 

nortear nosso estudo: como associar leitura e prática teatral? 

*     *     * 

A leitura no Brasil, impasses e perspectivas (olhar da professora de 

teatro) 

 

 

Públicos de cultura: hábitos e demandas
3
 é o nome da pesquisa realizada 

pelo SESC São Paulo e pelo Departamento Nacional do SESC, em parceria com a 

Fundação Perseu Abramo, sobre hábitos e práticas culturais na população brasileira. 

Quando perguntados sobre o que costumam fazer nas horas livres, nos finais de 

semana, apenas 4% dos entrevistados responderam “atividades culturais” e a razão 

mais citada por nunca terem feito uma atividade cultural no último ano foi “não 

gostar”. No que diz respeito à leitura, apenas 0,3% escolheram esta como primeira 

opção cultural e 31% responderam que nunca leram um livro por prazer. Lia Calabre, 

pesquisadora e chefe do Setor de Estudos de Política Cultural da Fundação Casa de 

Rui Barbosa, comenta que “a falta de ‘tradição familiar’ tem grande importância na 

frequência de espetáculos, na leitura por prazer, etc. É muito comum verificarmos, 

por exemplo, entre os alunos da escola pública, que muitos deles foram levados ao 

teatro ou ao cinema pela primeira vez pela escola ou foram várias vezes com a escola 

e nunca com a família” (CALABRE, 2014, p. 20).  

                                                           
3
 Os resultados da pesquisa foram publicados e comentados por especialistas na edição de janeiro de 

2014 da Revista E, SESC-SP. O estudo ouviu 2.400 pessoas a partir de 16 anos, em 139 municípios de 

25 estados brasileiros, entre os considerados classe média. O coordenador do estudo é o professor do 

Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo (USP) e consultor científico do Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, 

Gustavo Venturi. 
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Para complementar o quadro, segundo a última edição da pesquisa Retratos 

da Leitura no Brasil 3
4
, que tem como foco a leitura e a formação de leitores, 78% 

dos entrevistados (primeiro lugar nas respostas) disseram que não leem por falta de 

interesse. Sem abordarmos todos os dados apontados por ambas as pesquisas, 

levando em conta apenas os que aqui foram mencionados, podemos constatar que, 

em relação às práticas culturais em geral e especificamente à leitura, o quadro é 

desolador. E que a escola, neste sentido, cumpre um papel fundamental de 

oportunizar o contato das crianças e jovens com as práticas culturais. 

Com relação à leitura, estes dados ajudam a confirmar nossa constatação 

empírica dos impasses em torno desta prática cultural, já que podemos observar que 

a falta de interesse e a dificuldade com a leitura não são problemas apenas para as 

crianças em fase de alfabetização. Ao dirigirmos um olhar mais atento para o tema, 

pudemos notar seus recorrentes desdobramentos em questões como: falta de 

compreensão do que se lê; falta de prazer demonstrado pelo ato de ler; falta de hábito 

de leitura, entre outras.  

É fato que as campanhas para a promoção da leitura, os professores, os 

bibliotecários - sempre com as melhores intenções - tentam convencer as pessoas da 

necessidade desta prática. Porém, como bem diz Silvia Castrillón (2011), “nada se 

torna necessário - e muito menos a leitura, que é um exercício difícil, que exige um 

tempo cada vez mais escasso e um esforço que poucos estão dispostos a realizar - se 

não tiver a íntima convicção de que ler pode ser um meio para melhorar as condições 

de vida e as possibilidades de ser, de estar, de atuar no mundo” (CASTRILLÓN, 

2011, p. 20). 

Se por um lado, o processo de acercamento ao novo campo nos revelou a 

urgência de enfrentarmos este desafio que envolve todos aqueles que estão de 

alguma forma envolvidos com a educação brasileira, por outro lado, tivemos a 

                                                           
4 A pesquisa foi aplicada no ano de 2011, em âmbito nacional, pelo Instituto Pró-Livro. O Instituto Pró- 

Livro (IPL) é uma associação de caráter privado e sem fins lucrativos mantida com recursos 

constituídos, principalmente, por contribuições de entidades do mercado editorial, com o objetivo 

principal de fomento à leitura e à difusão do livro. O Instituto foi criado em outubro de 2006, tendo 

realizado duas versões anteriores da pesquisa mencionada. A metodologia utilizada e os resultados 

foram divulgados e analisados no livro Retratos da leitura no Brasil 3 – organizado por Zoara Failla e 

publicado pela editora Imprensa Oficial – Governo do Estado de São Paulo e Instituto Pró-Livro, em 

2012, durante a 22ª Bienal de São Paulo.  
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possibilidade de realizar encontros inspiradores para que perspectivas fossem 

vislumbradas. Em termos teórico-práticos, destacamos a participação no grupo de 

estudos da ONG Barca dos Livros/Amantes da Leitura/Florianópolis. Coordenado 

pela professora Silvana Gili, o grupo concentra vários educadores e pesquisadores do 

campo da leitura, educação e literatura da cidade de Florianópolis, e se propõe, 

através de encontros semanais, a discutir caminhos para o enfrentamento das 

dificuldades com a leitura. Em 2012/2013, anos em que participamos do grupo, os 

encontros proporcionavam o compartilhamento de problemas e conquistas em 

relação às práticas de leitura desenvolvidas pelos participantes em seu cotidiano 

profissional e eram enriquecidos com sugestões bibliográficas teóricas e/ou literárias. 

Desta forma, teoria e prática se entrelaçavam harmoniosamente.  

A discussão do tema sob várias perspectivas, a partir da experiência de quem 

está em sala de aula, driblando as dificuldades pontuais do dia a dia, encontrando 

soluções muitas vezes desconhecidas pelos próprios pares e, por isso, desvalorizadas, 

possibilitou-nos um equacionamento entre teoria e prática, já que não possuíamos 

experiência especificamente nesta área. 

Outra experiência importante ocorreu no ano de 2013, com nossa frequência à 

programação realizada pela Casa del lector – Centro internacional para la 

investigación, el desarollo y la inovación de la lectura – vinculado à Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez
5

. Este centro cultural tem a leitura como foco de 

abordagem e desenvolve múltiplas atividades que partem ou convergem para ela. 

Além de exposições
6
 e de atividades regulares

7
 girando em torno do tema da leitura, o 

centro oferece minicursos
8
 que, no nosso caso, contribuíram de forma decisiva com as 

práticas que viemos desenvolver ao longo da pesquisa.  

                                                           
5
 Situado na cidade de Madri/Espanha. www.casalector.fundaciongsr.com 

6
 Exposições visitadas: El hilo de Ariadna: lectores navegantes (2013) e Drácula: un monstruo sin 

reflejo (2013). 
7
 Atividades regulares oferecidas: Lecturas insólitas: personalidades de destaque em diversas áreas são 

convidadas para falar sobre leitura, apontando, por exemplo, suas preferências literárias. Pudemos 

acompanhar os depoimentos de um chef de cozinha, um bailarino, um jogador de futebol.  Lecturas de 

cine: exibição de filmes relacionados ao tema da leitura. Ecos de lectura: discussão sobre o 

desenvolvimento de projetos de leitura em entornos não convencionais. 
8
 Minicursos que frequentamos: Leer sin saber leer/ Leitura para as fases iniciais (0 a 6); Cómo se lee y 

se escribe un poema / ministrado pelo escritor Ramón Irigoyen – leitura e escritura de poemas; La 

mujer y el labirinto: el hilo de Ariadna a través de la mujer artista contemporánea /Recorrido 

labiríntico através das obras de artistas contemporâneas; Jugando al teatro con la literatura. Cuando el 

aula es un mar/ Abordagem da literatura através de práticas teatrais. 

http://www.casalector.fundaciongsr.com/


 7 

Em termos teóricos, destacamos o encontro particularmente instigante com o 

autor Teixeira Coelho (2012), a respeito da ênfase dada por ele à importância de 

encontrar “outras entradas para o texto” para além da decodificação do conteúdo, 

priorizada pelos programas de incentivo à leitura.  

Os autores queixam-se repetidamente, ao longo da história da literatura, 

de que os leitores não apenas não leem como, se leem, não sabem ler e 

não sabem o que leem. Joyce, Guimarães Rosa, Artaud, com sua 

insistência na glossolalia
9
, mas não apenas por isso, deram a seus escritos 

uma dimensão física, sonora, particularmente acentuada. Muitos 

programas de disseminação da leitura insistem na decodificação do 

conteúdo quando há de fato outras entradas para o texto que se apoiam 

numa ordem capaz, talvez, de despertar o interesse do leitor tão procurado 

pelos programas de ação cultural (COELHO, 2012, p. 257). 

 

A citação acima chama a atenção para o fato de que o interesse do leitor pode 

ser despertado por meio de uma dimensão pouco explorada pelos programas de 

leitura, que é a dimensão formal do texto e, com isso, uma oportunidade para 

saborear as frases, além de perceber como elas foram combinadas para dar ao texto 

seu sentido maior.  

A afirmação de que há “outras entradas para o texto” abre a possibilidade de o 

teatro se aproximar. Esta proximidade tem como expectativa a “união de forças” 

entre os campos em prol do enfrentamento dos desafios evidentes com a leitura na 

formação de crianças e jovens brasileiros. Ou seja, experimentar a entrada e a 

apropriação no e do texto via procedimentos teatrais. 

*     *     * 

Leitura e Teatro: cruzamentos com a pedagogia (a partir da observação 

da professora-atriz-leitora) 

Outra perspectiva nos foi revelada através da participação em projetos que 

apresentam formatos de aliança entre leitura e teatro por um viés pedagógico e que 

são propostos por pessoas ou coletivos inseridos no campo teatral. Estamos nos 

referindo aos projetos Ensaios ignorantes/SP, Comunidad de aprendizaje - Sala 

                                                           
9
 Nota da autora: Glossolalia é o fenômeno que pode ocorrer em situação de exaltação religiosa, 

caracterizado pelo comportamento de certos indivíduos que começam, espontaneamente, a falar línguas 

desconhecidas, tidas como fruto de dom divino, mas que geralmente são línguas inexistentes 

(FERREIRA, 2010, p. 1036). 
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Pradillo/Madri, dos quais pudemos acompanhar como “público-leitor”, além do 

Readers theatre, modalidade praticada prioritariamente nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, e que conhecemos através de revisão bibliográfica.  

Vale ressaltar que, durante a pesquisa, obtivemos informações de outras 

iniciativas, tais como o projeto Ler é uma viagem/Itu - SP
10

, projeto de Leitura na 

Praça Roosevelt, realizado pela SP - Escola de Teatro/SP
11

, além das Vigílias 

literárias, promovidas por atores e professores de teatro e inspiradas nas vigílias 

religiosas, nas quais textos litúrgicos são lidos de forma ininterrupta. 

 

Projeto Ensaios ignorantes 

Situado em um campo híbrido entre literatura, educação e teatro, o projeto 

partiu originalmente de ações com o livro O mestre ignorante: cinco lições sobre a 

emancipação intelectual, de Jacques Rancière (2010). Nos Ensaios ignorantes, 

segundo sua criadora - a atriz e pesquisadora Juliana Jardim - afirma em diversos 

textos de programas entregues ao público, não se deseja interpretar textos, encontrar o 

“querer-dizer” de cada autor, buscar categorias analíticas ou críticas especializadas.  

Nosso contato com o projeto Ensaios ignorantes se deu como público-leitor 

em três oportunidades: Leituras ignorantes – repousos e derivas com o mestre 

ignorante, realizado em 2011, no Centro Cultural São Paulo – SP e ENSAIOS 

IGNORANTES: alguma coisa a ver com aprender, ensinar, encenar, publicar, 

traduzir, emancipar, embrutecer, ler, receber, dar, escrever, repousar, derivar, 

conviver, realizado no SESC Interlagos/SP. Em outubro de 2012, participamos da 

                                                           
10

 Ler é uma Viagem – SP é um projeto que promove o desenvolvimento de pesquisas para estimular o 

hábito e o prazer da leitura entre crianças, jovens e adultos de todo o Brasil, utilizando-se da linguagem 

teatral. Através de projetos temáticos (Hans Christian Andersen, Guimarães Rosa e, agora, Monteiro 

Lobato), realiza sessões de leitura em escolas e bibliotecas públicas para estudantes, professores e 

familiares. Com dez anos de existência, o programa já realizou mais de 600 apresentações, para um 

público de mais de 30 mil pessoas em escolas, bibliotecas e espaços culturais de cinco estados 

brasileiros (SP, MG, MS, GO e ES). O projeto é criado e executado pela atriz Élida Marques e pelo 

palhaço e escritor Nando Bolognesi.   
11

 O projeto Leitura na Praça é um projeto de incentivo à leitura, criado e realizado tanto na SP Escola 

de Teatro- Centro de Formação das Artes do Palco quanto nas praças da cidade de São Paulo. Durante 

o evento, aprendizes, colaboradores e comunidade exercem o incentivo à prática da leitura, a troca e a 

doação de livros. 
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oficina intensiva ENSAIOS IGNORANTES: perto do livro, de 20 horas, que aconteceu 

na cidade de Florianópolis/SC
12

.  

As principais questões que identificamos a partir da proximidade com o 

projeto de Jardim e que nos pareceram relevantes para pensar nossa proposta foram:  

a) relação entre teoria e prática na pesquisa - no caso dos Ensaios ignorantes, as 

ideias norteadoras se desdobram em procedimentos práticos muito concretos, a partir 

da intimidade com o texto de Rancière. Em O mestre ignorante: cinco lições sobre a 

emancipação intelectual (2010), o autor resgata a proposta pedagógica de Joseph 

Jacotot para discutir o tema da emancipação intelectual. A referida proposta nasceu 

como uma “solução de improviso” a um problema criado por uma circunstância da 

vida de Jacotot: um exílio nos Países-Baixos, onde o então professor de literatura 

francesa deveria dar aulas aos alunos holandeses. Porém, nem ele dominava o 

holandês, nem os alunos, o francês. O pedagogo recorreu a uma edição bilíngue 

(francês-holandês) da obra Telêmaco, de modo que este livro foi colocado entre 

professor e alunos para que, através de uma operação de tradução, todos aprendessem 

o idioma desconhecido. A partir deste resgate, as premissas estabelecidas por 

Rancière são: “todos os homens têm uma inteligência igual” e “um ignorante pode 

ensinar aquilo que ignora a outro ignorante”. Assim, para o autor, o mestre explicador 

embrutece, já o mestre ignorante emancipa. E o que media a relação de aprendizagem 

é a leitura e o livro. No projeto Ensaios ignorantes, as ações partem e convergem da e 

para a leitura de um mesmo livro por e para todos. 

b) os procedimentos de “saída” do texto, as digressões e as derivas (JARDIM, 2009), 

como possibilidade de colocação da voz do leitor, pautados por regras precisas que 

dão liberdade para a fala, ao mesmo tempo em que a organizam. Na experiência da 

oficina as digressões aconteceram em vários momentos com a participação de 

praticamente todo o grupo. Já as derivas, segundo Jardim, pressupõem grande 

proximidade com o livro, por isso não foram realizadas.  

                                                           
12

 A oficina foi filmada integralmente e as considerações que faço são fruto das anotações realizadas ao 

longo da oficina e da observação da filmagem posteriormente. Esta oficina fez parte do projeto LER: 

ensaios entre a literatura, o teatro e a educação, financiado com verba do Fundo Municipal para as 

Culturas de Florianópolis/SC, através do edital do FMC/2012. O material visual foi editado e cópias 

foram disponibilizas para a filmoteca da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e para 

bibliotecas e escolas municipais da capital catarinense. 
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c) o foco na auto-observação, na escuta que, segundo a coordenadora, se refere a 

“aquilo que em nós escuta”, o “sujeito-escutante” em nós, nos olhando, nos 

percebendo, ou seja, perceber-se, escutar-se no contato com o outro e não de forma 

meditativa/interiorizada, evitando conexão com o externo. Durante a oficina as 

seguintes questões foram lançadas por Jardim: “procure observar: o que sinto quando 

leio? O que acontece com meu corpo, com meus olhos, com meu pensamento na 

relação com o outro, com o ato da leitura, com o texto, com as palavras, com os 

espaços?”. E as instruções: “procure não se ocupar em destinar o texto para o outro. 

Pense que o seu interesse na leitura gera o interesse no outro”. Nota-se uma 

abordagem muito distante da de encontrar um “modo de fazer”, uma técnica. A 

proposta é que haja uma escuta expandida e atenção ao presente momento, de modo a 

ativar a percepção e os modos de interferência possíveis na ação.  

d) a questão da exposição. Outro princípio do teatro que norteia o trabalho com a 

leitura, além da escuta, é a exposição em graus diferenciados: ler em voz baixa em um 

espaço coletivo implica uma leve exposição que se intensifica quando leio em voz 

alta. 

e) relação entre a leitura e a cena (o teatro). O questionamento de alguns participantes 

a respeito desta relação leva à questão que me parece chave: “de qual teatro estamos 

falando?”. Jardim chama a atenção para a ideia de artifício que, para ela, se relaciona 

com a dimensão teatral do acontecimento/evento.  Exemplos de artifícios propostos: a 

escolha do pensamento que o leitor quer compartilhar em uma digressão; a escolha do 

momento para compartilhá-lo (que é diferente daquele em que ocorreu o 

pensamento); fechar os olhos para dizer – há um aspecto evidente que é a 

intencionalidade nas ações realizadas e compartilhadas dentro de regras previamente 

estabelecidas.  

A partir dos eventos que acompanhamos, pudemos constatar que a abordagem 

cênica do projeto Ensaios ignorantes foge do formato espetacular tradicional. Os 

textos lidos nem sempre são textos de ficção e as práticas teatrais visam o 

aprofundamento do campo do sensível na fruição do texto e não a criação de cenas ou 

a leitura dramatizada. Em termos pontuais, há procedimentos e exercícios que podem 

ser adaptados ao contexto da aula de teatro na escola, mas vale ressaltar que os 

mesmos, nos Ensaios ignorantes, estão inseridos, como mencionamos acima, em uma 
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noção de teatro que se afasta da encenação tradicional. Ou seja, em uma prática 

pautada na noção de representação teatral estes exercícios podem ser preparatórios 

para a cena, mas não considerados a própria cena - neste sentido, entende-se o 

questionamento de alguns participantes da oficina sobre “onde estava a cena ou o que 

era cena nesta proposta? Qual a relação efetiva com o teatro?”.  

Nos contextos educacionais, lidar com a noção de artifício gera uma abertura 

nas possibilidades criativas, incentivando práticas mais próximas da performance. Por 

outro lado, o afastamento da noção de representação de um texto dramático, de 

construção de um espetáculo, pode gerar frustração em termos da expectativa que 

alunos, professores e pais têm em relação ao fazer teatral. Além disso, o processo de 

montagem, desde a criação de personagens até a confecção dos cenários e figurinos, 

aborda uma série de procedimentos específicos que merecem ser experimentados 

pelos participantes, dentro do contexto da aula de teatro.  Com isso, nos parece que 

uma opção não invalida a outra. 

Os pontos de conexão com nosso projeto são o aspecto interdisciplinar, a 

opção pela leitura de textos como elemento mediador da aprendizagem, o que implica 

em desdobramentos como: escolha dos textos, criação de um lugar aconchegante para 

a leitura, abertura de espaço para a auto percepção nas práticas coletivas, lidando com 

os aspectos da exposição e da escuta na relação com os outros.  

Ainda que a proposta de Jacotot, resgatada por Rancière e traduzida por 

Jardim através de uma experiência imbricada com o teatro, caminhe na contramão do 

ensino institucionalizado - do qual fazemos parte como professora da Universidade e 

como formadora de professores que atuarão em instituições - ela nos parece fértil 

como perspectiva para o professor enfrentar os entraves que surgem quando as artes 

se inserem no âmbito institucional, realizando as adaptações necessárias.  

 

Projeto Comunidad de aprendizaje - Una lectura compartida de la Odisea 

de Homero
13

. 

O projeto Comunidad de aprendizaje - Una lectura compartida de la Odisea 

                                                           
13

 Este projeto foi realizado entre os dias 1 e 5 de julho de 2013. Os encontros aconteciam das 14 às 

20h, na Sala Pradillo – Madri/Espanha. 
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de Homero foi desenvolvido pela Sala Pradillo, espaço teatral coordenado pelos  

espanhóis Getsemaní de San Marcos e Carlos Marquerie, pensado e administrado por 

uma plataforma aberta de artistas, teóricos, produtores e técnicos, que com suas ideias 

e trabalho, gera projetos, presta apoio logístico e dá conteúdo a um teatro plural, não 

personalista, ou seja, de muitos, onde o cruzamento e a comunicação entre diferentes 

tendências das artes vivas contemporâneas gere diversidade e riqueza. A esta 

plataforma dão o nome de Comunidad Pradillo. A Comunidad é também um lugar de 

reflexão e acompanhamento de um espaço que permanentemente se questiona e 

reavalia, permeável ao entorno que o alimenta. Dentro das diferentes linhas de 

programação está a linha Investigação, formação e espaços do pensamento. Nos 

espaços de pensamento é que se enquadra a Comunidad de aprendizaje, atividade da 

qual pudemos participar e que descrevemos a seguir.  

De acordo com os pressupostos que acompanham a apresentação do projeto, o 

sentido de se desenvolver uma atividade pedagógica dentro da programação da Sala 

Pradillo é ir de encontro às propostas oficiais que “muitas vezes sem más intenções, 

negam nossa capacidade individual de aprender e colocam esta responsabilidade na 

autoridade, no sábio, no Ministério, etc., a quem se delega a educação daqueles a 

quem se atribui o papel de ignorantes”
14

. 

Portanto, os idealizadores pretendem “assumir o desafio de desenvolver 

formas de ensino que respeitem a diversidade dos processos de aprendizagem” e 

tentam resistir à “inércia oficial”. Para isso propõem que coloquemos toda nossa 

atenção na ação básica e fascinante de aprender.  

(...) a Comunidad de aprendizaje não tem uma forma programada, não é 

uma estrutura, não define itinerários e não desenvolve programas 

educacionais. Pode-se dizer que ela é "feita" cada vez que nos organizamos 

para compartilhar conhecimentos e aprender. De alguma forma, os projetos 

que realizamos com essas aspirações são o que, em última análise, definem 

os limites dessa comunidade de aprendizagem (SALA PRADILLO). 

 

Em Una lectura compartida de la Odisea de Homero, tomando como ponto de 

partida o texto do autor grego, a tarefa consistia em lermos, todos juntos, esta obra 

que para os proponentes tem “algo de fundacional”, “algo de princípio”, pois o 

                                                           
14

 As informações sobre os pressupostos filosóficos e a proposta prática foram retiradas do site 

www.teatropradillo.com, por nós compiladas e traduzidas. 

http://www.teatropradillo.com/
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aprendizado da leitura e da escrita na Grécia antiga se dava através da Odisseia e da 

Ilíada. A ideia seria realizar uma leitura compartilhada, com o propósito principal de 

degustar o texto: “se poderia pensar na proposta como um grande banquete que 

aconteceria em cinco dias e em que os manjares servidos seriam feitos de palavras, 

imagens, personagens, aventuras e vozes”. Cada dia começaríamos lendo em silêncio 

e, pouco a pouco, o texto impresso começaria a transformar-se em voz, em som, em 

ritmo, e começaria a afetar nossos corpos. Logo chegaria o relato. Canto a canto, 

tentaríamos alinhavar as peripécias, acompanhando do princípio ao fim a viagem de 

Ulisses/Odisseo. Por último, daríamos tempo para a inspiração. Seria o momento de 

deixar que o texto ressoasse e iniciasse uma deriva ou fuga para onde nos conviesse, 

apetecesse ou interessasse. Para completar a cena, de vez em quando teríamos 

visitantes esporádicos que trariam notícias e informações que enriqueceriam nosso 

trabalho de leitura (história, paisagens, comidas, músicas, etc.). Cada dia repetiríamos 

esta rotina com o desejo de descobrir, ao final, qual seria o ponto de chegada que 

estava nos esperando.  

  As regras apresentadas antes do início das atividades estabeleciam que: 

- Não era necessário ter lido o texto antes de começar, mas se o participante desejasse, 

poderia “lançar-se” a ele. 

- Não era necessário ter nenhum tipo de preparação especial para participar, apenas 

vontade. 

- A tarefa principal proposta seria a leitura. Os proponentes gostariam de explorar o 

registro mais amplo de leituras possíveis: desde a leitura íntima e solitária até a leitura 

coral e compartilhada. 

- O conteúdo da proposta seria configurado a partir daquilo que o participante pensa, 

sente ou tem vontade de fazer, a propósito da leitura da Odisseia. Não há programa de 

aula e não há nenhuma aspiração didática. 

- O participante deveria trazer para o encontro um exemplar da Odisseia, para que 

pudesse trabalhar à sua maneira.  

Esta leitura compartilhada foi a primeira proposta da Comunidad de 

aprendizaje. Apesar de não fazerem uma referência explícita às ideias de Rancière 
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(2010), podemos observar paralelos com os pressupostos do autor, identificando 

semelhanças com os Ensaios ignorantes. O encaminhamento ocorreu conforme o 

planejado e aqueles participantes que quiseram escreveram e-mails após o término 

dos encontros, com suas impressões. Não houve debate, explicações ou justificativas. 

No último dia, cada participante seguiu seu caminho, com as reverberações da obra e 

do encontro.  

Readers theatre – ou teatro da imaginação 

Qual seria uma boa tradução para readers theatre: teatro de leitores? Teatro 

para se ler? Consideramos que estas expressões não soam satisfatoriamente em nosso 

idioma, por isso optamos por manter o termo original em inglês. O readers theatre é 

um estilo de teatro pautado na adaptação ou na compilação de textos literários, 

poesias e textos não ficcionais. Através da criação de um roteiro com estrutura 

dramática e com a presença de um narrador, os atores preparam a sua leitura, 

utilizando-se ou não de elementos complementares, tais como cenários, figurinos, 

trilha sonora.  

O termo readers theatre foi usado pela primeira vez, segundo Coger e White 

(1982), provavelmente, em 1945 em Nova Iorque, quando um grupo de artistas 

profissionais criou a Cia. Readers Theatre e produziu Oedipus Rex.  A partir de então 

uma série de propostas surgiu no cenário profissional nova-iorquino, pautada nos 

princípios deste estilo de teatro que passou a ser conhecido como readers theatre. 

Entre estas produções, destacamos Brecht on Brecht, que propunha uma criação 

dividida em duas partes, sendo que a primeira, chamada “Vida”, foi composta por 

poemas, canções, cartas, ensaios e histórias relacionadas à vida de Bertold Brecht
15

. A 

segunda parte, “Teatro”, foi composta por falas, canções e cenas de algumas das 

peças do dramaturgo alemão (COGER; WHITE, 1982).  

Reconhecendo-se como uma forma de arte oral que mescla as duas acepções 

de oralidade, a tradição dos contadores de história e a transmissão oral de uma 

narrativa escrita, tendo suas origens na leitura da poesia pelos gregos, no próprio coro 

grego, na liturgia medieval, o formato criado pela Cia. Readers Theatre contava 

também com a influência do teatro proposto por Brecht, no que diz respeito à 
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 Bertold Brecht (1898-1956), dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX. 
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perspectiva do distanciamento, e por Grotowski
16

 - teatro centrado na relação entre 

ator e público, conhecido por “teatro pobre”. A partir daí, readers theatre passa a ser 

um estilo de teatro adotado por diversas companhias profissionais ou não, 

conquistando espaço e simpatia do âmbito educacional.  

As características principais do readers theatre são: a ausência de cenário e 

figurinos, ou a sua utilização criteriosamente selecionada; ações e movimentos apenas 

sugeridos pelo intérprete; a presença de um narrador que fala diretamente com o 

público e estabelece a situação básica do texto ou tema; roteiro criado a partir de um 

texto original que é dado ao leitor-ator como suporte; foco em desenvolver e manter 

uma relação próxima, quase pessoal, com a plateia. Uma premissa importante é que a 

ênfase deve ser dada ao caráter auditivo, de modo que o público se concentre na 

literatura e no que está nas entrelinhas do texto.  

Campo de experimentação e exploração, o readers theatre não pretende ser 

comparado com o teatro. Sua forma é diferente e seu foco está na literatura e não na 

atuação, nem nas ações cênicas ou nos aspectos visuais. Com poucos recursos, 

centraliza o interesse do público nas palavras e nas motivações que estão por trás 

delas – subtextos - de modo que a performance é construída pela imaginação do 

receptor. O elemento essencial que diferencia o readers theatre do teatro dramático é 

a presença do narrador que, criando um texto oral ou lendo um texto previamente 

escrito, se comunica diretamente com a plateia. O narrador tem as funções de 

interligar as cenas, de comentar um acontecimento ou interpretar uma ação, mas sua 

função principal é garantir a relação direta com o público. Ainda que apresente 

aspectos relacionados à perspectiva do distanciamento, para Aaron Shepard (1993) o 

readers theatre não se enquadra em um teatro épico brechtiano.  

Amplamente utilizado no âmbito educacional americano pelos professores, o 

readers theatre ajuda os alunos a adquirir e aprimorar suas habilidades de leitura, o 

que implica na aquisição de vocabulário, compreensão e apropriação do texto. Há 

várias publicações que orientam os professores na escolha dos textos e na preparação 

do roteiro a ser criado, partindo de peças, poemas, cartas, ensaios, diários e literatura 

em geral. Assim como há também uma modalidade denominada docudrama, que são 

roteiros criados a partir de fatos reais. O roteiro surge da pesquisa realizada de 
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documentos originais em diferentes áreas (política, religiosa, familiar). Esta 

modalidade também é conhecida como theatre of facts ou documentaries (COGER; 

WHITE, 1982). 

Estas publicações funcionam como guias que, através de perguntas lançadas 

ao professor, vão ajudando a definir a melhor forma de conduzir o processo, de 

escolher os temas, de adaptar textos para este formato que inclui o narrador, assim 

como trazem roteiros prontos dirigidos às diferentes faixas etárias, sempre tendo em 

vista o contexto no qual o professor está trabalhando.   

*     *     *  

Leitura e Teatro na perspectiva da espectadora (professora e atriz)  

No teatro contemporâneo podemos observar uma série de espetáculos, ou 

eventos pontuais, em que a leitura está presente. Durante o período da pesquisa, 

pudemos encontrar, através de informações na imprensa, trabalhos em que os atores 

estavam sozinhos em cena, lendo cartas, poemas e trechos da obra de autores como 

Antonin Artaud, Harold Pinter ou James Joyce, conferindo ao espetáculo um tom 

intimista
17

.  

Na mesma perspectiva, mas com a variante de que três atores estavam em 

cena, podemos mencionar o espetáculo 28 buitres vuelan sobre mi cabeza, de Carlos 

Marquerie, que pudemos assistir no Teatro Pradillo de Madri/Espanha (2013). 

Tratava-se da leitura do diário que Marquerie escreveu entre um outono e uma 

primavera, tendo como mote a descrição da relação do próprio autor com a natureza. 

O espetáculo iniciava com uma mesa, uma cadeira, um copo de água no palco e o 

ator, sozinho em cena, começava a leitura do diário. Entre um trecho e outro, duas 

atrizes interagiam com Marquerie e criavam cenas silenciosas, imagéticas, que eram 

sobrepostas pela leitura, agora alternada entre todos. O espetáculo durava três horas e 

primava pela delicadeza (do texto, da leitura, do tom das vozes) em contraste com a 

força simbólica das imagens.  
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 Estamos nos referindo aos espetáculos Cartas a Génica, no qual a atriz Carole Bouquet lê poemas, 

textos e cartas do teatrólogo Antonin Artaud, apresentado no SESC Belenzinho/SP em 2011; 

Celebration of Harold Pinter, dirigido por John Malkovich, onde Julian Sands lê as poesias do 

dramaturgo inglês (inédito no Brasil); Molly Bloom, com a atriz portenha Cristina Banegas, 

apresentado no POA Em Cena/2012. 
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Na obra A encenação contemporânea – origens, tendências, perspectivas, 

Patrice Pavis (2010) afirma que a relação entre a leitura e o teatro, sob a perspectiva 

da encenação, é uma questão delicada e diz que “curiosamente, existem poucos 

estudos sobre este gênero de leitura pública de textos poéticos ou dramáticos, como se 

se tratasse, no caso, de uma comunicação pré-estética e propedêutica que não 

merecesse a mínima atenção” (PAVIS, 2010, p.27). Compactuamos com a observação 

do teatrólogo, já que durante o trabalho encontramos pouca literatura específica sobre 

o tema e percebemos estranhamento na reação dos pares ao nosso interesse por ele. 

O autor mencionado observa a existência de uma posição de fronteira ocupada 

pela leitura na relação com o espetáculo e identifica a modalidade de leitura que 

estaria inserida neste espaço intersticial. Ele a denomina de leitura cênica. Entre a 

leitura dramática e a encenação e com os atores sustentando o texto nas mãos, a 

leitura cênica, com maior ou menor acabamento plástico e sonoro, pode apresentar 

uma tênue diferença com o que seria a presença da leitura no espetáculo. Trataremos 

destas nuances no primeiro capítulo. 

*     *     * 

Leitura e teatro na perspectiva da atriz (e professora) 

A essas impressões como espectadora, relatadas no item anterior, somaram-se 

as experiências como atriz que pudemos vivenciar nos dois últimos trabalhos 

realizados e que têm relação com nosso tema. A primeira foi a participação na leitura 

cênica do texto A filha do teatro - um ensaio melodramático, de Luís Augusto Reis
18

, 

com a direção de Edélcio Mostaço, em 2009. A oportunidade de participar como atriz 

do projeto de Mostaço nos revelou a peculiaridade deste formato e as possibilidades 

que surgem quando a leitura do texto é feita com a manutenção do papel em mãos. O 

desenho das cenas, a utilização de imagens projetadas, o figurino, e um processo de 

aproximadamente dois meses de ensaios nos fizeram pensar que A filha do teatro era 

mais que uma leitura dramática, mas também não era um espetáculo nos moldes 

tradicionais. Seria um esboço do espetáculo, no qual as atrizes mantinham o “texto em 

mãos”, ou seria o próprio espetáculo, levando-se em conta as tendências 

contemporâneas mencionadas por Pavis (2010)? Como atriz, nos perguntávamos a 
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 Este texto conquistou o Prêmio Funarte de Dramaturgia em 2003, tendo sido publicado por esta 
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razão de a experiência, mesmo com acabamento precário, com falta de controle sobre 

a personagem, ter conseguindo estabelecer uma boa comunicação com o público.  

A curiosidade se manteve latente e, no mesmo fluxo da experiência anterior, 

partimos para a criação e atuação do/no espetáculo teatral uma lady MACBETH
19

, 

procurando manter a parceria com Mostaço, que o dirigiu. No segundo semestre de 

2009, desenvolvemos com os estudantes da Universidade
20

 um processo de drama
21

 a 

partir do texto Macbeth de W. Shakespeare. Como professora-personagem
22

 

(procedimento próprio da metodologia citada) trouxemos para o processo a 

personagem de Lady Macbeth. Quando iniciamos os ensaios para a preparação da 

personagem, nos encantamos com a beleza do texto e nos demos conta de que são 

poucas as pessoas que têm o privilégio de ouvir aquelas palavras. Os próprios alunos 

da Universidade não conheciam sequer a fábula de Macbeth. Sabiam que era um texto 

de Shakespeare, e por isso um texto importante, mas nunca o tinham lido por acharem 

difícil, complicado e, em última instância, chato. 

 A partir destas inquietações, uma lady MACBETH surge dentro de uma 

perspectiva de cunho artístico e também pedagógico, visando “traduzir”, 

“destrinchar”, aproximar o público de hoje do universo shakespeariano. Neste sentido, 

o projeto contou com uma primeira etapa que tinha como meta experimentar “como 

contar esta história” e “como aproximar-se do texto: os solilóquios de Lady 

Macbeth”. Esta etapa, que ocorreu em agosto/setembro/outubro de 2009, destinou-se 

à preparação do processo de drama com os alunos da Universidade e acabou levando 

à criação da primeira versão do roteiro dramatúrgico de uma lady MACBETH. 

 Este foi o ponto de partida para que surgisse a proposta de transformar um 

“exercício cênico acadêmico” levado a público em uma proposta de montagem 

inspirada no modelo de “aula espetáculo”, que tivesse como objetivo proporcionar o 
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 uma lady MACBETH é um espetáculo solo, que estreou em 2010 e segue em cartaz, tendo 

participado de eventos estaduais e nacionais. Concepção e atuação: Heloise Vidor. Direção: Edélcio 

Mostaço. 
20

 Este processo foi realizado em parceria com Beatriz Cabral. De cunho interdisciplinar, o projeto 

envolveu alunos da disciplina de Metodologia do Ensino do Teatro 2, ministrada por Cabral, e 

Improvisação Teatral 2, por nós ministrada no Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro da 

UDESC/SC, 2009/2. 
21

 Metodologia inglesa de ensino, mais conhecida no Brasil como drama, drama na educação ou 

process drama.  
22

 Sobre o professor-personagem ver: VIDOR, H.B. Drama e Teatralidade: o ensino do teatro na 

escola. Porto Alegre. Ed. Mediação, 2010.  
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contato do público não somente com a trama de Macbeth, mas também com 

fragmentos do texto original. Deste modo, tanto a atuação como a relação com o 

espaço cênico buscavam neutralidade, atemporalidade e tom narrativo intercalado 

com dramático – narração x atuação das cenas. A dramaturgia propunha que os 

solilóquios de Lady Macbeth se intercalassem com os diálogos estabelecidos com o 

marido - cujas falas surgem através, por exemplo, de cartas - e a narração dos 

acontecimentos feita diretamente ao público. E para ressaltar as diferentes 

possibilidades de leitura de um mesmo texto, os fragmentos eram repetidos por 

diferentes personagens - um mesmo fragmento dito por Lady Macbeth, por uma 

bruxa, por uma Lady Macbeth inspirada no período elisabetano.  

Assim, uma lady MACBETH configura-se na relação da atriz com o público, 

contando e mostrando trechos da tragédia escrita por Shakespeare, em jogo com a luz, 

com a música e com o cenário composto basicamente por cabides e suportes para os 

poucos elementos cênicos utilizados.  

 Fizemos questão de trazer para o presente texto nossa trajetória recente como 

atriz para mostrar que as inquietações fruto do entrelaçamento entre a leitura e o 

teatro já estavam latentes em nossa prática de atuação e como professora há algum 

tempo. E isso demonstra a forma conjugada como elas estavam sendo abordadas, ou 

seja, procurando fazer dialogar pedagogia e criação artística.  

*     *     * 

A constatação de que, por um lado, movimentos de aproximação entre os 

campos vêm acontecendo sob diversas perspectivas - pedagogia, atuação, encenação - 

e, por outro lado, de que a leitura é uma questão-problema dentro do leque de desafios 

que enfrenta a educação brasileira, nos aponta para o problema que trazemos e que diz 

respeito à dificuldade e falta de interesse apresentada por crianças, jovens e adultos 

com e pela leitura de textos literários, dentro (e fora) de processos teatrais.  

A partir deste raciocínio, a pergunta inicial que negritamos na página 4 - como 

associar leitura e prática teatral? - foi reformulada e desdobrada em outras: que 

aspectos da prática teatral podem favorecer a ampliação das formas de praticar a 

leitura e, por conseguinte, ampliar a fruição da literatura? A posição fronteiriça que a 

leitura pública ocupa em relação à encenação é, segundo Pavis (2010), o que interessa 
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como aspecto de revitalização da cena. Como manter nas práticas de leitura com 

procedimentos teatrais, desenvolvidas em processos de ensino, a mesma zona de 

fronteira? Será que se a prática da leitura for abordada através da ludicidade do teatro 

- valorizando o aspecto sensível além do analítico no contato com a literatura - ela 

pode criar outras entradas para o texto e favorecer a sua apropriação? Por que optar 

pela leitura de textos em práticas coletivas? Quais as decorrências da proposta de 

transitar entre as práticas coletivas e compartilhadas de leitura e as práticas teatrais 

para a compreensão do texto? Qual o papel que o professor de teatro pode 

desempenhar nesse processo? O trânsito entre o campo da leitura e do teatro favorece 

a aliança entre criação e pedagogia? 

Com base nestas interrogações, a tese pretende demonstrar que o ato de ler 

textos em práticas coletivas, com a presença da voz e a partilha de impressões, é um 

ato com sentido em si mesmo, não apenas uma etapa para a encenação. A leitura 

dentro do projeto teatral pode ter diversas abordagens que repercutem na cena, na 

atuação e na formação de leitores. No nosso caso, o tema será abordado a partir da 

perspectiva da formação do professor teatral, fato que nos levou a propor experiências 

com a leitura em diferentes contextos educacionais.  

Partimos com o propósito de descobrir como conjugar a leitura a propostas 

lúdicas advindas do teatro, desde o início dos processos teatrais ou como uma 

atividade independente, levando em conta a viabilidade destas propostas nos diversos 

contextos que fazem parte da realidade profissional que o futuro docente enfrentará. 

Procuramos adaptar exercícios diversificados, por nós realizados e ministrados 

durante nossa trajetória profissional e apresentar outras possibilidades por nós criadas 

e experimentadas. 

Desta forma, nosso objetivo foi unir os campos da leitura e do teatro e 

verificar como esta união pode ampliar as possibilidades de pensar, praticar e 

sensibilizar crianças, jovens e adultos para a leitura e a convivência com os livros, e 

também para o teatro, contribuindo com a formação e a prática de professores. Sendo 

assim, procuramos: garantir que a apropriação do texto se desse através do contato 

com a própria obra; elaborar formas para promover o primeiro encontro com o texto 

que integrassem o aspecto sensível e o intelectual, considerando as primeiras 

impressões do leitor sobre a obra; disponibilizar obras literárias diversificadas; 
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valorizar a dimensão oral nas práticas de leitura, a abordagem lúdica e o contato com 

o objeto livro. 

Nas oficinas ministradas para atores e educadores, nossa atuação na condução 

da pesquisa se deu através dos princípios da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2012). 

Estivemos implicados no processo conjuntamente com os participantes, na medida em 

que compartilhamos todos nossos questionamentos e a forma como estávamos 

tentando responder a eles através de propostas previamente planejadas. Este fato fez 

com que agíssemos de forma cooperativa, preservando espaço para o diálogo, de 

modo que o envolvimento dos participantes, assim como suas colocações sobre o 

problema - como aproximar teatro e leitura -, se configurassem como fonte de 

aprendizagem para todos. Estávamos realmente colocados em um projeto cujos 

resultados e desdobramentos possíveis desconhecíamos. Como mediadores, 

avaliávamos e recriávamos as situações de aprendizado.  

Devido à efemeridade da leitura, assim como dos processos teatrais, de acordo 

com a pesquisadora Cecília Salles (2008) optamos por utilizar como fonte de registro 

das práticas a documentação fotográfica e audiovisual, produzida com o intuito de 

ajudar na análise das experiências, preservando o máximo de detalhes, pois durante as 

atividades surgiram comentários dos participantes que dizem respeito às questões que 

estavam sendo tratadas e que mereciam ser considerados. As falas foram transcritas, 

em alguns casos compiladas e inseridas no corpo do texto, quando se referiam 

especificamente ao exercício relatado, levando à sua problematização. Além deste 

material, pudemos contar também com a redação das impressões dos participantes das 

oficinas em cartazes coletivos e através de respostas a perguntas por nós propostas 

e/ou redação de cartas. 

Com isso, estruturamos o texto de modo que no primeiro capítulo realizamos o 

mapeamento e a análise das modalidades de leitura conhecidas no campo teatral – 

leitura dramática, leitura cênica e leitura de mesa, organizando-as em três grupos 

principais:  

a) leituras de preparação e leituras complementares vinculadas a processos de 

criação teatral;  

b) da leitura em voz alta à leitura cênica;  

c) entre a leitura cênica e o espetáculo com a presença da leitura. 
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A seguir prosseguimos com a discussão de cada uma delas associada ao teatro. 

Trabalhamos com a suposição de que a presença do espectador-ouvinte no aqui-agora 

da leitura e a presença dos elementos teatrais, em maior ou menor grau, são os fatores 

que definem o grau de teatralidade nesses formatos: do menos intenso (leitura em voz 

alta) ao mais intenso (leitura cênica ou leitura encenada). Para finalizar o capítulo, 

esmiuçamos as relações entre leitura pública e teatro, deixando de lado o espetáculo e 

nos detendo ao núcleo desta relação, que está na passagem do texto escrito (lido e 

vocalizado) pelo corpo do ator (leitor), diante de alguém que o observa (ouvinte- 

espectador, mesmo que seja interno ao processo). Cabe ao espectador conferir 

teatralidade ao acontecimento, no aqui-agora deste encontro, já que, segundo Óscar 

Cornago (2005; 2008) e Josette Féral (2004; 2009), a teatralidade está na ótica de 

quem vê. Denis Guénoun (2003, 2004) e Peter Brook (2000) são alguns dos autores 

que embasam a discussão. 

No segundo capítulo, iniciamos com a discussão sobre as características do 

texto literário e o porquê de insistirmos na sua inserção em processos teatrais, a partir 

do diálogo com os autores Wolfgang Iser (1996), Umberto Eco (2011) e Antonio 

Candido (1995), entre outros. Seguimos com o entendimento das ações: ler, ler em 

performance - acepção de Paul Zumthor (2007); vocalizar a leitura (a presença da voz 

e suas implicações); escutar (a escuta que é evocada pela presença da voz) e ver (a 

visualidade e a teatralidade). Trabalhamos com a hipótese de que a presença do 

ouvinte que, no aqui e agora recebe o texto, ouvindo e vendo a sua leitura, interfere no 

processo de construção de sentidos, propicia apreensão estética e é a configuração 

necessária para que o parentesco entre leitura e teatro possa ocorrer. Paul Zumthor 

(2010; 2007; 1993), Leonor Lencastre (2003), Roland Barthes (2007; 2006; 1990), 

Edmir Perrotti (2012), Jean Foucambert (2008) e Élie Bajard (2005; 2007), entre 

outros, foram os autores que deram suporte teórico para a discussão. 

No terceiro capítulo, descrevemos, problematizamos e analisamos as práticas 

criadas e realizadas a partir da perspectiva lúdica que pautou a aliança entre teatro e 

literatura. Enfatizamos modos de ler vocalizados e coletivos, de maneira que a voz, os 

movimentos corporais em relação com o espaço, o endereçamento da leitura e a 

ênfase no sentido da audição foram os eixos principais de exploração, ativados por 

regras de jogo flexíveis e transitórias. Assim, o foco esteve no contato dos 

participantes com os textos através das ações de ler, vocalizar o que se lê, escutar e 
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ver, distanciando-se das ações de atuar e recitar. As práticas descritas e analisadas 

neste capítulo se caracterizaram por formas de ler que podem se adequar a vários 

textos, com ênfase nas repetições da leitura do mesmo texto, visando a sua inserção 

nos momentos iniciais de um processo teatral. 

No quarto capítulo, descrevemos e analisamos as propostas que se basearam 

no princípio de composição de regras especialmente pensadas para a leitura de 

determinado texto, ou seja, regras vinculadas à natureza de um texto específico. 

Mantivemos a opção por modos de ler vocalizados e coletivos e trabalhamos com 

textos mais longos, lidos uma única vez, em um formato que poderia ser considerado 

como um evento pontual, próximo ao das leituras compartilhadas e/ou públicas. 

Durante a leitura, com o auxílio das regras, as primeiras impressões sobre o texto 

eram partilhadas com o grupo através da criação de palavras-síntese pelos 

participantes. Nesta etapa, a ênfase foi dada à leitura como atividade com sentido em 

si mesma, ainda que conjugada com uma ou outra ação relacionada ao uso do espaço, 

ou ao corpo-voz em movimento.  

No quinto capítulo discutimos os temas comuns que emergiram de ambas as 

abordagens anteriormente descritas e analisadas à luz da teoria estudada e finalizamos 

a discussão focalizando a importância do gesto do professor, segundo o que propõem 

os educadores Fernando Bárcena (2012) e Daniel Pennac (2008; 2011), para pensar 

nas mediações que tornaram possíveis a inserção da leitura no projeto teatral, a partir 

da articulação dos campos da leitura, da literatura, do teatro e da educação.  

A escolha (arriscada) de dialogar com outros campos se justifica pelo desejo 

(e certa teimosia) de garantir a presença de textos literários em processos de ensino do 

teatro, mais especificamente de garantir o contato do aluno com estes textos em sua 

materialidade, procurando maneiras de tornar prazeroso este encontro entre textos e 

pessoas (leitores, ouvintes e observadores). Estamos situados num espaço de 

interstício, inseridos num jogo teórico-prático entre o conhecido e o desconhecido, 

procurando nos movimentar nesta zona híbrida que, apesar de arriscada, nos pareceu 

fértil.  

Um último detalhe: nossa resistência (inicial) à utilização da primeira pessoa 

do plural na escrita do trabalho, apenas para cumprir um pressuposto acadêmico, foi 

superada após o encontro com a filósofa espanhola Marina Garcés (2013), que no 
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texto Nosotros, quién? diz: “o ser humano é algo mais que um ser social, sua 

condição é relacional em um sentido que vai além do circunstancial: o ser humano 

não pode dizer eu sem que ressoe, ao mesmo tempo, um nós” (GARCÉS, 2013, p. 29, 

tradução nossa)
23

. A opção pelo nós tem a ver com a ressonância mencionada. 
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 No original: “El ser humano es algo más que un ser social, su condición es relacional en un sentido 

que va mucho más allá de lo circunstancial: el ser humano no puede decir yo sin que resuene, al mismo 

tiempo, un nosotros” (GARCÉS, 2013, p. 29). 
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I. Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos. O que 

precisamente ocorre na leitura que pode dar a impressão de teatro? De que 

teatro estamos falando? (Provocações que ocuparam a cabeça) 

 

 

 

 

 

 

 

Não me considero uma leitora exemplar. Na minha casa não 

havia muitos livros, meus pais não me contavam histórias para dormir. A 

única lembrança em relação à leitura que tenho é de meu pai lendo o 

jornal aos domingos. Da escola, lembro-me das tarefas de férias que 

incluíam uma leitura ou outra. Eu lia pouco, muito pouco, somente o 

necessário. Mesmo assim, foi através de uma leitura que encontrei o 

teatro e através do teatro que (re)encontrei as leituras: apresentação 

programada para acontecer antes da reunião dos pais, na sala de aula 

da terceira série, Professora Silvia, na qual eu leria um poema. Quando 

vi meu pai na plateia, ceguei, não enxergava as palavras no texto e 

demorei um tempo (o tempo mais longo da minha vida!) para conseguir 

iniciar a leitura em voz alta e chegar até o fim daquelas linhas. O que 

era para virar um trauma infantil, uma verdadeira repulsa a tudo que se 

referisse a ler publicamente ou a representar, tornou-se o motivo da 

vida. Aos catorze anos, ingressei no grupo de teatro, graças àquela que 

hoje é minha cunhada, e foi ali que, de cara, tive que enfrentar Nélson 

Rodrigues. Nas mãos, três grossos livros com a obra daquele autor que 
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eu tinha ouvido falar de longe, de muito longe, meio proibido, meio 

polêmico, meio pornográfico... E a partir daí nomes como Borges, 

Baudelaire, Rimbaud, Blake, Dante, Benjamim passaram a fazer parte 

das conversas, ocuparam lugares nas minhas prateleiras improvisadas. 

E eu dizia: “não consigo entender nada disso tudo. Esses livros são 

difíceis, grego pra mim...” E o diretor me respondia: “não tenha pressa. 

Deixe os livros e depois os retome, comece e largue-os, sem culpa, sem 

problemas, sem pressa. Um dia pode ser que você procure por eles e eles 

estarão lá, à sua espera”. 

 

Com este breve depoimento, iniciamos este capítulo dizendo que foi no teatro 

e a partir do teatro que nos tornamos leitora. De forma truncada, temos que admitir, 

entramos no universo da literatura e conseguimos descobrir prazer na leitura. E, ao 

contrário do que muitas vezes se imagina, este não é um universo em que o prazer é 

fácil de se conquistar, aliás, não é nada fácil a ação da leitura e, principalmente, a 

descoberta do deleite nesta ação. A leitura, de acordo com Edmir Perrotti (2012), é 

um fenômeno altamente complexo que envolve uma dimensão concreta e uma 

simbólica, colocando em confronto a subjetividade do leitor e a do texto, em uma 

relação dinâmica de construção e reconstrução dos sentidos, tecidos no aqui-agora da 

ação de ler.  

Apesar de, no campo do teatro, a prática da leitura ser evidente no trabalho dos 

atores e diretores, durante o percurso da pesquisa foram várias as vezes em que nos 

deparamos com comentários do tipo: “que interessante o seu projeto com leitura... 

mas você desistiu do teatro? Não vai mais fazer espetáculos?” ou “Leitura? Ah, 

leitura dramática” ou “Mas o que isso tem a ver com o teatro?” ou ainda “...?” - 

simplesmente uma expressão de interrogação (sabe-se lá qual o texto do 

pensamento!).  

Na esteira destes comentários, destacamos duas situações concretas que 

vivemos quando buscávamos campo para realizar as experiências da pesquisa e que 

também demonstram uma certa “nebulosidade” quando os termos são aproximados: 

na primeira, descrevemos brevemente o projeto ao programador cultural do SESC 

Florianópolis, que sabe que somos atriz e professora de teatro, e ele nos diz que o 
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SESC tem um projeto de leituras dramáticas que no momento está desativado, e que 

portanto não tem como ajudar. Na segunda, propusemos uma parceria com os alunos 

da Disciplina de Estágio Curricular, do curso de Licenciatura em Teatro da UDESC, 

que estavam para realizar seu estágio curricular obrigatório. Segundo o professor da 

disciplina, havia um grupo de alunas que faria o estágio na ONG Barca dos livros e 

gostaria de desenvolver uma proposta que dialogasse com o espaço e com a proposta 

da ONG, que é uma biblioteca comunitária. Dias depois de conversarmos com as 

alunas, o professor nos retornou dizendo que elas haviam achado muito interessante o 

projeto, mas que iriam fazer uma proposta de teatro mesmo. 

A opção por trabalhar entre campos cria uma zona de fronteira que, se por um 

lado consideramos como uma zona fértil, que pode gerar possibilidades práticas 

interessantes, por outro, evidencia (e os relatos são apenas uma ilustração disso) que 

são variados os entendimentos sobre o que pode derivar do entrelaçamento destes 

campos, neste caso, entre leitura e teatro. Esta constatação nos fez partir para um 

levantamento das características dos formatos usualmente identificados na união dos 

campos, pondo em evidência os pontos de conexão e de atrito entre eles, de modo a 

clarear como eles foram abordados em nossas práticas. Ainda que as propostas de 

leitura priorizadas por nós tenham acontecido em processos pedagógicos que não 

visavam à montagem de espetáculos, nem ao estudo das leituras dramáticas ou das 

relações entre leitura e encenação, pareceu-nos primordial abordar e discutir estes 

formatos que estão atrelados em maior ou menor grau à cena, e que revelam as 

múltiplas possibilidades práticas a serem exploradas quando os campos são 

conectados. Além deste aspecto, na medida em que trabalhamos com a perspectiva de 

não separação entre processo artístico/poético e pedagogia, isso faz com que 

busquemos que nossas práticas de ensino estejam em sintonia com as manifestações 

cênicas contemporâneas, aqui no caso, manifestações que aliam teatro e leitura. 

Quando unimos os termos leitura e teatro, inferimos que os formatos 

imediatamente pensados são leitura dramática, leitura cênica e leitura de mesa. 

Sendo assim, propomos abordá-los através de três categorias principais, que incluem 

outras possibilidades além das mencionadas. Na primeira categoria estão as leituras 

de preparação, que abarcam a leitura de mesa e a leitura de textos complementares 

que alimentam o processo criativo. Na segunda categoria serão analisadas a leitura 

dramática e a leitura cênica e os formatos dos quais ambas derivam: leitura em voz 
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alta, leitura compartilhada e leitura pública. A terceira categoria analisa a 

ambiguidade existente entre a leitura cênica e o espetáculo com a presença da 

leitura. Esta separação não pretende criar categorias estanques, mas facilitar a 

identificação de aspectos que as distinguem, mas que na prática estão muitas vezes 

sobrepostos. 

 

Leitura e teatro - modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Estamos chamando de leituras de preparação aquelas que fazem parte do 

estudo da obra que será encenada, mas também do estudo de outros textos (históricos, 

teóricos, literários) que poderão alimentar o processo criativo. Estas leituras, que 

acontecem no âmbito privado, mesclam o momento de estudo individual dos 

criadores com momentos de partilha e discussão entre todos e, neste sentido, são 

praticadas não somente nas montagens que se baseiam em textos previamente 

escritos.  

No campo do teatro, o sentido de alimentar o processo criativo pautado na 

partilha de impressões e pontos de vistas dos participantes a respeito do que é lido e 

será encenado é uma prática relacionada a todas as transformações que ocorreram a 

partir do nascimento do encenador como principal mentor da escrita cênica, no início 

do século XX, segundo aponta o professor e encenador Ricardo Kosovski, no artigo A 

mesa para a cena? (2009). Não pretendemos aqui revisar as origens, as etapas e as 

teorias da encenação, mas pontuar contribuições que inauguraram e sedimentaram 

estas práticas que até hoje estão presentes em maior ou menor grau nos processos de 

criação teatral.  

 Constantin Stanislavski, ator, diretor e pedagogo russo, inaugurou uma 

perspectiva de trabalho de atuação em prol de um ator que conhecesse e dominasse 

seus procedimentos de criação. O trabalho de Stanislavski sofreu alterações durante o 

percurso de sua vida, passando da fase conhecida como psicotécnica
24

, que propunha 

                                                           
24

 David Magarshack, tradutor da obra de Constantin Stanislavski para o inglês, em On the Art of the 

Stage (1950) utiliza o termo psycho-technique para se referir à fase do sistema de Stanislaski em que o 

trabalho visava ativar as faculdades subconscientes do ator, através da articulação dos seguintes 

elementos: imaginação, circunstâncias dadas, “se mágico”, sentimento de verdade, memória emotiva, 
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o trabalho do ator sobre si mesmo e sobre o papel, com ênfase na elaboração mental, 

para a fase do método das ações físicas, cuja ênfase estava nos processos exteriores, 

ou seja, nas ações, no ritmo, no impulso.  

O tema da leitura do texto a ser encenado, no trabalho de Stanislavski, está 

relacionado à fase psicotécnica, na qual a imaginação tem um lugar especial. Em seu 

livro A criação de um papel (1984), dirigindo-se ao trabalho do ator, o autor russo 

aponta que o período de estudo de uma obra deve iniciar com o levantamento das 

primeiríssimas impressões a partir da primeira leitura realizada do texto, deixando que 

o elemento surpresa, tão essencial à nossa intuição criadora, possa emergir. Estas 

primeiríssimas sensações são consideradas fundamentais para conectar memória e 

imaginação, de modo que o leitor-ator seja tocado no plano de sua percepção sensível. 

O autor russo está se referindo ao processo de criação do ator, mas suas palavras 

podem servir da mesma forma para sensibilizar tanto o encenador quanto os outros 

membros da equipe de criação.  

Depois do levantamento das primeiras impressões, este autor propõe as 

leituras subsequentes, que considera como um segundo estágio do trabalho de criação 

do papel e que se insere na etapa que denomina processo de análise. Stanislavski 

chama a atenção para o termo análise quando este se relaciona ao campo das artes.  

A palavra “análise” tem, geralmente, uma conotação de processo 

intelectual. É usada em pesquisas literárias, filosóficas, históricas e outras. 

Mas em arte, qualquer análise intelectual, empreendida por si só e como 

único objetivo, será prejudicial, pois suas qualidades matemáticas e secas 

tendem a esfriar o impulso do élan artístico e do entusiasmo criador 

(STANISLAVSKI, 1984, p. 24). 

 

A análise, segundo o autor russo, busca ampliar e preservar as sensações 

advindas das primeiríssimas impressões do texto e procura deixar em alerta os 

sentidos para as outras impressões que poderão surgir ao longo do estudo. O desafio é 

que o frescor, o encantamento, a surpresa que emergem das primeiras impressões 

sejam mantidas quando o ator já tem domínio do personagem e quando passa para o 

período de repetições.  

                                                                                                                                                                      
entre outros. Como as publicações da obra do autor russo em português foram, segundo Gomes (2013), 

traduzidas do inglês (e não do russo), podemos encontrar o termo correspondente em português 

psicotécnica para designar a mesma fase. O pesquisador Matteo Bonfitto (2002) opta por nomear esta 

fase de “linha das forças motivas”. 
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A passagem para o método das ações físicas, subsequente no trabalho de 

Stanislavski, não invalida o período inicial da deflagração das primeiras impressões e 

da análise sensível. Este período de evocação do imaginário é fundamental e 

complementar à abordagem física, o que revela que o autor russo manteve suas 

referências mais antigas, reelaborando-as nos novos pressupostos. Voltaremos a este 

tema a seguir. 

Outra perspectiva que destaca a importância do período de análise do texto, 

porém com ênfase no aspecto intelectual, é a contribuição deixada pelo poeta e 

dramaturgo alemão Bertold Brecht, no mesmo século XX. Para Brecht (1967), a obra 

deve incitar uma discussão profunda sobre as dimensões sociais e políticas da arte, 

entre os artistas e entre o público, e o espetáculo deve ser concebido como fruto desta 

discussão.  

O debate intelectual vinculado à criação a partir dos pressupostos brechtianos 

consolidou a ênfase dada ao processo e não só à conformação do espetáculo 

propriamente dita. O processo passa a ter um caráter reflexivo acentuado, criando a 

oportunidade de a leitura emergir como prática potente tanto do texto a ser encenado 

como de outros textos que instiguem a discussão. Vale mencionar que, em relação à 

atuação, Brecht aponta que devem ser feitos ensaios de mesa em uma quantidade 

maior que a usual para evitar qualquer identificação prematura entre ator e 

personagem, sem atrito e sem crítica, de forma que a atividade do ator deve ser a de 

quem lê o maior tempo para si mesmo, procurando memorizar as primeiras 

impressões (BRECHT, 1967, p.162). 

Apesar de Stanislavski entender a análise como uma abertura para o aspecto 

sensível, além do intelectual, e Brecht enfatizar justamente o aspecto intelectual, a 

proposta de ambos é importante para criar no processo um espaço de discussão das 

questões relacionadas a problemas técnicos ou impasses estéticos e/ou políticos, que 

culminam na montagem do espetáculo. A abertura para que a sensibilização aflore em 

diálogo com apreensão de conhecimentos teóricos, históricos e culturais sobre o que 

será encenado, instaura, com toda a potencialidade, a modalidade que chamamos de 

leitura de preparação. Neste espaço em que a leitura pode ser silenciosa e solitária ou 

proferida no coletivo, ou ambas as formas alternadas, há um potencial considerável 

para a formação de leitores. O relato que abre este capítulo mostra que esta 
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experiência foi por nós vivenciada, de modo que nossa formação como leitora está 

relacionada com a participação desde adolescente em um grupo de teatro que 

valorizava a presença do texto previamente escrito (o diretor do grupo era um jovem 

dramaturgo) e o espaço crítico-criativo no processo de montagem dos espetáculos. 

Voltando à leitura do texto a ser encenado, dentro da etapa que Stanislavski 

chamou de leituras subsequentes, podemos traçar um paralelo entre ela e a 

modalidade que conhecemos por leitura de mesa. Caracterizando-se como anterior 

aos ensaios propriamente, a leitura de mesa funciona como um espaço de 

apontamentos, onde se discutem questões, ideias, configurando-se como um campo de 

experimentação e de ajustes entre o diretor e os parceiros de criação. Precisamente 

para os atores, as leituras de mesa podem levar às primeiras tentativas de dar voz às 

palavras do personagem, criando pistas para o aprimoramento das entonações e 

inflexões do texto, até se chegar, posteriormente, a uma partitura vocal mais 

elaborada. Neste sentido, funciona como exercício de “embocadura para a fala” 

(KOSOVSKI, 2009).  

No teatro brasileiro entre as décadas de 1940 e 1960, a leitura de mesa era 

uma prática regular, amplamente utilizada pelos diretores italianos do Teatro 

Brasileiro de Comédia - TBC e seus seguidores. O depoimento da atriz Nydia Lícia à 

Revista Olhares (2009) confirma esta informação e detalha o trabalho com a leitura 

de mesa realizado nesta época:  

Olha, nós fazíamos o seguinte: nós ficávamos na mesa, às vezes, vinte 

dias, trinta dias, dependendo da peça. Nós montávamos a peça na mesa. 

Quando a peça estava pronta, a gente levantava. Aí o diretor fazia a 

marcação, passava a cena, ensaiava (LÍCIA, 2009, p.74).  

 

Tomando por base o depoimento de Lícia e levando em conta a ênfase dada ao 

trabalho corporal a partir da década de sessenta, é possível compreender a 

desconfiança que os diretores da atualidade têm em relação à leitura de mesa. 

Segundo Kosovski (2009), esta desconfiança existe porque há hoje em dia uma 

compreensão por parte dos artistas teatrais de que a abordagem do texto por uma via 

predominantemente intelectual pode levar à limitação das redes de sentidos que são 

ativadas quando o corpo e o espaço entram em jogo no trabalho físico, conferindo um 

outro olhar sobre o texto. Além deste aspecto, há uma recusa a qualquer prática que 
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possa contribuir com a ideia de que a encenação seja exclusivamente o processo de 

passagem do texto à cena.  Neste sentido, o autor diz que: 

(...) a postura interessante para o encenador e equipe é a que não intenta 

um desvelamento dramatúrgico, do ponto de vista de um possível cânone 

autoral, e sim a que busca um olhar de apropriação da matéria textual, 

tomando-se para si a tarefa de compreendê-la naquilo que ela toca o 

artista-criador em sua percepção sensível (KOSOVSKI, 2009, p.64).  

 

Buscar “um olhar de apropriação da matéria textual, de forma a compreendê-la 

naquilo que ela toca o artista sensivelmente” é o ponto chave para ampliar o espaço da 

leitura nos processos criativos teatrais na atualidade. Se por um lado a encenação não 

é a configuração exclusiva do que se compreende do texto, por outro lado, a passagem 

imediata do texto para o espaço após uma primeira leitura não consegue apreender 

todas as redes de sentidos e as particularidades que uma abordagem analítica pode 

revelar. Assim, as abordagens analítica e sensível assumem um aspecto complementar 

e não necessitam respeitar uma ordem cronológica padronizada para acontecer, de 

forma que o retorno à leitura do texto pode e deve acontecer sempre que necessário, 

em um movimento em espiral, ascendente e descendente.  

Vale ainda mencionar um outro aspecto levantado por Nydia Lícia sobre as 

leituras de mesa. Quando indagada sobre como seria se tivesse que sistematizar hoje 

esse método, a atriz responde: “igualmente” - ela relata que faz este trabalho de leitura 

com seus alunos, partindo de qualquer texto escrito. “(...) aquilo que eu mais insisto é 

que eles aprendam a ver. Se você não vê, você não entende. Você tem que ver” 

(LÍCIA, 2009, p.77). Pode-se concluir que para Lícia este método se relaciona com a 

capacidade de imaginar que leva às imagens mentais e à compreensão do que está 

sendo lido. E podemos acrescentar que não é só para o ator que esta “visão” é 

fundamental. Ela é essencial para a fruição do texto, independentemente do leitor ou 

da situação de leitura, e em textos de ficção este aspecto se acentua. 

A partir destes apontamentos, torna-se evidente a importância da leitura para a 

criação do espetáculo que parte de um texto previamente escrito. Porém, 

independentemente da presença de uma dramaturgia, consideramos que a ênfase na 

leitura é imprescindível como abertura de espaço para a reflexão, a sensibilização, a 

troca de pontos de vista, o convívio e a partilha entre a equipe, propiciando a entrada 

de outros textos que possam servir como fonte de alimento para o processo criativo. 
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Neste sentido, conforme já dissemos anteriormente, ainda que nos processos teatrais o 

foco não esteja na formação de leitores, esta pode ser uma consequência 

particularmente bem-vinda destes processos. 

Mei Hua Soares, em sua tese intitulada Práticas de leitura no teatro de grupo: 

aproximações com a escola (2014), após acompanhar o trabalho de dois grupos 

teatrais paulistanos
25

 que propõem práticas coletivas de leitura em seus processos de 

criação, verificou que existe a preocupação por parte dos diretores destes grupos com 

a formação dos integrantes não apenas em termos técnicos, mas também em um 

sentido mais amplo.  

A pesquisadora aponta que a mediação nos grupos observados é feita pelo 

líder, o diretor, que acaba tendo um papel fundamental tanto na escolha das obras a 

serem lidas quanto no modo como a leitura é praticada, sendo que esse processo é 

apoiado na formação literária, cultural e política desse líder. Outro aspecto 

mencionado sobre a mediação refere-se ao trabalho em conjunto, pautado pelo “viés 

colaborativo”, que contribui para que a leitura ocorra com maior frequência e fluidez, 

ainda que continue sendo uma atividade que requer esforços. Soares revela: “a 

sensação que se tem ao observar as práticas de leitura dos grupos de teatro é de que 

tudo pode servir, tudo é importante, tudo é material em potência para as cenas e 

criações” (SOARES, 2014, p. 307). 

Ainda que haja exemplos pontuais como os dos grupos estudados pela autora 

mencionada acima, nossa experiência como professora e atriz têm revelado que nem 

sempre atores e diretores dão atenção à leitura, seja no trabalho preparatório do texto 

a ser montado, seja de outros textos considerados complementares do processo 

crítico-criativo. O que ainda se nota é a preferência por desvendar o texto diretamente 

na cena, deixando a cargo de cada um a fundamentação e a discussão sobre os 

alicerces que servirão de base para o trabalho. Este tipo de processo não investe no 

potencial do texto como deflagrador de possibilidades interpretativas, na medida em 

que elas só são desveladas quando os participantes se detêm com certa verticalidade e 

tempo dilatado sobre a materialidade das palavras tramadas e na riqueza potencial de 

descobrir junto com os outros essas possibilidades. Sobre esta questão, o crítico 

francês Jean-Pierre Han comenta:  

                                                           
25

 Os grupos são: Cia. Paidéia de Teatro e Cia. Antropofágica (PY). 
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Lembro-me de um curso de formação de encenação, onde pedi (juntamente 

com Noëlle Renaude
26

) aos estagiários para lerem simplesmente – sem 

atuar – excertos de obras de autores contemporâneos. O resultado foi 

interessante: no sentido estrito do termo os estagiários, todos profissionais, 

não sabiam ler e, portanto, não poderiam saber o que tinham diante dos 

olhos (HAN, 2011, p. 2, tradução nossa)
27

.  

 

Este comentário traz à tona a problemática da leitura de forma ampla, não 

restrita ao campo do teatro. Se em um país em que a tradição da leitura é consolidada, 

encontra-se um depoimento como o de Han, o que dizer desta situação em um país 

como o Brasil, onde, conforme mencionamos na introdução deste trabalho, a 

formação do leitor ainda é um dos maiores desafios da educação?  

Seja para o trabalho do ator seja para o do encenador, ou dos outros membros 

da equipe de criação, as leituras de preparação (que incluem a leitura de mesa) 

trazem um aspecto importante, relacionado aos problemas com a leitura e às formas 

de enfrentamento deste problema, que é a oportunidade de compartilhar os textos 

lidos em um projeto comum. Como propõe o educador francês Jean Foucambert 

(2008), a leitura inserida em um projeto, que, neste caso, é a criação do espetáculo 

teatral, abre espaço para o contato com textos diversos, espaço considerado fértil para 

alimentar o processo artístico e que pode alimentar, igualmente, o gosto de ler. 

  

Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

A segunda modalidade a ser revisada e discutida é aquela em que situamos a 

leitura dramática e a leitura cênica e que se organiza a partir da condição da leitura 

em voz alta, compartilhada e pública. Com o “texto em mãos”, são múltiplos os 

formatos de leitura possíveis, o que acaba por gerar uma variação terminológica 
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 Nota da autora: dramaturga francesa contemporânea. 
27

 No original: “Je me souviens d'un stage de formation à la mise en scène où nous avions demandé 

(avec Noëlle Renaude) aux stagiaires de lire simplement – sans jouer – quelques extraits de textes 

d'auteurs contemporains. Le résultat fut intéressant: au sens strict du terme les stagiaires, tous 

professionnels, ne savaient pas lire et ne pouvaient donc absolument pas comprendre ce qu'ils avaient 

sous les yeux” (HAN, 2011, p. 2).  
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bastante ampla, dado que diferentes sistemas de signos teatrais podem se fazer 

presentes.   

Se tomarmos a prática da leitura com a presença da voz como condição inicial 

de proximidade com o teatro, encontramos na literatura especializada ou no material 

de divulgação de eventos onde se realiza esta modalidade as expressões: leitura em 

voz alta, leitura compartilhada, leitura pública, além dos mais conhecidos e 

associados ao campo teatral: leitura dramática e leitura cênica (que ainda pode ser 

chamada de leitura encenada, leitura performatizada ou leitura-performance). E se a 

condição comum é lidar com a materialidade do texto, não poderíamos esquecer de 

mencionar a poesia sonora e o slam
28

.  

Partiremos da descrição e análise de algumas situações de leitura que pudemos 

acompanhar presencialmente, sendo por nós propostas ou não, percorrendo o caminho 

“do menos cênico ao mais cênico”. Lembramos, entretanto, que, por se tratar de uma 

prática e não de um conceito (BARTHES apud PERROTI, 2012), a leitura, em suas 

diversas modalidades, não pode ser encaixada de forma ajustada em categorias 

precisas. Assim, o que fazemos é uma organização dos formatos a partir de 

características que se repetem, tais como a presença material do texto que media o 

encontro entre leitor-ator e ouvinte-espectador, acontecendo no âmbito semiprivado 

ou público e trazendo em seu bojo a valorização da oralidade, para, sempre que 

possível, estabelecer relações com o teatro. 

 

Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

A leitura em voz alta 

Começamos pela leitura em voz alta, pois, na medida em que o texto passa 

pelo corpo do leitor, a voz se projeta no espaço e o encontro entre quem lê e quem 

ouve se estabelece, abrem-se as possibilidades de conexão com o teatro. Neste 

                                                           
28

 Poetry slam é um evento competitivo no qual os poetas leem seus textos originais e são julgados. A 

ênfase está na qualidade do texto, na sua performance e na recepção do público. Mais informações: 

www.poetryslam.com 

http://www.poetryslam.com/
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sentido, a primeira observação que fazemos é quanto à diferença que existe em 

relação à circunstância em que a leitura ocorre, ou seja, se ela acontece no âmbito 

privado ou no âmbito público.  

Abordamos, primeiramente, as particularidades das situações que ocorrem no 

âmbito privado. Quando pensamos na leitura em voz alta nos remetemos às situações 

em que leitores leem para aqueles que não sabem ou não podem ler, tais como pais 

que leem para filhos pequenos e não alfabetizados ou, por exemplo, leitores que leem 

para cegos. Mas encontramos também situações em que adultos que sabem ler leem 

em voz alta por puro prazer de ouvir e compartilhar a literatura. Aqui nos remetemos 

a Alberto Manguel (2012), ensaísta, editor e romancista argentino, quando relata a 

opção pela prática de leitura em voz alta por puro deleite. “Quando a pessoa amada e 

eu decidimos ler um para o outro, durante um verão, A lenda dourada, foi que 

recuperei a delícia havia muito esquecida de ter alguém lendo para mim” 

(MANGUEL, 2012, p. 132). Neste caso, o elemento do prazer é que estabelece as 

ações de ler e ouvir, reforçando o aspecto da afetividade implicado nestas situações de 

leitura.  

Desta forma, poderíamos apontar as principais características da leitura em voz 

alta, no âmbito privado, como sendo uma leitura oralizada de um texto desconhecido 

ou pouco conhecido pelo leitor, sem preparação ou ensaio prévio que vise à 

comunicação expressiva/artística. Há encontro entre um leitor que lê para um ouvinte, 

em uma situação de caráter íntimo, realizada ou por incapacidade dos envolvidos de 

ler (pais que leem para filhos não alfabetizados ou a situação de Manguel lendo para o 

escritor cego Jorge Luís Borges) ou por puro prazer de oferecer a leitura aos ouvidos 

do outro, de modo que o aspecto afetivo é reforçado (casal de namorados que leem 

trechos de literatura como um “jogo afetivo”). Qualquer texto pode se prestar a este 

formato, mas normalmente os escolhidos são os textos de ficção. Não há uma 

delimitação clara das funções de leitor e ouvinte, elas são escolhidas 

circunstancialmente. Nesta prática, podemos afirmar que há construção de sentidos 

nas ações de ler e ouvir, há encontro, há partilha, há deleite, há uma situação pautada 

pela intimidade, pela informalidade e que fortalece laços afetivos. A presença do 

outro não é encarada como um olhar externo que está apreciando ou julgando a ação 

porque não há intencionalidade por parte de quem lê de representar a ação ou de 

exibir-se na ação. Se durante a leitura ocorre a “espessura dos signos”, como diz 
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Barthes (2007), que leva à reação dos ouvintes e que evidencia a presença de 

teatralidade, ela não é intencional. 

Passamos às práticas da leitura em voz alta que saem do âmbito privado e 

gradualmente vão se introduzindo no âmbito público. Neste avanço gradual, 

encontramos modalidades intermediárias como a que descrevemos abaixo.  

 

Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

A leitura compartilhada 

 

Quintas Literárias – Leitura compartilhada em voz alta de 

um texto de literatura
29

. 

Descrição: 

Evento semanal, realizado em uma biblioteca comunitária. 

Em uma mesa (razoavelmente grande) com copos de água 

espalhados, reúne-se um grupo de aproximadamente 

quinze pessoas. Inicia-se às 19h a leitura do texto Cem 

anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Cada leitor lê 

em torno de uma página e meia e passa a palavra ao 

próximo que está à sua direita. Às 21h a sessão é 

encerrada. A continuação da leitura ocorre na semana 

seguinte, no mesmo dia, horário e local.  

 

Como referido no próprio título do evento, trata-se de uma leitura 

compartilhada em voz alta, que se caracteriza por ser uma leitura vocalizada, de um 

                                                           
29

 Este evento faz parte da programação regular da ONG Barca dos Livros – Amantes da Leitura em 

Florianópolis. Na sessão em que estivemos, o livro que estava sendo lido era Cem anos de solidão, de 

Gabriel Garcia Marques. 
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texto desconhecido ou pouco conhecido pelos participantes, sem preparação ou ensaio 

prévio que vise à comunicação expressiva/artística. Aqui podemos identificar um 

aspecto diferente da conformação anterior, que é a alternância dos participantes nas 

funções de ler e ouvir a partir de uma regra acordada entre os leitores, visando o 

encaminhamento da atividade.  

Há neste formato uma dimensão social implicada, pautada pelo encontro dos 

participantes para este fim específico, em um local pré-determinado – que pode ser 

público ou não -, fato que pode conferir ao evento uma dimensão política, segundo a 

acepção do autor argelino Dénis Guénoun. Em A exibição das palavras – uma ideia 

(política) do teatro (2003), o autor se refere ao teatro como uma atividade 

intrinsecamente política, não em termos dos textos que serão mostrados ou debatidos, 

mas de sua existência como assembleia, reunião pública, ajuntamento; e à experiência 

coletiva que está relacionada, segundo ele, “ao menos como esperança, como sonho” 

(GUÉNOUN, 2003, p. 21) à ideia de pertencimento a uma comunidade, exatamente 

igual à situação da leitura compartilhada e pública. Entendemos o sentido de 

comunidade segundo o que propõe a filósofa espanhola Marina Garcés na obra Un 

mundo común (2013), ou seja, comunidade não como sinônimo de identidade cultural 

ou política, nem como submissão da singularidade de cada um à homogeneidade do 

todo, mas como o conjunto de relações tanto materiais quanto simbólicas que tornam 

possível a vida humana, enfatizando o aspecto relacional de sua condição.  

A noção de comunidade relacionada às práticas de leitura, segundo a atriz 

francesa Gislaine Drahy (2011), gira em torno da ideia de “comunidade 

inconfessável” que o ato da leitura cria quando se aventura pelo espaço público.  

Nos tempos atuais, a leitura nos torna contemporâneos de um evento que 

ocorre apenas na e pela linguagem. (...) Revivemos nossa entrada no reino 

dos seres falantes. Em meio ao caos do mundo de hoje, isto já é bom, não? 

(DRAHY, 2011, p. 1, tradução nossa)
30

.  

 

Este pode ser um aspecto a ser levado em conta quando se considera razões 

para propor e para participar de eventos como estes na atualidade. As leituras 

                                                           
30

 No original:  “Un temps donné, celui de la lecture, nous devenons contemporains d’un événement 

qui n’a lieu que dans et par le langage… (…) Nous revivons notre entrée dans le règne des êtres 

parlants. Dans le chaos du monde d’aujourd’hui, c’est déjà ça, non? ”  (DRAHY, 2011, p.1). 
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permanecem vitais pelo aspecto da partilha e ainda se apresentam como resistência a 

um mundo que quer tudo digerido, explicado, facilitado. 

Seguindo com as principais características das leituras compartilhadas, 

observamos que qualquer texto pode se prestar a este formato, mas normalmente são 

os textos de ficção que são escolhidos. Há espaço para a partilha de impressões ou 

questionamentos durante a leitura. Nestas modalidades, da mesma forma que no 

âmbito privado, a presença do outro não é encarada como um olhar externo que 

aprecia ou julga a ação, pois não há intencionalidade, por parte de quem lê, de 

mostrar-se na ação ou de representar a ação nos moldes teatrais. Entretanto, ler na 

presença de pessoas desconhecidas ou pouco íntimas traz uma tensão que altera a 

expressividade do leitor, ainda que não estejam em jogo atributos artísticos. Se 

durante a leitura ocorre a “espessura dos signos” que leva à reação dos ouvintes e 

evidencia a presença de teatralidade, podemos considerar que ela ainda não é 

intencional, no sentido de haver uma preparação prévia, um ensaio por parte dos 

participantes.  

 

Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

A leitura pública 

Na continuidade do caminho que vai do âmbito privado em direção ao 

público, destacamos as situações de leitura que, inclusive, se autodenominam como 

leituras públicas
31

. Descrevemos uma situação por nós pensada e realizada no início 

desta pesquisa e ela visava experimentar os formatos que estavam sendo conhecidos 

teoricamente. Como o texto de Denis Guénoun (2003) foi um dos alicerces teóricos 

deste projeto, e por se tratar de realizar a leitura em um evento de artes, com a 

participação de dois cursos universitários de teatro, aproveitamos a oportunidade para 

propor a leitura integral do texto A exibição das palavras – uma ideia (política) do 

teatro, com público espontâneo. Uma curiosidade que tínhamos neste momento era 
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 Marc Roger e Jean Guiet na França, Alma Velasco no México, Gustavo Bombini na Argentina, 

Lucila Pastorello e Mônica Montenegro no Brasil são alguns dos nomes relacionados a esta atividade.  
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em relação aos tipos de texto que melhor se enquadrariam em uma leitura pública. 

Nossas perguntas eram: será que qualquer texto se adequa a este formato? Quais os 

textos que melhor se adequam a um evento de leitura pública? Como já tínhamos 

acompanhado presencialmente as propostas de leituras com textos teóricos, como a do 

projeto Ensaios ignorantes
32

, em que se leu O mestre ignorante – cinco lições sobre 

emancipação intelectual, de Jacques Rancière, pensamos em provar a leitura integral 

de um texto de não ficção.  O release de divulgação trazia as informações principais 

transcritas abaixo: 

 

LEITURA PÚBLICA do texto A exibição das palavras – 

uma ideia (política) do teatro, de Denis Guénoun - tradução 

para o português de Fátima Saad. 

SEMANA OUSADA de Artes UFSC & UDESC 

Leitoras: Barbara Biscaro – Cláudia Sachs – Heloise 

Baurich Vidor 

Local: Hall de entrada CFH - UFSC Dia 25/11/2011 às 16h. 

 

Um espaço aberto, um texto intrigante e o desejo de torná-lo 

voz é o que unem as atrizes Barbara Biscaro, Cláudia Sachs 

e Heloise Baurich Vidor neste encontro, que marca o início 

de uma série de experimentações com Leitura e Teatro. O 

texto A exibição das palavras – uma ideia (política) do 

teatro é o escolhido para a primeira leitura. Escrito por 

Denis Guénoun em 1991 em forma de ensaio, o texto tece 

relações entre a configuração do teatro e o que nele é 

apresentado. Essas relações são analisadas sob a ótica 

política e estética.  
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 Projeto mencionado na Introdução.  
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Desta forma, três atrizes leram na íntegra um ensaio teórico sobre teatro, ou 

seja, um texto de não ficção, sem preparação prévia, com um microfone que era 

utilizado pela atriz que estivesse com a palavra. O espaço (hall de entrada do prédio 

da Faculdade de Letras e Comunicação da UFSC) foi organizado no formato de palco 

e plateia, com cadeiras dispostas para os ouvintes. Os ouvintes entravam e saíam a 

qualquer momento. A leitura durou aproximadamente quatro horas. Tivemos uma 

única ouvinte que se manteve presente do início ao fim.  

As questões que emergiram dessa experiência foram: quanto ao texto – optar 

por ficção ou não ficção?; quanto à duração da leitura – tendo em vista que apenas 

uma ouvinte ficou presente durante todo o encontro, qual seria um tempo razoável 

para tornar a atividade prazerosa para o público?; quanto ao espaço - um espaço “de 

rua”, disperso e ruidoso, seria incompatível com uma atividade que prevê certa 

intimidade?; quanto ao formato palco/plateia - a partir do que fala Guénoun (2003) 

sobre os espaços circulares, seria este o melhor formato para as leituras?; quanto à 

relação precisa entre leitores e ouvintes - não seria melhor, sempre que possível, abrir 

espaço para que os participantes pudessem ler, se assim o desejassem, aos moldes dos 

Ensaios ignorantes? 

Outro aspecto avaliado foi quanto ao tempo, ou seja, a importância de levar 

em consideração a escolha da obra em função do tempo de leitura que a mesma 

demanda, já que se trata de eventos públicos. No caso relatado, o tempo de leitura nos 

pareceu longo demais e este fato pode afastar o participante ao invés de sensibilizá-lo 

para as ações implicadas: encontro para a fruição de textos a partir da leitura e da 

escuta compartilhada, ainda que ele tivesse a liberdade para sair a qualquer momento. 

Apesar de iniciarmos o estudo da modalidade de leitura pública com o relato 

desta experiência peculiar na qual a leitura foi de um ensaio teórico, de acordo com 

nossa revisão teórica sobre o tema, identificamos outros aspectos relacionados a este 

formato. Revisitamos autores como Alberto Manguel (2012), Cavallo e Chartier 

(2002), Bajour (2012), Castrillón (2012) e a revista francesa Agôn (2011), que 

realizou uma enquete intitulada Des lectures, pour quoi faire?, coordenada por Alice 

Carré, Lise Lenne e Barbara Métais-Chastanier, que contou com a contribuição de 

vários autores e leitores/atores. Pudemos notar que as práticas de leitura que se 

autodenominam como leitura pública trazem, de forma corriqueira, as seguintes 
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características: um leitor sentado em uma cadeira ou de pé diante de um púlpito, com 

um livro nas mãos, lendo para ouvintes - utilizando ou não um microfone, 

dependendo da quantidade de ouvintes sentados em cadeiras à sua frente, ou seja, da 

grandiosidade do evento. As situações são variadas: pode ser um autor lendo sua 

própria obra, pode ser um educador lendo para seus alunos em um evento escolar, 

pode ser uma companhia de leitores públicos promovendo um evento literário.  

A partir das duas situações descritas, podemos dizer que a leitura pública é 

uma leitura vocalizada de um texto conhecido pelo leitor, que o prepara para 

comunicá-lo de forma expressiva. O leitor público tem a intenção de fazer com que os 

ouvintes possam ser levados a imaginar o que está sendo lido; não há alternância dos 

participantes nas funções de ler e ouvir, ou seja, há uma delimitação precisa das 

funções. Em linhas gerais, há a conjugação entre uma cadeira, uma mesa ou um 

púlpito, um livro, um leitor (que como dissemos pode ser um professor, um ator ou o 

próprio autor do texto) e uma audiência que se propõem a participar deste encontro, 

que pode acontecer em um teatro, auditório, biblioteca, bar, centro cultural, sala de 

aula. Neste sentido, como na modalidade anterior, há uma dimensão social (e política) 

pautada pelo encontro entre leitores e ouvintes para este fim específico, em um local 

pré-determinado e público. Qualquer texto pode se prestar a este formato, mas 

normalmente os escolhidos são os textos de ficção. Não há espaço para a partilha de 

impressões ou questionamentos durante a leitura, pois se trata de um evento com 

determinadas regras de organização, que lhe conferem certa formalidade. Nestas 

modalidades a presença do ouvinte-espectador é encarada como um olhar externo que 

está ali para apreciar a ação, neste sentido há um grau de exibição implicado. Com 

isso, é provável que durante a leitura os signos sejam reforçados para incitar a 

imaginação dos ouvintes e as sensações que a escuta do texto pode gerar, em prol de 

uma “conspiração do imaginário” 
33

.  
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 Termo emprestado de Gilka Girardello, utilizado pela professora no minicurso Voz, presença e 

imaginação: a leitura e a narrativa de histórias para crianças, ministrado em conjunto com a 

professora Lilane de Moura Chagas como parte da programação do 5º Seminário de Literatura Infantil 

e Juvenil de Santa Catarina, promovido pela UFSC e UNIVALI, que aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de 

abril de 2012, na UFSC, em Florianópolis, e do qual participamos. A ementa do curso era: Do recriar o 

texto: a cenografia imaginária; Do dar voz ao texto: sonoplastia imaginária; Da presença e do encontro: 

conspiração imaginária (carga horária: 2h). 
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Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

A leitura dramática e a leitura cênica 

Partindo da leitura pública, chegamos às práticas de leitura propriamente 

relacionadas ao teatro: leitura dramática e leitura cênica. A leitura dramática 

apresenta todas as características da leitura pública, com a diferença de que o texto 

lido é sempre um texto dramático. Portanto, o número de leitores tenderá a se 

aproximar do número de personagens do texto e esses leitores procurarão esboçar 

minimamente as intenções contidas nas rubricas, sem o esboço das ações das 

personagens, sem marcações, sem figurinos nem cenário. A preparação prévia dos 

atores visa garantir qualidade, ainda que mínima, à vocalização do texto.  

Segundo Patrice Pavis (2001), há diversos modos de leitura dramática, mas ele 

destaca dois formatos: um que chama de espacialização, que é a apresentação de um 

texto original sem cenário nem figurino, e outro que chama de vocalização, que é a 

aprendizagem do texto, bem no início do processo, antes que a entonação, a 

enunciação e a marcação tenham sido feitas. O que Pavis chama de vocalização é o 

que nós conhecemos por leitura de mesa, já discutida no início deste capítulo. A 

prática nos mostra que, dentre as variantes possíveis e identificadas nas leituras 

dramáticas, uma delas é que nem sempre os textos precisam ser inéditos, já que há 

ciclos temáticos de leitura de textos dramáticos organizados com os mais variados 

fins.  

O contraste maior que podemos observar está entre a leitura dramática - 

leitura de uma obra dramática, sem recorrer a signos visuais e auditivos, enfatizando 

os signos linguísticos (fônicos), com pouca preparação dos atores - e a leitura cênica, 

que muitas vezes chega bem próximo do espetáculo, na medida em que lança mão e 

articula os signos teatrais. Assim, a leitura cênica tem todas as características da 

leitura dramática, porém com aprimoramento cênico. Normalmente, este 

aprimoramento é fruto da presença de um encenador que elabora uma concepção para 

o trabalho, com acabamento estético, ainda que este acontecimento esteja no patamar 

de um evento pontual e não da criação de um espetáculo para ser apresentado em 
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temporadas mais longas. Há também o fato de que o trabalho é levado a público de 

forma inacabada e este é justamente o motivo que pode gerar interesse, por parte dos 

espectadores, em assistir a eventos deste tipo.  

 

Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

Entre a leitura cênica e o espetáculo com a presença da leitura  

Retomamos neste momento nossa experiência como atriz na leitura cênica do 

texto A filha do teatro
34

, cujo autor é o pernambucano Luís Augusto Reis, proposta 

por Edélcio Mostaço, crítico, ensaísta e professor teatral da UDESC, como parte de 

sua pesquisa acadêmica denominada “Procedimentos Estéticos”. A intenção desta 

retomada é discutir, a partir de nossas lembranças e dos depoimentos de Mostaço, as 

nuances que podem existir entre uma leitura cênica e o espetáculo com a presença da 

leitura. 

 A experiência em A filha do teatro foi marcante porque, com poucos ensaios e 

uma produção simples, a montagem/leitura teve uma receptividade 

surpreendentemente positiva, fato que em projetos extensos, de maior envergadura em 

termos de pesquisa e dedicação da equipe, com produção cara e refinada, muitas 

vezes não ocorre. De certa maneira, o retorno positivo do público fez com que nós, 

atrizes, quiséssemos levar o trabalho adiante, mas para nossa surpresa o diretor foi 

contrário a esta ideia.  

Dois anos se passaram e, devido ao tema da presente pesquisa, realizamos uma 

entrevista com Mostaço (2012)
35

, na qual levantamos questões sobre o processo de 

criação de A filha do teatro e sobre a relação entre os campos da leitura e do teatro. 

Transcrevemos
36

 a seguir o trecho da entrevista que esclarece qual era a intenção do 

                                                           
34

 A leitura cênica foi realizada no Espaço 1 do CEART/UDESC, em Florianópolis, no mês de abril de 

2009, com as atrizes Marisa Naspolini, Heloise Vidor e Lígia Ferreira. Foram realizadas três 

apresentações e o projeto foi encerrado. 
35

 Informações fornecidas por Mostaço em entrevista realizada no CEART/UDESC, em Florianópolis, 

no dia 31/07/12. 
36

 Algumas partes foram negritadas por nós para enfatizarmos aspectos abordados que nos parecem 

especialmente interessantes para a presente discussão. 
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diretor ao propor este processo e qual foi o encaminhamento escolhido para que os 

objetivos acadêmicos e artísticos fossem alcançados. 

Inicialmente, eu não considero que tenha sido uma leitura, pra mim 

foi um espetáculo. A minha intenção era um espetáculo. Agora, era um 

espetáculo que evidentemente não era tradicional, no sentido dos processos 

que são utilizados numa montagem mais tradicional, aonde você tem os 

atores que absorveram o texto, decoraram o texto. Mas na realidade o que 

eu queria, e eu acho que consegui isso, era um estágio intermediário 

entre a leitura e o espetáculo. Sendo que aqui, eu chamaria de leitura o 

primeiro contato das atrizes com o texto, ou seja, não conhecem nada: não 

conhecem a história, não conhecem a fábula, não conhecem a psicologia 

da personagem, não conhecem a situação dramática - estão lendo, esse fato 

que ocorre quando começamos a ler um texto de teatro. Você começa a ler 

e evidentemente você não sabe como é que termina. Então, na realidade, a 

leitura é uma leitura em dois planos ou até em mais planos. Eu acho 

que toda leitura contém inúmeros planos, mas nesse caso mais 

específico eu diria que o meu interesse estava em dois planos. O 

primeiro plano é exatamente esse de você ler para saber do que se 

trata. Então neste caso, ao iniciar a leitura a gente começa a receber 

primeiro as informações: quem é essa criatura, o que ela fala, o que ela 

exprime, o que ela sente. Começamos a perceber um pouco do ambiente no 

qual ela se encontra, as várias indicações que possam ser dadas e nós 

vamos começar a fazer uma montagem mental, que é um processo já 

conhecido, falado e tal, isso ocorre sempre que fazemos uma leitura de 

uma peça dramática, um texto dramático, nós temos/fazemos uma 

encenação mental. Então eu queria na realidade ficar neste plano, mas 

ao mesmo tempo colocar o espectador no plano do início de um ensaio 

teatral, que é a colisão do grupo que está fazendo, do grupo que está ali 

responsável pela produção, discutindo possibilidades: “então, será que a 

personagem não pode ser assim ou pode ser assado?” ou “não é melhor 

fazer assim ou fazer assado?”, “será que agora entra um copo d'água?”, 

“vamos beber um vinho, acho que pode ficar interessante”. Então, são 

ideias um pouco soltas, quase aleatórias, que aparecem em função das 

sugestões que o texto vai propiciando. E aí é um momento que me 

parece ser muito bonito e muito interessante, porque é exatamente o 

momento no qual nada está fixado, mas ao contrário tudo são 

possibilidades. Eu queria fazer o espetáculo exatamente nesse 

intervalo entre essa primeira leitura, em que você não conhece 

absolutamente nada, e esse outro momento que já não é mais o 

primeiro momento da leitura, mas é o momento posterior no qual a 

leitura já provocou em você uma série de reações, despertou uma série 

de imagens, despertou uma série de sensações, mas que ainda não 

estão fixadas, elas estão vagas, elas estão boiando num território 

imaginário. Eu acho esse um serviço muito bonito. Então a ideia foi fazer 

o espetáculo assim. Foi por isso que eu disse a vocês que era uma leitura, 

eu não quis dizer de imediato que se tratava de um espetáculo, porque eu 

queria exatamente esse aspecto performático. Eu queria que vocês 

tivessem mesmo a oscilação entre um estado e outro - e ao mesmo tempo 

como atrizes não estivessem plenamente seguras do texto, por exemplo. 

Eu queria que as hesitações naturais que devem aparecer, que 

aparecem numa situação como essa, fossem verdadeiras, elas 

estivessem em cena de um modo verdadeiro e não de um modo 

interpretado, de um modo já trabalhado como um processo mais 

maduro de interpretação. Eu queria essa zona intermediária, que eu 

estou chamando de performática, nesse momento (MOSTAÇO, 2012, 

entrevista concedida a Heloise Vidor). 
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A fala de Mostaço deixa claro que A Filha do teatro era um espetáculo com 

uma concepção de direção precisa e consistente, que intencionava revelar ao público o 

momento dos ensaios, momento das possibilidades, fragilidades, extremamente aberto 

e inacabado, e o diretor não queria que isso fosse representado, mas realmente vivido 

pelas atrizes. Para isso, preservou a presença do texto e a ação de leitura na cena e 

respeitou a circunstância criativa que impedia que o espetáculo tivesse uma vida 

prolongada, ainda que tivesse alcançado uma boa comunicação com o público, porque 

no momento em que as atrizes passassem a controlar o texto e as personagens, 

passando a “representar o ensaio”, o princípio do trabalho se desvirtuaria.  

A manutenção do “texto em mãos” e a apresentação de um momento de 

ensaio, ou seja, de construção, é que garantiram, no trabalho das atrizes, o resultado 

almejado: a exibição das hesitações naturais fruto da falta de controle das falas e das 

marcações. Em outro trecho da entrevista, Mostaço esclarece: 

(...) há uma diferença muito grande quando o ator sabe o texto de cor e 

quando o ator ainda não sabe o texto de cor. Isso vai se refletir a olhos 

vistos, qualquer espectador percebe que a pessoa está fingindo que está 

lendo quando tem o texto decorado e quando não está fingindo, quando 

está lendo de verdade. Ele tropeça, engasga, não pontua direito, coisas que 

normalmente ocorrem numa leitura em voz alta quando a gente lê um texto 

pela primeira vez, a gente procura a lógica da construção daquele texto, a 

gente ainda não sabe qual é essa lógica. Então é isso que eu queria que o 

espectador sentisse: que ele sentisse vocês procurando a lógica da 

construção do texto durante a própria apresentação (MOSTAÇO, 2012, 

entrevista concedida a Heloise Vidor). 

 

 De certa forma, para não “enganar” as atrizes, dizendo que o convite era para 

fazer um espetáculo, fato que criaria uma outra expectativa em termos de tempo de 

dedicação e compromisso com o trabalho e em termos da qualidade do que seria 

levado a público (pois é diferente mostrar um ensaio e um espetáculo bem ensaiado) 

nem “enganar” o público, que teria a expectativa de ver um espetáculo nos moldes 

tradicionais e o que veria seriam as atrizes com o texto nas mãos (mostrando-se 

vacilantes para realizar as marcações, as ações), o diretor utilizou o termo leitura 

cênica.  E não se pode dizer que não foi uma leitura cênica, pois havia acabamento 

estético, havia a presença de trilha sonora, figurinos, objetos cênicos, vídeo, mas 

efetivamente as atrizes liam o texto, as personagens estavam delineadas, mas não 

controladas (tínhamos insegurança com as intenções, as ações), e o tempo de vida do 
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espetáculo foi curto, aos moldes de um evento pontual com data pré-fixada para 

encerrar. 

Mostaço considera este momento de descobertas, de incertezas e 

possibilidades como sendo um momento “muito bonito e muito interessante” porque 

há um frescor, uma tensão e uma atitude corporal muitas vezes cristalizada com o 

acabamento do espetáculo e suas repetições. E ele buscou experimentar, na prática, o 

que estava aflorando de sua pesquisa teórica sobre o conceito de performatividade, 

conceito operativo para analisar as práticas teatrais localizadas nesta zona 

intermediária, de interstício entre os campos, potente para que a tensão, a vivacidade, 

as possibilidades seguissem latentes.  

Outro aspecto que podemos observar com relação à intenção de revelar estes 

momentos de incertezas ao receptor é o desejo de reforçar a sua autonomia para 

questionar a interpretação do texto que está sendo proposta. Esta opção traz à tona a 

ideia de um distanciamento implícito. A questão do distanciamento desdobra-se em 

outros âmbitos como a atuação e a própria dramaturgia. A presença do texto nas mãos 

dos atores explicita o distanciamento na atuação, ou seja, na relação ator-personagem. 

Quanto à dramaturgia, Jean-Yves Picq (2011), a partir de sua prática como leitor-ator, 

constatou que, paradoxalmente, são as peças de grande formato e, portanto, de leitura 

mais longa, as que funcionaram melhor nestas circunstâncias, eventos de leitura 

pública de textos teatrais. E constatou também que, entre uma escritura chamada 

psicológica e uma escritura chamada épica, é a última que provou ser a mais propícia 

para “sonhar acordado”, por tratar-se de uma escrita aberta, plural.  

Identificamos, assim, mais um aspecto relacionado à leitura de A filha do 

teatro que pode ter contribuído para a recepção favorável do público: a estrutura do 

texto de Luís Augusto Reis composta por narrativas em forma de monólogos que vão 

se sucedendo sem se entrecruzarem. Neste sentido, de acordo com o que disse Picq 

(2011), a conformação do texto em monólogos, com ênfase no aspecto narrativo – 

personagens contando sua versão sobre os fatos - é a que melhor funciona para as 

leituras públicas.  

A retomada da experiência com A filha do teatro reforça a ideia de que, por 

mais que tentemos precisar as características de uma modalidade de leitura em relação 

a outra, há uma impossibilidade de criar categorias estanques. O que tentamos fazer, 
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conforme já mencionado, foi uma organização flexível que ajudasse a olhar para a 

pluralidade dos formatos possíveis, com o intuito de salientar que outras 

possibilidades podem emergir.  

 

    Leitura e teatro – modalidades derivadas da aproximação dos campos  

As leituras de preparação - a leitura de mesa, entre outras leituras 

Da leitura em voz alta à leitura cênica  

Entre a leitura cênica e os espetáculos com a presença da leitura 

O espetáculo com a presença da leitura  

O espetáculo com a presença da leitura é, portanto, a última modalidade 

abordada e a que mais pode apresentar ambiguidades. Neste caso, o aparato da 

encenação está presente e a leitura surge como um elemento que, na composição com 

os outros - cenário, figurinos, música, trabalho dos atores - visa um todo unificado. 

Ou seja, ler em cena é uma escolha do encenador para potencializar os aspectos 

poéticos da obra. Podemos utilizar dois exemplos que se enquadram nesta 

modalidade, mas ao mesmo tempo geram ambiguidades devido às características que 

apresentam e à forma como elas são nomeadas por seus criadores.  

O primeiro deles é História de amor (Últimos Capítulos), texto de Jean-Luc 

Lagarce, apresentado pelo Teatro da Vertigem. Este texto trata de um triângulo 

amoroso, um encontro entre um homem e uma mulher com outro homem, com quem 

ambos se relacionaram. Mas ele trata também do amor pela escrita, pelo ato de 

escrever e pelo próprio teatro
37

. Portanto, o encenador opta por manter o texto em sua 

materialidade, presente nas mãos dos atores e do público, que recebe uma cópia e 

pode lê-lo durante o espetáculo. Neste caso, a presença da leitura está interferindo na 

construção dos significados e agindo em prol de um todo unificado, sendo articulada 

aos outros elementos teatrais pelo encenador.  

Outro exemplo na mesma perspectiva é, mais uma vez, A filha do teatro, pois, 

como vimos, a presença da leitura tinha como objetivo revelar ao espectador o 

período de criação dos atores, período de possibilidades, atribuindo à obra um tom 

                                                           
37

 Informações obtidas no site do grupo www.teatrodavertigem.com.br 

 

http://www.teatrodavertigem.com.br/
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inacabado. Neste caso, a opção pela leitura não estava relacionada ao tema do texto, 

mas era uma estratégia para provocar no receptor determinada percepção. A filha do 

teatro foi realizada como um evento pontual, neste sentido, mais próxima à 

configuração das leituras públicas e foi divulgada como leitura cênica. Porém, como 

pudemos constatar através da fala do encenador, era em si um espetáculo.  

Já História de amor (Últimos Capítulos), quando estreou recebeu o nome de 

leitura cênica, mas teve vida longa sendo apresentada em vários estados brasileiros, e 

atualmente está situada no quadro de espetáculos realizados ao longo da trajetória do 

grupo. Ou seja, a ambiguidade reside no fato de que os encenadores nomeiam o 

trabalho como leitura cênica, mas o consideram um espetáculo. 

A outra perspectiva dos espetáculos que têm a presença da leitura é aquela em 

que a leitura é um elemento que compõe a obra dentro de um espaço de inter-relações. 

Para o diretor francês Alexis Fichet (2011), o espetáculo contemporâneo não é 

concebido como um todo homogêneo e isso modifica seu modo de representação, ou 

seja, a representação neste caso é um espaço de inter-relações.  Ele comenta que em 

seu trabalho, como também no trabalho dos diretores Frédéric Fisbach e Rodrigo 

Garcia, a leitura é considerada como um meio, assim como o vídeo, um recurso que 

ocupa este espaço de inter-relações. Neste caso, a presença da leitura não pretende 

configurar um evento “inacabado” (A filha do teatro), nem reforçar uma unidade 

vinculada ao tema do texto (História de amor (Últimos Capítulos)).  

A modificação nos modos de representação que afeta a criação artística 

contemporânea parece ser a questão chave para explicar o interesse que o teatro pode 

manifestar pela leitura. Anteriormente, a opção por ler publicamente textos 

dramáticos - e não montá-los - se justificava, em muitos casos, pela ideia de 

democratização e difusão da dramaturgia clássica ou contemporânea. Em tempos de 

processos colaborativos de criação, nos quais os textos são escritos em diálogo com 

atores e encenadores - uma escrita processual e não de gabinete - podemos pensar que 

esta ideia não é mais a única justificativa para levar a cabo um projeto de leitura no 

teatro.  

Para finalizar este item, elencamos a seguir algumas suposições sobre quais 

seriam os outros fatores motivadores implicados no projeto de ler textos publicamente 

em âmbitos teatrais: 
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- A leitura pública não exige uma formação prévia em teatro, pode interessar a 

qualquer público independentemente da cultura, de modo que pode contar com a 

participação de todos que se interessam por juntar-se para ler ou ouvir um texto e 

adapta-se facilmente a qualquer lugar e situação, já que mantém a ideia de “evento 

pessoal e íntimo”. 

- Em relação à representação, a leitura pública difere do espetáculo 

primeiramente na relação com o público. Na leitura, o que é dado como material não é 

representado ou atuado. De acordo com o crítico Jean-Pierre Han (2011), tudo gira em 

torno de colocar o espectador no coração da elaboração. Neste sentido, é um exercício 

simples e complexo ao mesmo tempo. Simples, porque uma única voz, acompanhada 

ou não de elementos sonoros, é capaz de viver um número infinito de personagens, 

expor situações, fazer comentários, através de uma ampla variedade de registros. 

Complexo, já que a dificuldade é de estar à altura deste evento íntimo, pois, mais do 

que uma exigência técnica para a transformação da voz, este evento exige vontade de 

literariamente ir em direção ao outro, ajudar a desvelar a narrativa mais densa. 

Com isto, é essencial que seja dada atenção a quem são os ouvintes e onde estão, de 

modo que jamais seja cruzada a fronteira com a representação, para que eles busquem 

ver e ouvir por eles mesmos e não pelo leitor-ator. 

- Em relação ao leitor-ator, as leituras podem colocá-lo em situações muito 

diferentes, revelando que a diversidade das experiências é decorrente da riqueza do 

ato de ler em voz alta e do fato de a leitura ser um exercício em si mesmo. Ela pode 

compor uma multiplicidade de modalidades, mais ou menos atuada, mais ou menos 

formalizada. Sua forma inacabada permite o desenvolvimento de um espírito de 

laboratório. Manter o “texto em mãos” abre possibilidades para se ousar, se aventurar, 

ou o contrário, apresentar um trabalho altamente formalizado, já ritualizado. A leitura 

permite que aquele que lê possa escavar o texto e a atuação. A presença do “papel em 

mãos” cria uma amplitude de possibilidades para o leitor e uma distância em relação 

ao ouvinte. 

- Práticas de leitura no teatro podem ser encaradas como um espaço de jogo e 

aprendizagem para todos. Jogo e aprendizagem para o autor, caso esteja presente no 

evento, que ouve seu texto lido pelos outros; para o diretor, que vai tateando, 

descobrindo, vislumbrando possibilidades, sem pressa e sem a pressão de recorrer a 
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soluções fáceis, conhecidas; para o ator, que precisa exercitar sua intuição e desapego; 

para os colegas de profissão, que testemunham este frescor, exercício de humildade, 

suspendem o julgamento para ficar atentos às nuances, às possibilidades, além de 

serem eventos que permitem a descoberta de textos por todos.  

A manutenção da fronteira e da tensão com a cena é o sentido e o resultado da 

leitura pública realizada no campo do teatro - isto é o que defendem as atrizes Sonia 

Pavlik (2011) e Julie Moulier (2011). E Moulier acrescenta que a leitura não deve ser 

comparada com o teatro, pois ela não é uma forma nova, ela é um retorno, uma 

necessidade de “silenciar as imagens” em um encontro que é, ao mesmo tempo, 

íntimo e coletivo.  

 

“A leitura [pública] não deve ser comparada ao teatro, ela não é uma forma 

nova, ela é um retorno”. Mas, (...) de que  

TEATRO  

estamos falando? O que, precisamente, ocorre na leitura pública que pode dar a 

impressão de (qual) teatro?  

Após a organização de algumas das modalidades de leitura, propomos agora 

aprofundar a reflexão sobre as conexões entre leitura e teatro, partindo de uma 

provocação colocada por Denis Guénoun, no texto A exibição das palavras - uma 

ideia (política) do teatro (2003), que traz à tona a questão da teatralidade presente ou 

não nas leituras públicas.  

O autor parte da ideia de que a especificidade do teatro é o encontro entre 

atores e espectadores e esclarece que o termo teatro, do grego théatron, que significa 

“lugar aonde se vai para ver”, é o lugar onde o público se reúne para ver, para ouvir, 

para sentir, mas, prioritariamente, para ver o que é posto em cena, e o que é posto em 

cena, para ele, é um texto originário, uma matéria de palavras. Com esta tese 

provocativa, o autor afirma que “teatro não é direção de cena, agenciamento de cores 

e formas, pura disposição do visível: isto é questão de espetáculo. Teatro nenhum se 

produz assim. O pôr/em/cena é a arte de colocar diante dos olhos a linguagem, o 

verbal, o textual (GUÉNOUN, 2003, p. 54)”. 
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Seguindo o raciocínio do autor argelino, teatro é o encontro entre atores e 

espectadores, marcado pela passagem do texto escrito pelo autor, que por si só não 

produz teatralidade, para o corpo do ator, que é quem o torna visível: “o ator é a fonte 

de teatralidade. Ele é o ponto de passagem da palavra para o corpo, o lugar de 

irrupção, de origem da palavra no espaço visível da cena” (GUÉNOUN, 2003, p. 58). 

Isto é o que determina a própria atividade da atuação, onde o jogo do ator não é 

somente a enunciação do texto em termos de sua literalidade, na medida em que os 

signos visuais são ativados em conjunto com os linguísticos.  

Para ele há uma complexidade envolvida nesta aliança que diz respeito 

particularmente à nossa discussão. Ele problematiza a relação entre a leitura em voz 

alta e a atuação da seguinte forma:  

 

(...) fazer ouvir um texto é fazer dele uma leitura pública, em voz alta. 

Uma leitura, mesmo pública, não é teatro. É uma atividade que mantém 

com o teatro laços profundos e complexos (...) mas ela é infra, extra, ou 

prototeatral: como preferirem: não é exatamente teatral (GUÉNOUN, 

2003, p. 44).  

 

 

Prototeatral remete ao que discutimos anteriormente, algo como origem, 

germe, embrião, espaço de preparação para o acontecimento principal, neste sentido 

encarado como algo menor (infra-teatral) em termos de status com relação ao 

espetáculo, que seria o acontecimento completo, finalizado; ou simplesmente algo 

outro, sem relação com o teatro (extra-teatral). A ideia de origem, mencionada por 

ele, pode ter duas interpretações: a leitura como esboço do espetáculo - hoje em dia 

bastante questionável - e a relação com a origem do texto, origem da palavra, a 

origem da palavra falada, que remete à valorização da oralidade e seu caráter 

ancestral.  

Prosseguindo com o raciocínio de Guénoun: depois de afirmar, portanto, que a 

leitura em voz alta não é teatro, ele lança a complexa questão: 

 

(...) como compreender então que certas leituras produzam uma impressão 

de teatro (e às vezes de um teatro que serviria de exemplo a muitas 

representações – pela inteligência, o prazer e até, poderíamos dizer, a 

teatralidade)? É que alguma coisa aí se dá a ver que talvez seja 

eminentemente teatral. (...) Uma leitura pública produz efeitos de teatro 

porque o leitor – que deve fazer ouvir o texto - é visto. Teatro germina 

nesta visão (GUÉNOUN, 2003, p. 44). 
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Primeiramente ele salienta que para ser teatro alguma coisa se dá a ver, ou 

seja, é posta à vista, mas essa coisa não é qualquer coisa, o que é posto à vista é “algo 

eminentemente teatral”.  Portanto a questão é saber o que Guénoun considera como 

eminentemente teatral. Ele segue dizendo que autor e ator são os dois polos 

fundadores do teatro: polo verbal, literário, textual e polo físico, corporal, exposto à 

vista. E o teatro ocorre quando estes polos são colocados em relação. O teatro 

acontece nesta travessia que conduz de um para o outro, onde se configura o espaço 

da interpretação, o espaço que transita do sentido (do texto) ao sensível (do corpo), de 

modo que o sentido do texto não está nas palavras antes de lhes ser proposto um 

corpo aleatório e mutante. Assim, o que o público vê é a passagem do texto à cena 

através do corpo do ator.  

 

Este olhar [do público] pré-supõe o texto. Ele escava a cena para exumar o 

texto soterrado (invisível). O olhar do espectador é aqui uma estranhíssima 

abertura para a escuta. Não no sentido de que ele deveria fechar os olhos 

para ouvir. Pelo contrário, ele deve abrir bem os olhos para perscrutar a 

cena e distinguir aí os sinais da passagem (invisível) do texto 

(GUÉNOUN, 2003, p. 62). 

 

Perscrutar, examinar, investigar rigorosamente, indagar, perquirir, tentar 

conhecer, procurar penetrar no segredo das coisas (HOUAISS, 2014), no nosso caso, 

penetrar no segredo da cena é o que mantém o espectador ativo em busca de um 

desvendamento do jogo entre “os traços imagéticos da presença física, corporal do 

ator e de um texto que age na sombra, obscuro, e cuja onipresença é uma espécie de 

ausência ativa” (GUÉNOUN, 2003, p. 62).   

Nesse jogo há ainda uma perspectiva que acompanha o espectador, que é “a 

ideia sabida por ele de que o texto é um livro que cada ator teve por muito tempo nas 

mãos e ele olha a representação dos atores como inteiramente determinada por um 

livro ausente”. E segue com esta observação, que para nós é preciosa: “é por isto que 

se pode sentir um prazer tão especial em ver um ator representar com o texto nas 

mãos” (GUÉNOUN, 2003, p. 62).  

Mesmo com o livro em suas mãos, concretizando para o espectador a presença 

do objeto que retém o texto, o leitor tem a possibilidade, em uma leitura em voz alta e 

pública, de criar um espaço de interpretação resultante do jogo entre as palavras e as 

imagens geradas pela sua presença física, sua voz, sua gestualidade, suas expressões 
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faciais, sua respiração. Este desafio é idêntico ao do ator, cabendo ao leitor a tarefa de 

extrapolar a pura enunciação do texto, sua literalidade. O elo entre palavras e imagens 

é produzido pela voz, já que ela é o próprio corpo, suas cordas tensionadas, suas 

caixas de ressonância vibrantes e mobilizadas. A voz participa originariamente da 

visualidade cênica, pois “(...) está duplamente inscrita no corpo e no espaço. A voz 

está no coração, no núcleo do teatro. O teatro se produz no exato limite entre o som e 

o corpo, onde a voz está precisamente alojada” (GUÉNOUN, 2003, p. 57).  

Portanto, as ideias particularmente interessantes para nossa discussão são: 

1. o teatro é o pôr em cena a linguagem, o verbal, o textual. Quem faz isso é o 

ator com sua voz; 

2. a teatralidade nasce da passagem do texto pelo corpo do ator (ou do leitor, 

no caso da leitura pública), percebida pelo espectador (ou ouvinte). É importante 

frisar que a teatralidade, com base nos estudos de Cornago (2008), Féral (2009) e José 

A. Sánchez e Zara Prieto (2010), é uma qualidade a ser atribuída a partir de um olhar 

exterior, somente enquanto o fenômeno ocorre.  

 

Falamos de teatralidade quando quem atua ou quem mostra o faz com a 

certeza de estar sendo visto (ou escutado) por outros e com a pretensão de 

determinar ou condicionar esta olhar. A consciência de ser visto altera o 

comportamento ou a construção “espontânea” para dar lugar a um atuar 

para o outro, ou ainda a atuação e a construção são intencionalmente 

alteradas em busca deste olhar (SÁNCHEZ; PRIETO, 2010, p. 11, 

tradução nossa) [por nós negritado]
38

. 

 

3. a ação do espectador para perceber a teatralidade é a de perscrutar o texto 

ausente em sua materialidade, mas que pode também estar presente, como nas leituras 

públicas. A presença do texto dá concretude à ação que o espectador faz, seu trabalho 

de observar como aquelas palavras guardadas no papel se tornam visíveis no jogo 

entre suas imagens mentais que a leitura sugere e o corpo-voz concreto do ator/leitor, 

a gestualidade, o olhar, os movimentos faciais, as veias saltadas, a respiração 

acelerada, o suor escorrendo, enquanto faz a ação.  

Complementando a ideia de que o teatro é a travessia de uma matéria textual 

no corpo do ator e que é perscrutada pelo espectador, finalizamos chamando a atenção 

                                                           
38

 No original: “Hablamos de teatralidad cuando quien actúa o quien dispone lo hace en la certeza de 

estar siendo mirado (o escuchado) por otros y con la pretensión de determinar o condicionar esa 

mirada. La consciencia de ser mirado altera el comportamiento o la construcción “espontánea” para dar 

lugar a un actuar para el otro, o bien la actuación y la construcción son intencionadamente alteradas en 

busca de esa mirada” (SÁNCHEZ; PRIETO, 2010, p. 11). 
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para o caráter essencial que subjaz este acontecimento, esta “travessia testemunhada”, 

que, segundo Peter Brook, “reside num mistério chamado ‘o momento presente’” 

(BROOK, 2000, p. 68). A importância fundamental do encontro, segundo o diretor 

inglês, está no trabalho do ator de evocar aspectos da realidade da vida, dos homens.  

Ao provocar uma reação no espectador, faz com que o público viva uma “impressão 

coletiva”, uma cumplicidade fruto de uma experiência comum. O texto, neste teatro, 

tem como função principal “propiciar uma base comum, um campo potencial 

[comum] em que cada integrante da plateia, de qualquer idade ou formação, possa 

sentir-se unido a seu vizinho, compartilhando a mesma experiência” (BROOK, 2000, 

p. 70).  

Mais do que aos aspectos relacionados à encenação, a acepção de teatro à qual 

nos referimos é aquela que considera que ele promove o encontro coletivo, onde o 

texto (base comum de união entre os participantes durante o encontro) ganha voz e 

propicia uma experiência partilhada. Podemos dizer, a partir desta acepção, que as 

leituras coletivas, compartilhadas e públicas estão vinculadas de forma estreita a essa 

linguagem artística.  
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II. Quando as palavras tramadas TEXTO, em um tecido LITERÁRIO, passam 

pelos meus olhos LEITURA, saem pela minha boca VOZ, chegam aos meus (e 

aos seus) ouvidos ESCUTA e são capturadas pelo seu olhar VISUALIDADE – o 

material e as ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 Após o mapeamento e a análise das práticas de leituras realizadas no âmbito 

semiprivado e público que trazem em seu bojo a valorização da oralidade, 

constatamos, a partir da perspectiva teatral, que a similaridade entre elas e o teatro é a 

presença material do texto. O texto media o encontro entre leitor-ator e ouvinte-

espectador, propiciando uma experiência compartilhada e passível de adquirir 

teatralidade.  

Partimos, neste momento, para o estudo do material - texto literário - e das 

ações - ler, vocalizar, escutar e ver - que estão na base das práticas mencionadas, 

iniciando com o delineamento do conceito de texto literário e procurando refletir 

sobre o potencial da ficção, representada pela literatura, nos processos teatrais. 

Seguimos com a concepção de leitura que está nos embasando e, finalmente, nos 

debruçamos sobre a presença da voz no ato de ler, que evoca a ação de escuta do 

texto. Discutimos seu potencial como elemento de conexão com os aspectos 

sensoriais para a construção de sentidos do texto, ativando o aspecto emocional na 

emissão e na comunicação, de modo que afeta tanto aquele que lê quanto aquele que 

escuta. Finalizamos com o sentido do olhar, que abre as conexões com a teatralidade. 

Esta reflexão vislumbra aprofundar o entendimento de cada uma destas ações que 

serviram de base para a abordagem prática.  
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Quando as palavras tramadas... TEXTO  

“Chama-se texto o conjunto dos enunciados linguísticos submetidos à análise: 

o texto é então uma amostra de comportamento linguístico que pode ser escrito ou 

falado” (DUBOIS, 2006). Do latim, textus tem como significado tecido. Este 

significado, tecido, já nos remete à sua característica de trama e nos mostra que, entre 

os fios que são tramados, podemos encontrar espaços que podem estar mais ou menos 

ajustados.  

Seguindo, a palavra texto comporta ainda algumas definições: 1. Conjunto de 

palavras, de frases escritas. 2. Obra escrita considerada na sua redação original e 

autêntica (por oposição a sumário, tradução, notas, comentários). 3. Qualquer texto 

destinado a ser dito ou lido em voz alta. 4. Excerto de língua seja escrita ou falada, de 

qualquer extensão, que constitui um todo unificado. 5. Toda expressão ou conjunto de 

expressões que a escrita fixou (FERREIRA, 2010).  

Insistimos na imagem do tecido tramado e recorremos à palavra textura, do 

latim textura, cujas definições são: 1. Ato ou efeito de tecer. 2. Tecido, trama, 

contextura (FERREIRA, 2010), e acabamos por colocá-la junto à palavra texto, 

justamente para que não haja dúvida sobre a definição que estamos considerando para 

a presente discussão.  

O texto como pluralidade possível e potente estabelece um campo de diálogo e 

terra fértil para a criação teatral e serve de base para que a inspiração e a discussão 

germinem no processo criativo. Desta forma, propomos pensar no texto como um 

tecido, cuja trama apresenta espaços – os fios tramados são as palavras. O conjunto de 

fios tramados origina um todo unificado, escrito ou falado.  

O despertar das palavras dormentes no texto escrito exige a ação de um leitor. 

Como se dá a ação do leitor com o texto? Estamos nos remetendo aqui aos textos 

ficcionais e atribuímos a eles a ideia de trama, de contextura. Nesta trama, e de acordo 

com o que aponta Wolfgang Iser no artigo O jogo do texto (1996), consideramos o 

leitor como agente que confere ao texto a textura no exato momento em que a leitura 

ocorre. Entendemos, assim, que o texto não é “expressão de algo outro”, anterior e 

independente dele; seu sentido se engendra nessa ação que incorpora a imaginação do 

leitor. Isto é possível porque “o texto contém um grau interno de indeterminação que 
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o distingue de um teorema ou de uma mensagem”, conforme esclarece Luiz Costa 

Lima na apresentação da obra de Iser (LIMA, 2002, p. 25).  

A indeterminação é como um efeito de estranhamento que se acentua nos 

textos ficcionais e “é motivado pela presença na cena textual de lugares vazios” 

(LIMA, 2002, p.26). Estes podem ser definidos como relações não-formuladas entre 

as diversas camadas do texto e suas várias possibilidades de conexão, ou seja, de 

trama. Os lugares vazios, em suma, caracterizam a estrutura do texto literário como 

uma articulação com furos que exige do leitor mais do que a capacidade de 

decodificação. A decodificação diz respeito ao domínio da língua. O vazio exige do 

leitor uma participação ativa através da imaginação. 

Neste sentido, para Iser, a participação do leitor impossibilita o entendimento 

tradicional de uma interpretação única do texto. “Como os lugares vazios estimulam a 

indeterminação e esta, em vez de tão só dificultar o reconhecimento das expectativas 

do leitor, as põe em questão, abre-se uma relação potencialmente tensa e provocativa” 

(ISER, 2002, p. 26). A tensão é gerada porque o leitor tenta aplacar o estranhamento 

em uma tentativa de “normalizar” o efeito da indeterminação, através de uma 

“intervenção interpretativa” única que, para este teórico, destrói a experiência 

literária.  

Assim, a “intervenção interpretativa” desejável se traduziria na consciência do 

leitor de seu papel ativo, papel que implica uma coautoria na fruição da obra, e que 

exige disponibilidade e abertura para arriscar-se como criador de sentidos. Isto em 

lugar de uma postura de passividade na recepção do texto, como se o mesmo fosse 

portador de um sentido estanque, encerrado em uma única e correta possibilidade 

significativa. 

Umberto Eco, na obra Lector in fabula (2011), reforça a ideia de que o texto 

tem como característica intrínseca a complexidade. Segundo o autor isso decorre do 

fato de ele ser entremeado pelo não-dito, ou seja, “não manifestado em superfície” 

(ECO, 2011, p. 36). Portanto, o não-dito tem que ser atualizado em termos do 

conteúdo, exigindo do leitor movimentos de cooperação, conscientes e ativos.  

O não-dito cria os “espaços vazios”, mencionados por Iser e chamados por 

Eco de “espaços brancos”, ou seja, os interstícios a serem preenchidos, pois “o texto é 
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um mecanismo preguiçoso (econômico) que vive da valorização do sentido que o 

destinatário ali introduziu”(ECO, 2011, p. 37). E o autor complementa: “à medida que 

passa da função didática para a estética, o texto deixa ao leitor a iniciativa 

interpretativa, embora costume ser interpretado com uma margem suficiente de 

univocidade” (ECO, 2011, p. 37). 

Portanto, para fruir o texto o leitor é convidado a participar de um jogo que 

estabelece algumas regras básicas: a primeira é aceitar que não estamos diante de uma 

interpretação única, nem correta, e que o jogo que o texto propõe pode estar longe das 

expectativas que o leitor tem por suas referências prévias; a segunda é que o leitor 

aceite firmar o contrato no qual o mundo textual há de ser concebido não como 

realidade, mas como se fosse realidade; e a terceira é que assuma uma posição ativa 

de modo a preencher os espaços vazios com a sua imaginação.  

O termo jogo, segundo Roger Callois analisa no ensaio Os jogos e os homens 

(1990), traz à tona as ideias de limite, liberdade e invenção, e remete, também, à ideia 

de amplitude, de facilidade de movimentos, de diversão. Ou seja, a fruição do texto 

literário, pautada pelo jogo com o texto, segundo este raciocínio, pode ser tomada 

como uma ação que transita entre o limite e a liberdade, em um movimento divertido 

do leitor que deve preencher seus espaços vazios. Teoricamente, parece uma tarefa 

fácil e agradável, mas de acordo com Silvia Castrillón (2011) a fruição do texto 

literário exige um esforço, nem sempre prazeroso, a ser duramente conquistado, haja 

visto a quantidade de programas de incentivo à leitura que existem na atualidade e 

que buscam constantemente formas de enfrentar este grande desafio.  

Em nosso caso, que não estamos vinculados ao campo da teoria literária, outra 

questão que se coloca é: quais são os textos que se prestam ao jogo proposto por Iser? 

Entendemos que são os textos literários. Mas quais são os critérios utilizados para se 

classificar um texto como sendo literatura? E na sequência: se a fruição da literatura 

exige esforço por parte do leitor para conquistar o prazer (que nem sempre ocorre) e 

um empenho de educadores e escritores para que novos leitores possam desfrutar 

deste bem, por que insistir neste propósito? Qual é a preciosidade que há na literatura 

que merece a somatória de esforços? 
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Quando as palavras tramadas TEXTO  

Em um tecido... LITERÁRIO 

Literatura, do latim litteratura, significa arte de escrever e deriva da 

palavra latina littera, que significa "letra" (HOUAISS, 2014). Se considerarmos o 

que propõe o escritor e professor Antonio Candido, no artigo intitulado O direito 

à literatura (1995), o texto literário ou a literatura “são todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações” (CANDIDO, 

1995, p. 174). Com esta definição bastante abrangente, o autor passa a cercar a 

questão que deu título a seu artigo: quem tem direito à literatura?  

Candido inicia sua argumentação defendendo que a experiência da 

fabulação é experimentada por todos os seres humanos, pois ela está presente no 

sonho (que é assegurado pelo sono) e no estado de vigília, por isso este universo 

fabular é familiar a cada um de nós, sejamos analfabetos ou eruditos, de modo que 

todos nós necessitamos deste universo que supera qualquer relação com condições 

sociais e intelectuais. Posto isso, ele traça um paralelo entre o equilíbrio que o 

sono com sonho [grifo nosso] dá ao psiquismo e o equilíbrio social que pode ser 

obtido com a literatura. Seguindo este raciocínio, se ninguém pode passar vinte e 

quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura no 

sentido amplo que o autor lhe confere passa a ser uma necessidade universal, 

cumprindo um papel salutar à humanização e às relações sociais. 

Por humanização o autor entende: 

O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 

humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 

medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 

natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 1995, p. 180). 

 

Se a literatura é ficção, fabulação e poesia e, portanto, uma necessidade 

própria a todos os seres humanos, e se ela atua nos aspectos considerados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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humanizadores, organizando nossa visão de mundo e dando concretude aos 

nossos sentimentos, parece clara a sua preciosidade e o motivo pelo qual devemos 

insistir na sua fruição, ainda que, volta e meia, sejamos levados a justificar sua 

importância. E por que isso ocorre? 

Antonio Candido discute a fruição da literatura a partir da forma de 

organização da sociedade, que a restringe ou amplia, dependendo do local 

ocupado pelo indivíduo em termos da estratificação social. Nas sociedades 

igualitárias, “o pressuposto é que todos devem ter a possibilidade de passar dos 

níveis populares para os níveis eruditos como consequência normal da 

transformação de estrutura, prevendo-se a elevação sensível da capacidade de 

cada um graças à aquisição cada vez maior de conhecimentos e experiências” 

(CANDIDO, 1995, p. 188). Em contrapartida, tomando como exemplo a 

sociedade brasileira, em que se mantém com clareza a estratificação das 

possibilidades, nos deparamos com a ideia de que as classes populares estariam 

privadas de encontrar prazer com a leitura de obras eruditas de autores como 

Machado de Assis ou Mário de Andrade.  

A desigualdade presente na sociedade brasileira traz outras consequências 

que se relacionam com o alto índice de analfabetismo e com as condições 

precárias de sobrevivência, que acabam não favorecendo a atividade da leitura 

como lazer, e estas consequências persistem ao longo dos anos. 

Este quadro sofreu alterações como nos apontou a pesquisa citada na 

introdução da tese, revelando-nos que não é somente a divisão de classes que 

interfere na fruição da literatura, já que os entrevistados foram considerados 

pertencentes à classe média. Há um fator essencial, não considerado por Candido, 

que é o espaço crescente ocupado pelas mídias eletrônicas nos últimos vinte anos, 

fato que fez com que o desinteresse pela leitura afetasse todas as classes sociais. 

De qualquer forma, um dos obstáculos, segundo este autor, para diminuir o 

abismo entre os níveis popular e erudito é a falta de oportunidade e não a 

incapacidade [negritado por nós]. A falta de oportunidade de contato com as 

obras literárias, populares e eruditas, independentemente dos fatores sociais e 

econômicos, impede que o processo de prazer diante da literatura seja 

experimentado.  
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Ou seja, esta é uma condição basilar para tratar tanto a fruição da literatura 

“como uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade” (CANDIDO, 1970, p. 186), quanto a destruição das barreiras da 

estratificação social, que, segundo o autor, no caso dos grandes clássicos, podem 

“redimir as distâncias impostas pela desigualdade econômica, pois têm a 

capacidade de interessar a todos e, portanto, devem ser levados ao maior número” 

(CANDIDO, 1970, p. 189). 

Os dois aspectos mencionados no parágrafo anterior – a oportunidade de 

contato com a obra literária e o movimento de supressão das barreiras da 

estratificação social para a fruição de obras consideradas eruditas – foram 

disparadores para o delineamento de nosso projeto de pesquisa e já estavam presentes 

em projetos anteriores, como o espetáculo que criamos a partir da obra de 

Shakespeare MACBETH, que ganhou o título de uma lady MACBETH, mencionado 

na introdução da tese. O contato com o texto para a realização de um experimento 

pedagógico com a metodologia do drama, com alunos da licenciatura, fez com que 

nos encantássemos com a beleza da obra e pensássemos que são poucas as pessoas 

que têm o privilégio de ler ou ouvir aquelas palavras. Os próprios alunos da 

Universidade não conheciam sequer a fábula de Macbeth.  

Por um lado, a definição de literatura proposta por Antonio Candido abarca 

uma grande diversidade de formatos criados nas sociedades, de forma a atribuir uma 

igualdade de importância às obras populares e eruditas, conforme citamos no início 

deste item, o que é um fator positivo. Por outro lado, devido ao forte apelo comercial 

da indústria editorial presente nos dias de hoje, a mesma abordagem nos obriga a 

olhar com mais atenção para a questão, já que as obras podem estar com uma 

“roupagem” literária, apresentando em sua essência um caráter funcional.  

A escritora argentina María Teresa Andruetto (2012), no artigo Por uma 

literatura sem adjetivos, publicado no livro que leva o mesmo nome, analisa com 

muita criticidade o aspecto funcional atribuído especialmente à literatura infanto-

juvenil, que cria uma nova estratificação para a fruição desta arte. Sobre isso ela diz:  
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O grande perigo que espreita a literatura infantil e a literatura juvenil no 

que diz respeito a sua categorização como literatura é justamente de se 

apresentar, a priori, como infantil ou juvenil. O que pode haver de “para 

crianças” ou “para jovens” numa obra deve ser secundário e vir como 

acréscimo, porque a dificuldade de um texto capaz de agradar a leitores 

crianças ou jovens não provém tanto da sua adaptabilidade a um 

destinatário, mas sobretudo, de sua qualidade (ANDRUETTO, 2012, p. 

61). 

 

A autora chama a atenção para o risco de uma classificação da obra pelo que 

ela tem de infantil ou juvenil, porque neste caso é fundamental saber a concepção de 

criança que está em jogo. Segundo ela, o mercado editorial, muitas vezes, parte de 

ideias preconcebidas sobre o que é uma criança ou um jovem, criando guetos de 

autores que podem até ser consagrados, mas que não têm valor suficiente para serem 

lidos por leitores tão somente.  

Distantes do lugar ocupado pelos escritores e estudiosos da literatura, mas ao 

mesmo tempo próximos da realidade que teima em se mostrar desigual na 

estratificação social e etária da fruição literária, buscamos formas de lidar na prática 

com impasses que afloram no momento de escolha do texto a ser lido e/ou encenado. 

Além de levar em conta o tema, procuramos incorporar uma ideia que nos é cara por 

apresentar um critério que nos pareceu fundamental, além dos já mencionados, e que 

se traduz na fala da atriz francesa Gislaine Drahy (2011) quando ela diz que os textos 

que nos tocam verdadeiramente são aqueles que nos “atravessam” e, ao nos 

“atravessarem”, tocam o outro.  

Ou seja, é importante que o texto apresente espaços vazios a serem 

preenchidos pela ação do leitor, como propõe Iser (1996) e Eco (2011), que traga uma 

abordagem temática que nos faça pensar sobre nossa própria vida e sobre o mundo no 

qual estamos inseridos - a literatura como interrogação sobre o mundo 

(ANDRUETTO, 2013) e que, ao mesmo tempo, seja provocador de uma reação física 

no receptor, na medida em que atravessa seu corpo.  

Para tratarmos desta “reação física do receptor”, nos remetemos a Paul 

Zumthor, linguista suíço, que no livro Performance, recepção, leitura (2007) diz: 

“o corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a 

materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina minha 

relação com o mundo”(ZUMTHOR, 2007, p. 23). O autor reforça a ideia de que a 
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leitura de um texto literário causa necessariamente uma reação física no leitor, 

vinculada ao prazer. É o prazer experimentado que se constitui o critério principal 

de poeticidade, além de outros que se relacionam com o discurso e o contexto no 

qual o discurso funciona. Seguindo o raciocínio de Zumthor, não há dúvida de 

que certos textos possuam uma “poeticidade verdadeira” em determinado 

contexto ou faixa etária. O autor exemplifica com o romance da série Arlequino 

lido por um adolescente apaixonado - poderíamos compará-lo, nos dias de hoje, 

com a saga Harry Potter -, argumentando que este mesmo texto poderia ser 

desconsiderado como literatura por outros indivíduos, em outros contextos ou 

com outras faixas etárias. 

Parece-nos que o desafio é propiciar o processo de que fala Antonio 

Candido, que é “a elevação sensível da capacidade de cada um graças à aquisição 

cada vez maior de conhecimentos e experiências”, e aceitar que a passagem de 

uma criação popular para uma erudita possa encontrar no caminho obras de uma 

“poeticidade parcial”, mas que são fundamentais para alimentar o desejo de ler. O 

registro no corpo da reação experimentada na leitura deste tipo de obra é o que 

interessa, se pensarmos que este mesmo leitor pode vir a descobrir o mesmo 

prazer em obras consideradas eruditas, se estas lhe forem disponibilizadas em 

algum momento de sua vida.  

Com isso finalizamos este item enfatizando, ainda, o papel da literatura 

para o exercício da alteridade, já que a ação de debruçar-se sobre um texto de 

ficção como leitor ou, no caso do teatro, como ator ou diretor coloca 

explicitamente o enfrentamento com o pensamento do outro. Conforme Maria 

Lúcia Pupo defende em seu livro Entre o Mediterrâneo e o Atlântico – uma 

aventura teatral (2005), “mergulhar num texto de ficção é mergulhar em outra 

lógica, é experimentar outras identidades, outros pensamentos, outras existências, 

o que implica naturalmente um poderoso exercício de alteridade” (PUPO, 2005, p. 

4). Assim, especialmente em processos educacionais, defendemos que o professor 

de teatro deve levar em conta as questões mencionadas, procurando driblar as 

dificuldades e insistir no trabalho com o texto escrito na escola e fora dela, pois, 

como aconselha Tzvetan Todorov, no texto A literatura em perigo (2012): 
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É necessário incluir as obras no grande diálogo entre os homens, 

iniciando desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós, por 

mais ínfimo que seja, ainda participa. (...) A nós, adultos, nos cabe 

transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que 

ajudam a viver melhor (TODOROV, 2012, p. 94). 

 

Trataremos a seguir da concepção de leitura que norteia este trabalho, 

levando em conta as particularidades que se apresentam quando o texto é lido, 

proferido, ouvido e visto em experiências coletivas de descoberta e 

compartilhamento da literatura.  

 

Quando as palavras tramadas... TEXTO... em um tecido... LITERÁRIO 

          ...passam pelos meus olhos: LEITURA 

LER é um fenômeno complexo de construção de sentidos, ou seja, se não há 

algum nível de compreensão, não há leitura. De acordo com Leonor Lencastre, 

psicóloga e professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto/Portugal, em seu livro Leitura: a compreensão de textos 

(2003), a compreensão está relacionada com o aparato biológico (que não se restringe 

à capacidade cognitiva), psicológico e afetivo (desmotivação, ansiedade, falta de 

autoconfiança) e cultural (acesso aos livros, convívio com outros leitores, etc.) do 

leitor. O processo de compreensão resulta da interação das características do leitor - 

conhecimento prévio, perspectiva, interesses, atitudes, objetivo da leitura, capacidade 

cognitiva, estratégias e estilos de processamento - e das características textuais, que 

são o conteúdo, a estrutura (em vários níveis), os assinalamentos e ilustrações 

presentes no texto. 

A abordagem do tema da compreensão de textos pela perspectiva 

construtivista (leitor encarado como construtor de sentidos) feita por Lencastre (2003) 

revela que esse processo na leitura é dinâmico e não sequencial e passa por um 

conjunto flexível de fatores interativos, influenciados por graus diferenciados de 

compreensão. E o objetivo que o leitor tem em mente quando procede à leitura de um 

texto também parece influenciar a forma como a informação é processada.  
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Durante a leitura, o sujeito possui tipicamente um objetivo que influencia a 

forma como o texto é processado. De uma maneira geral o objetivo 

principal da leitura é a compreensão do conteúdo do texto. Podem no 

entanto existir outros tipos de objetivos na leitura, como sejam o de 

memorizar, de resolver um problema, de sumarizar, ou de simplesmente 

ler por prazer. Se o leitor sabe o que lhe vai ser pedido, então pode 

estruturar as suas atividades de aprendizagem de forma apropriada. 

Quando o objetivo do leitor é o de compreender o conteúdo do texto, a sua 

atenção centra-se predominantemente no que vai ser retido depois da 

leitura (...) - leitura informativa. Em contraste quando o leitor adota um 

objetivo estético [ele] foca a sua atenção no que está a experimentar 

durante a leitura, nas suas sensações, imagens e sentimentos 

(LENCASTRE, 2003, p. 102). 

 

Portanto, é importante considerarmos que a compreensão do texto é 

fundamental para que o ato da leitura seja consumado, porém é importante também 

entender que este é um processo dinâmico e não sequencial, sujeito a variadas 

circunstâncias (modos de ler - os ritmos, as intensidades que variam de texto para 

texto, de leitor para leitor, de motivação para motivação) e vinculado aos objetivos 

que se tem com a leitura. Há uma dimensão relacionada aos sentidos, às sensações, às 

imagens e sentimentos, que é tão importante quanto a intelectual, principalmente 

quando estamos falando da leitura de um texto de ficção, com objetivo estético. 

Edmir Perrotti, no Verbete Leitura (1), inserido no Dicionário crítico de 

política cultural de Teixeira Coelho (2012), fazendo referência a Roland Barthes
39

, 

diz que a leitura é uma prática e não um conceito, fato que ajuda a compreender (e 

aceitar) a diversidade de formatos associados a esta ação, superando julgamentos em 

termos de formas certas (ou erradas) de ler. “O interesse, a familiaridade, a 

disponibilidade, a situação de leitura interferem decisivamente em sua prática, 

configurando processos cognitivos, afetivos, sensoriais, imaginativos singulares a 

cada ocorrência. Daí que o mais correto talvez fosse, ao invés de leitura, no singular, 

referirmo-nos a leituras no plural” (PERROTTI, 2012, p. 255).  

Desde uma perspectiva histórica, com foco no sentido estrito da leitura, 

Guglielmo Cavallo e Roger Chartier (2002) chamam a atenção para a diversidade de 

práticas que, desde a antiguidade, abarcam o verbo ler. Todas as variantes - leitura 

“atenta”, aquela que percorre o texto em cada detalhe; leitura no sentido de “distribuir 

o conteúdo da escrita”, que era contínua, implicando, por isso mesmo, uma leitura 

                                                           
39

 Referência ao texto BARTHES, R., Compagnon, A. “Leitura”, in Enciclopédia Einaudi, v. 11. 

Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1987, pág. 184-206. 
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oral; leitura como “momento de reconhecer”, de “decifrar” as letras e suas sequências 

em sílabas e frases; leitura que “percorre” o texto, atravessa-o do início ao fim, com 

muita atenção e em profundidade; leitura de ócio, realizada em jardins e praças 

públicas; leitura meditativa, de cunho religioso, praticada, na época medieval, no 

interior de claustros, igrejas, celas, refeitórios - rastreadas pelos autores, derivam, 

entretanto, de duas modalidades principais: leitura silenciosa e individual e leitura em 

voz alta para si mesmo ou para um coletivo. Qualquer dicotomia rígida entre elas, 

pelo que eles argumentam, é insustentável e pode-se ainda observar a existência de 

formas intermediárias como a leitura sussurrada ou murmurada.  

Os autores reconstituem a história da leitura a partir de uma “atenção dupla”: 

atenção para a materialidade dos textos e atenção para com as práticas de seus 

leitores. Os textos interferiam nos modos de ler em termos do conteúdo - filosófico, 

religioso, educativo, de “entretenimento” e, posteriormente, o romance - e da forma - 

pequena tábua de madeira, o rolo de papiro, codex, livro com páginas que substituiu o 

rolo, no qual a escrita era contínua, ou seja, sem espaço entre as palavras e, por este 

motivo, considerado incompreensível e ininteligível sem uma proferição.  

Porém, ainda que a leitura em voz alta fosse a mais difundida em toda a 

antiguidade, os autores afirmam que, através da observação de ilustrações áticas da 

época (século V a.C.), há testemunho de uma leitura silenciosa, o que leva a 

questionar se essas práticas não existiram simultaneamente e se não dependiam 

apenas da situação do leitor.  

Desde uma perspectiva pedagógica – ensino e aprendizado da leitura -, na 

contramão da denominação de leituras no plural, para o educador francês Jean 

Foucambert (2008), a leitura é uma ou ela não é. O autor inicia sua argumentação 

descrevendo a definição de leitura do ponto de vista comportamental, ou seja, quando 

o leitor é colocado diante de signos escritos que compõem uma mensagem, ele 

coordena o movimento dos olhos para seguir as linhas, da esquerda para a direita, 

movimento que é interrompido várias vezes para que os olhos possam perceber, 

enquanto estão imóveis, um conjunto de signos, compreendidos entre várias letras e 

várias palavras. Essa atividade perceptiva o conduz a dar significação ao texto escrito, 

associando os elementos percebidos e suas memórias (conjunto de experiências 

passadas), de modo a guardar uma lembrança sob a forma de impressões, 
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julgamentos, ideias. Sempre. Seja para ler uma placa de ônibus, um texto técnico, um 

romance ou uma poesia, a operação será sempre a mesma: dar significação ao texto 

escrito, ou segundo ele, “obter uma tomada de informações” (FOUCAMBERT, 2008, 

p. 62).  

O que, segundo ele, pode variar de uma situação a outra é o que se quer fazer 

com essas informações: “sonho, prazer, especulação, ação, etc.” (FOUCAMBERT, 

2008, p.63). É em função daquilo que se quer fazer, ou seja, sua inscrição em um 

projeto, que serão selecionadas as informações em um registro ou em outro, em um 

campo ou em outro. 

Entender a leitura, para além de uma visão comportamental, é aceitar que 

“[ela] é necessariamente essa atividade estreitamente ligada à totalidade do indivíduo, 

ao que ele é, ao que ele vive e a seu projeto atual”. E o autor complementa dizendo 

que “(...) se ler é encontrar a informação que escolhemos, a leitura é por natureza 

flexível, multiforme, sempre adaptada à pesquisa. Não há graus de leitura, leituras que 

sejam melhores que outras; saber ler é poder fazer tudo, quando se quiser e quando o 

texto se prestar a isso” (FOUCAMBERT, 2008, p. 64). 

Assim, a ação que ele espera do leitor, independentemente do tipo de texto ou 

da situação da leitura, é “a possibilidade de se ler lentamente, depressa, em voz alta, 

para obter informação, para se distrair” (FOUCAMBERT, 2008, p. 83), ou seja, ler 

abrange os diferentes aspectos que os historiadores separam, mas não desconsideram, 

e, por esta razão, chamam de leituras ou práticas de leitura, no plural. A partir daí, 

pode-se entender o porquê de encontrarmos as expressões que nominam as práticas 

que derivam da leitura em voz alta, tais como leituras compartilhadas ou leituras 

públicas. E no teatro: leitura de mesa, leitura dramática ou leitura cênica, conforme 

discutimos no primeiro capítulo da tese. 

Portanto, na perspectiva desta pesquisa, ler é: compreender um texto escrito, a 

partir de um objetivo estético, entendendo estética de acordo com o sentido da palavra 

grega aistheses que significa “faculdade de sentir” ou “compreensão pelos sentidos” 

(ABBAGNANO, 1998). A leitura realizada a partir de um objetivo estético abre 

espaço e potencializa as sensações, imagens e sentimentos que possam aflorar durante 

a experiência da leitura. Ler para nós é também aceitar e valorizar a ambiguidade 

essencial a este fenômeno de natureza flexível e multiforme que engloba a 
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possibilidade de se ler lentamente, depressa, em voz alta, para buscar informação, 

para se distrair (FOUCAMBERT, 2008). E aceitar, também, que este fenômeno 

multiforme abarca as modalidades derivadas da leitura em voz alta, em situações de 

recepção coletiva do texto. 

 

Um parênteses: as restrições à expressão leitura em voz alta 

Na perspectiva pedagógica da leitura, para os autores Jean Foucambert (2008), 

Eveline Charmeux (2000), Élie Bajard (2005; 2007), seu aprendizado nada tem a ver 

com a oralização, por esta razão a expressão “leitura em voz alta” pode causar 

confusões em relação ao ato de ler.  

Com uma argumentação que tem em vista a discussão sobre os entraves 

relacionados à aprendizagem da leitura, Foucambert (2008) tece uma crítica ao 

método da decifração que supõe a pronunciação da palavra para que seja reconhecida, 

ocorrendo, consequentemente, uma leitura em voz alta na medida em que sílabas são 

encadeadas em palavras, que por sua vez são encadeadas em frases. Seguindo este 

raciocínio, é como se a leitura em voz alta fosse um pré-requisito para a leitura 

silenciosa. O autor justifica sua crítica chamando a atenção para a defasagem, o lapso 

de tempo que existe entre a visualização das letras e a fala, o que a boca diz, de modo 

que “(...) no instante exato [de pronunciar] o que os olhos leem não é o que a boca 

pronuncia, o que exclui toda a possibilidade de deciframento ou de fala interior” 

(FOUCAMBERT, 2008, p. 82).    

 Na sequência de sua argumentação, Foucambert (2008) deixa ainda mais 

clara sua opinião sobre a leitura em voz alta: 

A leitura em voz alta não é, portanto, uma etapa em direção à leitura 

silenciosa; é uma fase muito elaborada que já supõe um perfeito domínio 

da leitura; ela não permite aprender a ler, supõe que já se sabe ler. 

Diferentemente do que sempre se diz, a leitura silenciosa não é uma leitura 

em voz alta que se interioriza; é a leitura em voz alta que é uma leitura 

silenciosa que se sonoriza [grifo do autor]. É um dado importante a não ser 

negligenciado quando se reflete sobre o processo da aprendizagem [da 

leitura]. Em razão disso, não é exato se falar de vários tipos de leitura; a 

leitura é uma ou ela não é; ela é essa possibilidade de se ler lentamente, 

depressa, em voz alta, para obter informação, para se distrair; a leitura é 

todas essas possibilidades de uma só vez ou ela não é leitura 

(FOUCAMBERT, 2008, p. 83). 
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Na contramão da ideia de leituras no plural, para este educador francês a 

leitura é uma ação que ele espera do leitor, independentemente do tipo de texto ou da 

situação da leitura.  

Já Eveline Charmeux (2000), professora e pesquisadora do Instituto Nacional 

de Pesquisa Pedagógica de Paris, em sua obra Aprender a ler: vencendo o fracasso, 

reiterando a crítica aos métodos silábicos de aprendizado da leitura, afirma que a 

leitura em voz alta é uma disciplina à parte, que pertence ao domínio do oral, que se 

apoia na leitura, mas é exterior a ela, e que deve ser objeto de aprendizado específico, 

o qual, naturalmente, deve vir após o da leitura. Para ela, ler é uma atividade visual 

tanto mais eficaz se nada vier a entravar o tratamento direto das informações retidas 

pelos olhos. Isto a leva a rejeitar, como completamente nocivo, qualquer recurso à 

oralização. 

Entretanto, no item que denomina A ajuda à leitura fora da escola, a autora 

menciona as situações de prazer partilhado como extremamente válidas para que o 

“querer aprender a ler” se desencadeie e diz que “momentos de leitura em voz alta são 

naturalmente os mais importantes momentos de prazer partilhado relativos à leitura” 

(CHARMEUX, 2000, p. 119). 

A conclusão a que chegamos, a partir da argumentação destes autores, é que a 

restrição à leitura em voz alta está relacionada à sua inserção na fase de aprendizado 

da leitura e ao método da decifração, já que ambos se referem a esta expressão como 

uma modalidade de leitura que, inclusive, pode levar ao desencadeamento do 

interesse da criança por aprender a ler. 

Observamos também que, quando a autora francesa afirma que a leitura em 

voz alta é uma disciplina que pertence ao domínio do oral, ela coloca em discussão 

duas possibilidades de compreensão do texto: aquela em que se vocaliza o texto para 

compreendê-lo, princípio do método de decifração, em oposição àquela em que se 

deve compreender primeiramente para depois vocalizá-lo.   

Na mesma perspectiva pedagógica, Élie Bajard, em sua obra Ler e dizer: 

compreensão e comunicação do texto escrito (2005), faz uma reflexão em torno do 

binômio “leitura-escrita” e, partindo de uma revisão histórica das concepções e dos 

discursos sobre a leitura, identifica as diversas funções que foram atribuídas à 
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sonorização do texto e à sua compreensão.  O autor faz uma crítica ao termo “leitura 

em voz alta” porque, para ele, este termo provoca confusão com o ato de ler e esconde 

o aspecto da comunicação presente na “voz alta”.  

Leitura, para Bajard, é construção de sentido, e para tanto, o silêncio e a 

concentração são fundamentais. A voz alta tem outro objetivo, que está relacionado 

com a comunicação do texto. Seguindo o raciocínio de Bajard, a “leitura em voz alta” 

comporta duas atividades: a de leitura e a de proferição. Portanto, para enfatizar a 

dupla de atividades que o termo abrange, e precisá-la, o autor lança mão do conceito 

dizer e propõe a seguinte terminologia:  

1. Oralizar, para a atividade de identificação das palavras através da voz 

[decifração]; 2. Ler, para a atividade silenciosa de construção de sentido a 

partir do significante gráfico. 3. Dizer, para a atividade de comunicação 

vocal de um texto preexistente (BAJARD, 2005, p. 75). 

 

Assim, dizer estabelece uma relação de identificação com a comunicação 

teatral, já que a comunicação não é apenas linguística, mas passa a se dar entre aquele 

que pronuncia o texto e aquele que o escuta. Desta forma, outros elementos são 

acessados: visuais, espaciais, além de sonoros.  A proximidade desta ação com o jogo 

do ator é evidenciada, na medida em que quem diz o texto aceita assumir as palavras 

do personagem e quem ouve identifica temporariamente o corpo e a voz da pessoa 

como sendo os do personagem. O autor diferencia radicalmente este jogo que chama 

de dizer da leitura: “dizer um texto é assumir esse jogo, realizar uma atividade 

radicalmente diferente da leitura” (BAJARD, 2005, p. 68).  

Para o campo da pedagogia, a alternativa que Bajard propõe de usar o termo 

dizer pode ser uma saída para evitar equívocos pedagógicos e imprecisões conceituais 

na ação do professor. Ao defender uma concepção de leitura pautada na ação 

silenciosa e individual do sujeito com o texto, o autor marca o lugar da leitura 

silenciosa nos processos de aprendizagem, em detrimento de uma prática pautada no 

método da decifração que se estrutura na oralização.  

Entretanto, a afirmação do autor de que o jogo do ator é radicalmente diferente 

da ação de leitura no âmbito de nosso projeto é chave porque nosso objetivo é buscar 

aproximação entre os campos da leitura e do teatro, procurando preservar e acentuar a 

diferença entre o ato de ler e o ato de atuar. Neste sentido, o termo dizer, que 
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segundo Bajard, “(...) tem uma extensão maior que a tradicional ‘leitura em voz alta’ 

pois inclui igualmente a proferição do texto aprendido de cor” (BAJARD, 2005, 

p.78), pode levar a uma interpretação equivocada do que está sendo buscado e 

proposto com e nas práticas aqui desenvolvidas.  

Dizer e proferir são sinônimos de falar. Proferir, relacionado ao campo 

jurídico, pode ser entendido como leitura em voz alta. Entretanto, no campo do teatro, 

se dissermos: o ator (ou o aluno) diz o texto, entendemos que o ator fala, mas o termo 

não permite identificar que o suporte material (livro, papel) está em suas mãos e que 

ele necessita olhar para esse suporte para dizer. Ainda no teatro, vamos imaginar uma 

situação em que o ator (ou aluno) conhece o texto anteriormente porque o leu um par 

de vezes para participar de uma leitura dramática em um evento pontual. Se nós 

dissermos que o ator (aluno) vai dizer o texto no evento, não teremos clareza do tipo 

de apresentação que vamos assistir. Além disso, o texto estará em suas mãos, fato que 

o obrigará a passar os olhos pelas palavras para transmiti-lo, porque ele não o conhece 

suficientemente para prescindir do papel, portanto, eventualmente, terá que relê-lo.  

Outra situação: se nós dissermos que faremos um encontro com o elenco, no 

qual diremos o texto, é provável que os atores o decorem. Da mesma forma que se 

dissermos que faremos exercícios de/para dizer o texto. Se trocarmos todos os termos 

dizer por proferir, a mesma ambiguidade se mantém. Porém, se substituirmos o termo 

por ler, entenderemos com exatidão o que acontecerá. 

Uma última descrição: um dos exercícios propostos nas práticas do doutorado, 

cuja descrição completa encontra-se no próximo capítulo, utilizando dizer ao invés de 

ler:  

Rodadas de dizer com intenções para alguém - dizer o 

texto para alguém, precisando o direcionamento com a 

entrega de uma bola de plástico (“passar a bola”), depois 

somente com o olhar e, desta forma, passando a ocupar o 

lugar deste alguém que vai dizer para outro alguém e 

assim sucessivamente. A seguir, uma dupla se posiciona 

no centro da roda e um diz o texto todo para o outro. 
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Da forma como está, visualiza-se os participantes com o papel em mãos, 

passando os olhos pelas palavras, vocalizando o que foi lido e respondendo às 

instruções para realizar a proposta? E se trocarmos dizer por leitura/ler, a “cena” se 

modifica? 

A proposta desta pesquisa é que o leitor possa “sonorizar o que lê”, como 

disse Foucambert (2008), sem perder de vista que, segundo Zumthor (2007, p. 85-86), 

“voz implica ouvido”. Neste sentido, acreditamos que a utilização dos termos leitura-

escuta seria suficiente para entender que há leitura e há escuta; e se há escuta é porque 

o texto foi lido com vocalização. Entretanto, para reafirmar a presença da voz e tornar 

a compreensão da situação de leitura descrita mais precisa para o leitor da tese, 

optamos por utilizar a expressão leitura em voz alta sempre que nos referirmos à 

prática de leitura e o verbo vocalizar para precisar a presença da voz na ação do leitor.  

Longe de objetivos pedagógicos que visassem à aprendizagem da leitura, 

nossa opção foi por trabalhar com participantes que tivessem proficiência leitora. 

Seguindo o que preconiza Foucambert (2008), uma criança que frequenta a escola 

possui, a partir dos onze anos, instrumentos eficazes para ter fluência leitora e 

conseguir explorar um texto. Sendo assim, nos propusemos a experimentar uma 

situação de leitura conjugada com a escuta, com o intuito de ampliar as possibilidades 

de contato com o texto, já que todos o teriam em mãos e alternariam os papéis de 

emissor e receptor ao longo da proposta, dentro de uma dinâmica de jogo. O próprio 

Bajard (2005) diz que:  

é verdade que dizer um texto que todos têm sob os olhos por vezes é útil. 

Há situações sociais nas quais o texto é recebido ao mesmo tempo pelo 

olho e pelo ouvido: os fiéis que na igreja seguem o texto proferido pelo 

padre com os olhos no missal, ou o espectador bilíngue que lê as 

legendas de um filme cujo diálogo é capaz de entender. Esses exemplos 

remetem a situações de tradução nas quais o receptor compara o texto 

por duas vias (visual e auditiva)(BAJARD, 2005, p.89).  

Esta situação não é frequente, mas o autor diz que o professor pode lançar mão 

dela esporadicamente, ainda que fuja da situação comum de transmissão do texto que 

é exclusivamente pela via auditiva.  

Finalizando este item, consideramos que a manutenção da expressão leitura 

em voz alta, amplamente utilizada tanto no campo da leitura como do teatro, ajuda a 
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nomear a proposta de leitura do texto literário associada a elementos e a contextos 

teatrais, acentuando as diferenças entre ler e atuar.  

 

Quando as palavras tramadas... TEXTO...  em um tecido LITERÁRIO... passam pelos meus olhos:                                    

LEITURA, 

           saem da minha boca... A VOZ e... 

A voz associada à leitura do texto traz à tona particularidades ao ato de ler. O 

contato com o texto a partir da leitura em voz alta que ativa a escuta, segundo Alberto 

Manguel (2012), enriquece e empobrece este ato. Quando alguém toma o livro em 

suas mãos e pronuncia as palavras de uma página para nós, torna a experiência da 

leitura muito menos pessoal do que quando seguramos o livro e seguimos o texto com 

nossos próprios olhos, pois a voz do leitor retira nossa capacidade de estabelecer um 

determinado ritmo para o livro, um tom, uma entonação que é própria de cada um e 

livre quando não há intermediários entre texto e leitor. Por outro lado, o mesmo autor 

aponta que o ato de ler em voz alta para um ouvinte atento força, frequentemente, o 

leitor a se tornar mais meticuloso, a ler sem pular e sem voltar trechos, fixando o texto 

por meio de uma certa “formalidade ritual” (MANGUEL, 2012, p.146).  

Podemos identificar na fala de Manguel um aspecto positivo e um negativo 

em relação à presença da voz na leitura. Ela estabelece uma situação que evoca um 

rigor por parte do leitor, mas imprime um ritmo, cria um cerimonial que minimiza a 

sua liberdade de pular páginas, de reler parágrafos. Será que há outras implicações da 

presença da voz, tanto para o leitor quanto para o ouvinte, no momento da leitura?  

Tomando por base os estudos de Paul Zumthor, através da consulta às obras A 

letra e a voz (1993), Performance, recepção, leitura (2007) e Introdução à poesia 

oral (2010), procuramos destacar alguns aspectos relacionados à presença da voz na 

ação de leitura do texto que podem justificar a importância em conjugar ações (de 

leitura com vocalização) que, a princípio, são ações independentes. Antes de 

iniciarmos, esclarecemos que o autor mencionado utiliza a palavra obra ao invés de 

texto, pois obra, para ele, é quando o texto está “encarnado”, ou seja, em 

performance, e o termo performance é utilizado em lugar de oralidade. Para Zumthor, 

performance incorpora os gestos e o espaço, além da voz, sendo, portanto, mais 

completo que oralidade. E ainda poesia, para ele, compreende a literatura, pois 
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literatura é uma noção historicamente demarcada, “de pertinência limitada no espaço 

e no tempo: se refere à civilização europeia, entre os séculos XVII e XVIII” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 12). Então, ao invés de utilizar o termo literatura oral, o autor 

opta por poesia vocal. 

Partimos da afirmação do autor de que “a voz coloca em jogo a dimensão 

emotiva da comunicação” (ZUMTHOR, 1993, p. 288). Aí reside nosso interesse pelas 

práticas de leitura em voz alta dos textos literários como possibilidade de enfrentar a 

dificuldade encontrada na fruição da literatura e como ponto de conexão com o teatro. 

A dimensão emotiva emerge devido ao aspecto da materialidade da voz produzida 

pelo e no corpo, “a voz é uma coisa [grifo do autor]” (ZUMTHOR, 2010, p.9) que 

apresenta qualidades (materiais) como tom, timbre, alcance, altura, registro. E esta 

coisa, que é a voz, emana do corpo, sendo a boca o órgão a ela relacionado. Se a voz é 

corpo, está diretamente relacionada com as sensações, o que a coloca em um terreno 

movediço, instável, que, quando atrelada ao signo, leva a uma “ruptura das lógicas, 

[uma] saída dos trilhos do ser e da vida...” (ZUMTHOR, 2010, p. 8).  

Em relação à linguagem, o autor esclarece que “a voz não traz a linguagem, a 

linguagem nela transita, sem deixar traço” e menciona o prazer oferecido a quem a 

usa, uma “alegria de emanação”, relacionado ao fato de que as “emoções mais 

intensas suscitam o som da voz, raramente a linguagem” (ZUMTHOR, 2010, p. 11). 

Há, nesta ideia, algo primordial, relacionado à origem, ao que é comum a todos os 

seres humanos, uma dimensão arquetípica ativada pela presença da voz, que nos 

aproxima e conforta.  

(...) voz plena, negação de toda redundância, explosão do ser em direção à 

origem perdida – ao tempo da voz sem palavra. Na voz, a palavra se 

anuncia como lembrança, memória-em-ato de um contato inicial, na aurora 

de toda vida e cuja marca permanece em nós um tanto apagada, como a 

figura de uma promessa. (...) O que ela nos libera, anterior ou 

interiormente à palavra que veicula, é uma questão sobre os começos; 

sobre o instante sem duração em que os sexos, as gerações, o amor, e o 

ódio foram um só (ZUMTHOR, 2010, p. 11-12). 

 

Jerusa Pires Ferreira, tradutora da obra de Zumthor para o português no Brasil, 

no posfácio da obra A letra e a voz (1993) menciona que a oralidade é que dá 

poeticidade a um texto na medida em que ela desloca a dicotomia popular/erudito, 

evitando discriminações. A abordagem dicotômica mencionada por Ferreira foi por 
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nós trazidos à tona, a partir do pensamento de Antonio Candido (1995) sobre o direito 

à fruição da literatura, levando em conta as desigualdades sociais no Brasil e a falta de 

oportunidade de contato com as obras por parte da maioria da população. Segundo 

Ferreira, a voz, material, choca-se com o signo e propõe, assim, de fato, novos 

caminhos que podem ajudar a superar esta dicotomia. 

 Retomando o que argumenta Zumthor (2010), colocar a voz nas palavras lidas 

é lidar de alguma forma com essa “lembrança apagada”, vinculada à “aurora de toda 

vida”, e também ao que o autor menciona no texto Performance, recepção, leitura 

(2007)  como a “ressurgência das energias vocais da humanidade” (ZUMTHOR, 

2007, p.15) que ficaram por muito tempo reprimidas no discurso social das 

sociedades ocidentais devido à hegemonia da escrita. A voz nos une em uma 

comunidade falante. O sentimento de pertencer a uma comunidade apazigua a solidão 

e tangencia um projeto que se propõe a valorizar a dimensão oral na comunicação. 

Em sua qualidade de emanação do corpo, a voz é, para o autor, “um motor essencial 

da energia do coletivo” (ZUMTHOR, 2007, p. 63).  

Portanto, associada à leitura do texto escrito, a voz, em sua dimensão 

subjetiva, afetiva e movediça, entra em contraste com o caráter fixo do texto, 

atribuindo mobilidade às palavras fixadas pela escrita. Para quem emite o texto, 

estabelece-se uma conexão com o próprio corpo, com a própria escuta, assim como 

com o corpo e a escuta do outro, de modo que “o som vocalizado vai de interior a 

interior e liga, sem mediação, duas existências” (ZUMTHOR, 2010, p. 13).  

Sobre este aspecto, a pesquisadora e professora de literatura Eliana Kefalás 

Oliveira, em sua tese intitulada Corpo a corpo com o texto literário (2009), diz: 

A leitura em voz alta não resulta somente de um processo mecânico de 

passagem de um texto para a voz do mesmo modo como fora ensaiado na 

cabeça. Vocalidade é território de surpresa, de risco, no qual o sujeito, no 

ato de ler em voz alta, se oferece e se expõe à palavra do outro. Essa 

exposição permite um reencontro com o próprio corpo através das 

sonoridades reverberadas na voz. O sujeito projeta o poema na voz e a voz 

no mundo, podendo reencontrar consigo mesmo e reinventar a si mesmo. 

Nesse sentido, essas atividades de vocalização poética acabam por 

contribuir para uma revitalização de si (OLIVEIRA, 2009, p. 125). 

 

Dar vitalidade aos textos e, por conseguinte, aos leitores e ouvintes é o 

objetivo primordial que entra em jogo quando a voz é evocada nas práticas de leitura 
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do texto literário. A conjugação das ações de ler em voz alta e escutar está inscrita 

neste projeto que se propõe a experimentar formas (vindas da experiência com o 

teatro) de dar vitalidade a textos literários (tirá-los das estantes) e despertar, com isso, 

o interesse, a curiosidade, o prazer pela literatura, em uma experiência poética, que 

segundo Zumthor (2007) e Stanislavski (1984), não se reduz à decodificação de 

signos analisáveis. Nossa intenção não é defender a compreensão pela escuta em 

detrimento da compreensão pelos olhos, mas lançar mão de múltiplas ações que, 

evocadas pelo lúdico, ajudem a configurar a vitalidade mencionada.  

 

Quando as palavras tramadas.... TEXTO... em um tecido... LITERÁRIO ... passam pelos meus 

olhos: 

 LEITURA, saem pela minha boca: VOZ, 

 chegam aos meus (e aos seus ouvidos): ESCUTA 

No texto O óbvio e o obtuso, Roland Barthes dedica à escuta uma reflexão que 

se inicia com a clara separação entre os termos ouvir e escutar. Para o autor, “ouvir é 

um fenômeno fisiológico; escutar é um ato psicológico” (BARTHES, 1990, p. 217). 

Ouvir está associado com a mecânica da audição e da acústica, suas características 

fisiológicas, enquanto escutar está relacionado com a intenção.  

Desta forma, Barthes organiza a escuta em três tipos: o primeiro é aquele em 

que o ser vivo dirige a sua audição (aspecto fisiológico) e tenta identificar o 

significado daquele som. O autor exemplifica com o ruído que um lobo escuta e que 

pode ser um ruído relacionado à caça, ou seja, há uma reação em função de algo 

provável que pode acontecer. O segundo tipo de escuta é uma decifração, ou seja, 

refere-se a signos captados pelo ouvido “escuto da mesma maneira que leio” e, por 

isso, está relacionada ao ser humano. E a terceira escuta não está relacionada ao signo, 

mas àquele que o emite, portanto trata-se de um espaço intersubjetivo. Entendido 

desta forma, poderíamos dizer que ouvimos o som por uma mecânica associada à 

audição e à acústica e há uma escuta-decifração (signos) e uma escuta-relação 

(aspecto intersubjetivo). O espaço intersubjetivo é o que se potencializa neste ato, 

pois é nele que, ao escutar o outro, escutamos a nós mesmos, em uma dinâmica que 

Barthes chama de “jogo de transferência”. 
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No caso da escuta vinculada às práticas de leitura, Cecilia Bajour, no texto 

Ouvir nas entrelinhas – o valor da escuta nas práticas de leitura (2012), defende que 

“escutar assim como ler, tem que ver com a vontade e com a disposição para aceitar e 

apreciar a palavra do outro em toda a sua complexidade, isto é, não só aquilo que 

esperamos, que nos tranquiliza ou coincide com nossos sentidos, mas também o que 

diverge de nossas interpretações ou visões de mundo” (BAJOUR, 2012, p. 24). 

A autora argentina traz à tona o principal aspecto relacionado à escuta que é a 

abertura para o acolhimento de uma ideia, interpretação ou palavra que não é a sua. 

Escutar o outro quando diz suas próprias palavras ou quando diz a palavra de um 

terceiro através de uma leitura em voz alta é aceitar tanto as palavras quanto a 

melodia que acompanha estas palavras, as intenções que se encontram nas entrelinhas. 

A reação a esta acolhida está relacionada com as reverberações em nós mesmos, nem 

sempre uma reverberação que vai ao encontro daquilo que esperamos, de nossas 

expectativas. Esta ação nos dá a oportunidade de uma escuta relacionada a nós 

mesmos.   

Há algo de provisório na construção dos significados quando a escuta está 

ativa. Para Bajour, “(...) construir significados com outros sem precisar concluí-los é 

condição fundamental da escuta, e isso supõe a consciência de que a construção de 

sentidos nunca é um ato meramente individual. Essa concepção dialógica da escuta 

faz parte de todo ato de leitura que busque abrir significados e expandi-los de modo 

cooperativo” (BAJOUR, 2012, p. 24-25).  

Se a voz reverbera no corpo do leitor e do ouvinte, potencializando o aspecto 

emotivo da comunicação, atuando diretamente no desejo de dar vitalidade aos textos, 

a escuta oferece a oportunidade de aceitar, acolher o que é oferecido pelo outro, de 

forma que a rede de sentidos possa ser tecida num movimento de idas e vindas, 

expansão e retração, com a flexibilidade permitida a partir das reações ao/do outro e a 

si próprio.  

A escuta do texto pela performance (ZUMTHOR, 2007) é uma prática 

associada também ao gosto pela literatura. Vários autores - (MANGUEL, 2012); 

(CHARMEUX, 2000); (COLASANTI, 2012); (BAJOUR, 2012); (BAJARD, 2005) - 

mencionam a importância de partilhar o texto e o prazer pela leitura e pela literatura 

através das leituras coletivas, ainda que concordem entre si que a leitura solitária 
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potencializa a liberdade do leitor que tem a sua intimidade preservada na relação com 

o livro. Neste sentido, há uma escuta igualmente importante de ser mencionada: a 

escuta do mediador. O mediador deve estar ao mesmo tempo atento e sensível, pois é 

quem propõe as práticas, escolhe os textos, prepara o lugar onde acontecerá a leitura, 

cuida dos detalhes para que o encontro seja prazeroso. 

No campo do teatro, o termo escuta é utilizado como sinônimo de percepção, 

ou seja, percepção entre os atores, percepção do espaço, do público, no jogo teatral. 

Para Jean-Pierre Ryngaert (2009), “escutar um parceiro consiste em se mostrar atento 

a seu discurso ou a seus atos e, consequentemente, reagir a eles” (RYNGAERT, 2009, 

p. 56). O autor chama a atenção para o fato de que a escuta do parceiro comanda a 

escuta da plateia e esta ação se relaciona à qualidade da presença cênica, ou seja, estar 

atento ao outro e à plateia traz como resultado uma condição de presença no aqui-

agora, que resulta em uma qualidade tanto para o ator quanto para a cena.  

De forma radical, a atriz e pesquisadora Juliana Jardim, em sua tese Vestígios 

do dizer de uma escuta (repouso e deriva na palavra) (JARDIM, 2009), voltando-se 

para o trabalho dos atores, fala em uma “escuta da pele, dos poros” na qual propõe 

“experienciar a aproximação do texto como experienciamos a investigação sobre os 

ossos, os músculos, os espaços dentro do corpo, a pele. Procurar não separar ‘o 

momento do corpo, da palavra solta, das vocalidades’ do ‘momento do texto, das 

compreensões, dos entendimentos’” (JARDIM, 2009, p. 85). 

No nosso caso, ambas as dimensões da escuta-decifração e da escuta-relação 

estão em jogo, pois há a dimensão do entendimento do texto ouvido e, na medida em 

que o trabalho é coletivo, há a escuta entendida como atenção e reação aos outros, que 

resulta em uma qualidade de presença, sendo também um elemento fundamental a ser 

conquistado. 
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Quando as palavras tramadas.... TEXTO... em um tecido... LITERÁRIO ... passam pelos meus 

olhos: LEITURA, 

saem pela minha boca: VOZ, chegam aos meus (e aos seus) ouvidos: ESCUTA, 

são capturadas pelo seu  

OLHAR - visualidade 

Quando Zumthor (2007) utiliza o termo performance em detrimento de 

oralidade, defendendo que performance abarca os gestos, o espaço e a situação em 

que ocorre a oralidade, ele afirma o aspecto circunstancial desse acontecimento. 

Performance incorpora a voz e o gesto na ação de leitura, tanto silenciosa quanto 

vocalizada. O autor chama a atenção para o fato de que o exercício imaginativo do 

receptor é diferenciado quando a leitura é feita de forma silenciosa ou em voz alta, 

porém o elemento da corporeidade unifica as modalidades, pois no ato da leitura estão 

implicadas a corporeidade do sujeito da escrita (autor) e do leitor - que lê solitária e 

silenciosamente.  

O que intensifica o caráter performancial é a intensidade da presença de 

ambos leitor e receptor, pois “o que na performance oral é pura realidade  

experimentada, é, na leitura, da ordem do desejo” (ZUMTHOR, 2007, p. 35). Na 

leitura silenciosa, a intensidade é zero porque o receptor é o próprio leitor; já nos 

formatos derivados da leitura em voz alta, o leitor é um receptor, mas há outros 

receptores que o observam. O elemento da observação, marcado pela presença física 

de ambos, intensifica o caráter performancial. 

Oralidade, performance, teatralidade, performatividade e jogo são termos que 

emergiram na discussão realizada no primeiro capítulo e que se mantiveram presentes 

na continuidade da discussão. Estes termos, que de alguma forma estão interligados, 

se relacionam com as práticas que propomos. Como, em nosso caso, estamos lidando 

com as leituras vocalizadas, contando com a presença de um corpo que realiza um 

acontecimento oral e gestual de modo imediato, não há dúvida sobre o caráter 

performático da situação. Assim como a voz e o gesto são projetados no espaço, a 

presença de alguém que escuta e vê traz à baila a noção de teatralidade.  

A partir dos Estudos da Performance, propostos por Richard Schechner 

(2006), e mencionados por Josette Féral (2009), a ação de performar reúne quatro 
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grandes tipos de ação: ser; fazer; mostrar fazendo; explicar essa exposição do fazer. 

Como se mostra o que se faz, espera-se a apreciação de alguém externo ao 

acontecimento, e por esta razão é que Mostaço (2009) diz que “teatralidade e 

performatividade são irmãs siamesas, nascidas do mesmo influxo fenomenológico 

que fundamenta a mais elementar experiência de um sujeito: olhar” (MOSTAÇO, 

2009, p. 39). A diferença, entretanto, está no fato de que a teatralidade está 

relacionada à representação enquanto que a performatividade, à ação.  

Outro aspecto da performance, segundo os estudos de Schechner (2006), é a 

relação entre o jogo e o ritual, pois, para ele, o último está na base do primeiro. Jogar 

e ritualizar estão muito próximos um do outro, na medida em que a prática do jogo for 

regrada, invariável, comportando uma maneira habitual de fazer. A similaridade das 

ações está vinculada à repetição, sem alteração das regras.  

Todas estas considerações são importantes para entendermos que as práticas 

de leitura derivadas da leitura em voz alta, realizadas em um espaço coletivo, com a 

alternância entre os participantes nas funções de ler, vocalizar, ouvir e ver podem 

transitar pelos termos mencionados, adquirindo qualidades de performatividade e de 

teatralidade. Da mesma forma, estas práticas evocam uma configuração que ora se 

percebe como jogo, ora como um ritual.  

Desta forma, finalizamos, ressaltando que na performance, segundo a acepção 

de Zumthor (2007) todas as funções - a percepção (ouvidos, vista, tato), a intelecção, 

a emoção - estão misturadas, simultaneamente ativas. Isto é resultado da presença 

comum do emissor da voz e do receptor auditivo que, para dar corpo ao texto, 

provoca uma ação que busca unidade da ordem da percepção (ZUMTHOR, 2007). Se 

nós pensarmos que a experiência poética não se reduz à decodificação de signos 

analisáveis, a proposta de associação entre o ato de ler e os elementos vocais, 

espaciais e de endereçamento, advindos do campo do teatro, interferem precisamente 

na possibilidade de promover essa experiência poética na leitura do texto literário.  

É exatamente a partir deste aspecto que o teatro é acionado e apresenta 

potencial para promover uma “outra entrada” no texto. A conjugação das ações 

aponta para as possibilidades de ampliação das redes de sentido do texto e de 

engajamento do participante em ambas as atividades: da leitura e do teatro. 
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III.  Práticas de leitura e práticas teatrais: regras de jogo para a aproximação e a 

apropriação do texto literário. 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a descrição e a problematização das práticas a partir do 

entrelaçamento da leitura com o teatro, dentro da perspectiva do ensino e da formação 

do professor. Iniciamos com um prólogo que traz à tona a primeira experiência 

realizada no segundo ano do doutorado, momento em que os conceitos ainda estavam 

se delineando e as proposições sendo tateadas. Os temas principais que emergiram da 

análise desta prática foram fundamentais para que as questões teórico-práticas 

pudessem ser precisadas na continuidade da investigação. Sendo assim, descrevemos 

as ideias norteadoras referentes a este momento e um resumo do que foi proposto 

para, em seguida, apontar os aspectos que mereciam ser mantidos e aprofundados ou 

reformulados. Desta forma, a experiência pode ser caracterizada como uma 

“experiência piloto”. Na sequência, abordamos a primeira etapa das práticas que 

compreendem, propriamente, o corpus de análise da pesquisa. A segunda etapa será 

descrita e analisada no quarto capítulo. 

 

Prólogo (experiência piloto) 

Partimos do objetivo geral do projeto, que era experimentar a união dos 

campos da leitura e do teatro e como esta união poderia ampliar as possibilidades de 

pensar, praticar e sensibilizar o participante para a leitura e para a convivência com os 

livros e também para o teatro. 
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Como objetivos específicos tínhamos: garantir que a apropriação do texto pelo 

aluno se desse através do contato com a própria obra; garantir a manutenção do “texto 

em mãos” e a troca do material literário sempre que necessário, para evitar que ele 

fosse decorado; explorar os elementos paralinguísticos (UBERSFELD, 2002), que 

compreendem todo o domínio dos signos ligados à linguagem que aparecem a partir 

de sua emissão fônica; valorizar a abordagem lúdica sem desconsiderar a 

possibilidade de retomada da modalidade “leitura de mesa”, conjugando aberturas 

para a saída e o retorno da e à mesa, com o intuito de conjugar formas diferenciadas e 

não excludentes de contato com o texto. 

O trabalho foi realizado na Escola Básica Municipal Donícia Maria da Costa, 

em Florianópolis, no âmbito do ensino curricular, na disciplina de Artes/Teatro, sendo 

um encontro semanal, de 1h30, com dezoito alunos do 9
º
 ano do Ensino Fundamental, 

com idade variada entre 14 e 18 anos, de agosto a novembro de 2012. O processo teve 

duas etapas pautadas pela troca do material literário, sendo que ambos foram textos 

dramáticos
40

. 

De onde partimos: a professora regente havia iniciado o trabalho com o texto 

de Romeu e Julieta no semestre anterior. Segundo seu relato, foi solicitado aos alunos 

que lessem o texto na íntegra (como tarefa de casa), mas, em sala, trabalhariam 

especificamente com a Cena V – Um salão na casa dos Capuleto. Esta é a cena em 

que acontece o baile. Romeu e Julieta se veem pela primeira vez e descobrem que as 

famílias são inimigas. A professora propôs a leitura da cena e partiu para 

improvisações pautadas na estrutura dos jogos teatrais de Viola Spolin (2005), com 

foco na exploração do onde, ou seja, o local da ação, visando trazer a situação do 

texto para a atualidade. Através da observação das improvisações, não era possível 

perceber se os alunos haviam lido ou não o texto, já que o que se via nas cenas criadas 

era a ênfase dada ao casal que se encontra e se apaixona. Show de rock, fila do 

cinema, festa e “balada” foram alguns dos onde que surgiram nas improvisações.  
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 Na primeira etapa o texto trabalhado foi Romeu e Julieta, de William Shakespeare, tradução de 

Beatriz Viégas-Faria, e na segunda etapa o texto foi Tirando um som, de Marcos Gomes, Paula Autran 

e Roberto Morettho. Este último foi criado a partir do projeto Tirando um som na garagem, que a Cia. 

O Grito de Teatro/SP realizou com 105 jovens, em oficinas teatrais. Tirando um Som é uma peça sobre 

cinco jovens que se reúnem para montar uma banda. A história se passa na atualidade e mostra a 

trajetória destes personagens rumo à vida adulta: suas descobertas e conflitos” (GOMES, M.; 

AUTRAN, P.; MORETTHO, R. Tirando um som. São Paulo: Paulus, 2012, p. 77, Coleção em Cena!). 
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A descrição da situação acima remete às opções recorrentes de se trabalhar 

com o texto escrito em processos de ensino-aprendizagem do teatro. Trabalha-se 

sobre a fábula, recriando-a de acordo com a proposta do grupo, através das falas 

improvisadas pelos alunos, aqui no caso a partir das situações de jogo. Mesmo que a 

professora retomasse o texto original para trabalhá-lo com os alunos, seria em uma 

etapa posterior, desvinculada do trabalho inicial. 

Desta forma, nossa proposta para Romeu e Julieta foi: realizar uma leitura em 

voz alta e coletiva, seguida de várias repetições em duplas, parando sempre que 

alguém não entendesse o sentido da frase ou de alguma palavra; dividir a turma em 

grupos e as cenas em micro-cenas, sendo que cada grupo trabalharia com uma micro-

cena; criar o contexto da cena, a partir do roteiro sugerido: * nome para a cena, * local 

onde a cena acontece, * quem são os personagens, * ações dos personagens, * 

situação da cena, * desenho da planta-baixa da cena, *confecção das peças de roupa 

do personagem; reescrever o texto em linguagem coloquial, mantendo o sentido da 

fala; criar imagens corporais da situação da micro-cena e repeti-las com a inserção da 

leitura do texto correspondente.  

Todas as etapas mencionadas foram realizadas, porém acabamos nos 

desviando dos objetivos e lançando mão de outras estratégias que não se 

relacionavam propriamente com a leitura e sua exploração através da dimensão 

lúdica. Atribuímos nosso desvio ao fato de nos defrontarmos com a dificuldade 

apresentada pelos alunos de ler Romeu e Julieta, por sua complexidade em termos do 

léxico, da sintaxe e da estrutura.  

Entretanto, nos parecia importante seguir o trabalho com um texto dramático, 

por isso optamos pela troca do material literário, de modo a diminuir o grau de 

dificuldade, investindo em uma dramaturgia que apresentasse linguagem coloquial e 

forma atual de abordar o tema da adolescência. O texto escolhido foi Tirando um som, 

considerado oportuno para seguir com as tentativas de entremear formas lúdicas 

advindas do teatro ao ato de ler. A proposta teve início com uma leitura do texto na 

íntegra, em voz alta e de forma coletiva, aos moldes de uma leitura de mesa.  
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Foto: Heloise Vidor 

Depois o objetivo era realizar repetições da leitura com estímulos, sugeridos a 

cada rodada, que criassem oportunidades de “saídas da mesa”, e/ou dissociação entre 

as ações de ler e ouvir.  

Foto: Heloise Vidor 

Para isso, formulamos previamente algumas regras para serem acordadas com 

o grupo, experimentadas e modificadas, se necessário. 
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I. Regras para a mudança de leitor. Exemplos: 1. TOMAR a palavra: um 

aluno inicia a leitura e segue até que outro tome a palavra e este segundo segue até 

que um terceiro tome a palavra e assim sucessivamente. Esta ação foi feita nas 

rubricas e na leitura da primeira cena (sem divisão de personagens). 2. PASSAR a 

palavra do personagem
41

: (com divisão de personagens - um leitor para cada 

personagem). Cada leitor lê algumas falas de “seu” personagem e, quando desejar, 

passa “seu” personagem a outro leitor. Para realizar a passagem, o leitor diz: BEAT 

(personagem) – Rômulo (leitor). Neste caso, Rômulo passa a ser o leitor de BEAT até 

que passe para outro colega que ainda não tenha lido. 

II. Regras para a mudança de cena - transição de cenas ANUNCIADA. 

Exemplo: entre uma cena e outra, o leitor que tiver lido a última frase da cena, vai até 

o quadro e escreve uma palavra que resuma para si a cena lida. Diz a palavra em voz 

alta seguida da cena que virá. Exemplo: Bruna (leitora) termina a leitura da CENA 1. 

Vai até o quadro, escreve a palavra-resumo (exemplo: ENCONTRO), lê em voz alta 

para o grupo: “Encontro / CENA 2” e assim até o final das cenas. 

III.  Regras para o posicionamento no espaço. Exemplos: iniciar a leitura 

com os alunos sentados, em uma grande roda, todos de frente para o centro da roda. 1. 

Aqueles que forem ler viram o corpo, ficando de costas para o grupo. 2. Modificação 

do espaço: todos sentados de costas para o centro da roda. Aqueles que forem ler se 

viram para o centro, procurando estabelecer relações entre os leitores através do olhar. 

3. Palco (com leitura) - plateia com olhos fechados (com escuta): o objetivo dos que 

leem é não deixar que os ouvintes “durmam”. O objetivo dos ouvintes é se manterem 

atentos ao texto. Esta situação separou os papéis de leitores e ouvintes, ainda que os 

ouvintes tivessem o texto em mãos.  

 O aprofundamento do texto foi o que verticalizamos nas oficinas 

subsequentes. Nosso desafio era encontrar pequenas formas de caráter lúdico, 

instruções simples, que ajudassem o participante a manter a atenção e o contato com o 

texto em sua materialidade, propiciassem o vagar na leitura e preservassem a 

delicadeza deste ato, ainda que realizado de forma coletiva e com a presença da voz.  

                                                           
41

 Os nomes dos personagens estão escritos em letra formato caixa-alta para diferenciar dos nomes dos 

leitores-atores.  
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As principais contribuições que a experiência piloto trouxe para o 

encaminhamento da pesquisa foram: 

* Quanto às propostas para a apropriação do texto: 

a) A experiência revelou que os procedimentos de apropriação do texto Romeu e 

Julieta pautados na redação da ficha de leitura com perguntas guiadas; na reescrita da 

cena com as próprias palavras – transposição para linguagem coloquial; na criação de 

desenhos do espaço da cena (planta-baixa) ou confecção de figurinos para caracterizar 

os personagens; na criação de imagens corporais, com começo, meio e fim, que 

traduzem a sequência dos acontecimentos da micro-cena (na primeira etapa) e/ou da 

cena (na segunda etapa), podem ser oportunos para o processo de apropriação do 

texto, principalmente tratando-se de um texto dramático e com um grau alto de 

complexidade, como é o caso de Romeu e Julieta. Entretanto, estes procedimentos 

não correspondiam às metas da pesquisa. 

b) A experiência nos fez vislumbrar um caminho potente a partir dos exercícios com 

as regras, descritos no trabalho com o texto Tirando um som, e mostrou a necessidade 

do proponente em revê-las a cada experiência, com o intuito de favorecer o 

desenvolvimento da atividade. Ou seja, as regras devem ter um caráter flexível, 

transitório e devem ser criadas de acordo com as circunstâncias. Os fatores que 

influenciam na proposição de regras associadas à leitura são: o texto (se é dramático 

ou não, se é complexo ou não, se é longo ou não); o espaço (se mantém o padrão de 

sala de aula, se pode ser ampliado para uma maior exploração da movimentação 

corporal e se a ampliação é benvinda); as características da turma (se é uma turma 

mais disponível para deixar a mesa e a cadeira e se arriscar em jogos que trabalhem o 

corpo e o espaço, ou se é uma turma que se recusa a fazer isso).  

* Quanto à escolha do texto:  

a) Texto dramático: foi possível constatar a falta de conhecimento e familiaridade dos 

alunos com esta literatura, já que a organização do texto em cenas, com rubricas e 

personagens, foi um fator que atravancou a leitura em vários momentos e dificultou o 

encaminhamento.  
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Aprendi muitas coisas como o que é rubrica, etc. 

(Bruno Alexandre de Carvalho Dias) 

[Aprendi] Sobre interpretar personagem, as rubricas e as cenas. 

(Axel Patrick Chepanski Gonzaga) 

Na prática, este desconhecimento era perceptível quando os personagens 

tinham que ser retomados e o leitor demorava para perceber que era sua hora de ler. 

Depois de entendida a estrutura do texto, a troca de leitores dinamizou a leitura, o que 

foi positivo para manter o interesse do grupo. Outro aspecto observado foi a tendência 

a ler o texto como se as sugestões do autor fossem ordens a serem cumpridas. Neste 

sentido, este tipo de texto restringe uma exploração corporal, vocal, espacial e de 

endereçamento que fuja ao que está rubricado (ou que às vezes não está rubricado, 

mas está subentendido), além do fato de que a leitura de um personagem cria uma 

expectativa de “leitura com atuação” para quem lê e, de certa maneira, para quem 

escuta. Como nosso objetivo era justamente investir no momento de descoberta e 

ampliação das redes de sentido do texto, lançando mão dos aspectos sensório-

corporais, procurando dar ênfase à exploração das palavras em sua materialidade, 

fugindo de qualquer cristalização precoce que levasse a um tom de recitação ou 

representação, optamos por deixar de lado o trabalho com textos dramáticos, para 

evitar que o leitor fosse induzido a representar este texto e continuar as práticas com 

textos poéticos e narrativos, ainda que consideremos fundamental a ampliação de 

propostas de trabalho com essa literatura em contextos educacionais. 

b) A experiência trouxe à tona o tema da empatia do leitor pelo texto que corrobora o 

prazer de ler um texto que dá prazer. Tínhamos um objetivo estético (LENCASTER, 

2003) na proposta de leitura que favorecia a ação de compartilhar o prazer sentido na 

fruição de um texto literário, ficcional. Este objetivo é diferente do de discutir o 

conteúdo do texto, seu estilo, as características do autor, nos moldes de uma exigência 

escolar.  A empatia com a obra pode despertar no leitor a curiosidade sobre os 

aspectos relacionados a ela e mobilizá-lo para a busca de informações. Quando 

propusemos um texto que gerou empatia nos leitores e um modo de ler distante do 

escolar, nessa experiência representado por Tirando um som, constatamos a 
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possibilidade de ler um texto longo e na íntegra. Este fato surpreendeu os alunos, 

principalmente aqueles que nunca tinham lido um livro inteiro com tanta rapidez.  

Eu achei o livro bem interessante, (...) foi o único livro que eu li em um único dia. 

(Franciele May Pereira) 

Eu amei o livro, e é bem difícil eu gostar de livros. O da Lady Gaga eu gostei porque 

eu gosto de música e tal, e gostei de ler, que é coisa que eu nunca faço. 

(Gabriela Souza Leite) 

O texto é meio hilariante, divertido e cheio de gírias. Gostei muito de ter lido, por 

mais que eu não curta muito ler! Mas CURTI! Os personagens, os assuntos, etc. [...] 

Acho que o livro é mais voltado para o infanto-juvenil, pelo fato de que os 

personagens estavam começando a enfrentar problemas; é isso. 

(Ana Luiza da Silva Martins) 

Portanto, a empatia pelo texto, neste caso, se traduziu em vontade de ler e 

maior disponibilidade para as propostas diversificadas de leitura. Sentimo-nos 

encorajados a seguir o trabalho propondo leituras com textos mais longos, como 

contos. E, em termos das propostas de leitura, percebemos que a construção de 

sentidos do texto pode acontecer simultaneamente à sua comunicação, ou seja, como 

o texto não apresentava grandes desafios para os leitores, eles puderam acumular 

outras tarefas além da leitura. Assim, no processo de ler, proferir, escutar, jogar com 

os elementos solicitados, repetindo e alternando as ações, os participantes 

aprofundavam a compreensão.  

Há, entretanto, um aspecto que deve ser observado pelo proponente, em 

relação aos textos com baixo grau de dificuldade. Notamos, nesta experiência, que 

textos desta natureza dão a sensação ao aluno de que ele “já compreendeu tudo” 

depois de uma ou duas leituras. Com isso, ele quer rapidamente passar para outro 

texto ou, no caso de um texto dramático, passar para a montagem das cenas e à 

memorização das falas. Uma solução que nos pareceu interessante é alternar textos 

mais simples com textos mais sofisticados, de forma que pouco a pouco o participante 

consiga fruir obras mais complexas. Se o texto é muito rebuscado, com muitas 

palavras desconhecidas, isso torna a leitura truncada e a ocorrência de muitas 
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interrupções corta o fluxo e consequentemente o interesse. Porém, pareceu-nos 

positivo que os alunos tivessem contato com textos que fogem da coloquialidade com 

a qual estão acostumados. De acordo com o que diz Candido (1995), é importante que 

eles tenham a oportunidade de manter contato com os textos, sejam populares ou 

eruditos, de modo que a fruição das obras eruditas seja uma consequência vinculada à 

aquisição amplificada de experiências e conhecimentos, agindo na capacidade 

sensível de cada um. No caso de um clássico como Romeu e Julieta há ainda que se 

pensar na qualidade da tradução, ou seja, escolher uma tradução que facilite o 

trabalho em termos do vocabulário utilizado, da manutenção ou não dos versos, de 

acordo com as características do contexto em que a obra será lida.  

* Quanto à importância das ações: nas práticas coletivas de leitura, a presença da voz 

confere importância à escuta na recepção do texto. 

a) A experiência apontou a potência da voz como elemento de conexão e 

expressão das emoções, tanto para quem lê quanto para quem recebe a leitura. Com 

isso, enfatizou-se a necessidade de que criássemos regras que valorizassem o sentido 

da escuta.  

b) A presença da voz trouxe à tona o tema da compreensão relacionado à 

comunicação do texto: será que é necessário compreender o texto para melhor emiti-

lo/comunicá-lo? A emissão favorece a compreensão? As duas instâncias são 

importantes no contato com o texto para o nascimento das primeiras impressões 

(construção das primeiras camadas de sentidos)? 

 Encerrada a experiência piloto com estas questões latentes, partimos para a 

segunda etapa das práticas que são as que compõem, propriamente, o corpus de 

análise da pesquisa e que nomeamos de (Tentativa e erro - segunda jogada) 

Experiências de aproximação e apropriação de textos poéticos e narrativos. A seguir, 

apresentamos os objetivos, os contextos e os textos lidos, as formas de registro dos 

dados desta segunda etapa de práticas. Na sequência, descrevemos e analisamos as 

leituras dos poemas e das crônicas - Regras da leitura e da escuta de poemas e 

crônicas no início das práticas teatrais - JOGO - e no quarto capítulo, descrevemos e 

analisamos as práticas de leitura das narrativas - Composições com a leitura e a 

escuta de textos literários: a poesia do texto na poesia do encontro. 
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 (Tentativa e erro - segunda jogada) 

      Experiências de aproximação e apropriação de textos poéticos e narrativos  

 

A primeira impressão não é algo que aplaste as restantes,  

mas sim a que abre as portas às demais.  

Peter Brook
42

 

Na experiência anterior, o texto dramático demarcava claramente a presença 

do elemento teatral. Com a troca do material literário, a associação com o teatro se 

centrou na presença da voz na leitura, fato que levou à priorização das práticas 

coletivas como modos possíveis de ler e fruir a literatura. Através da dissociação dos 

sentidos da visão e da escuta, o foco se manteve na exploração dos elementos 

paralinguísticos, que compreendem todo o domínio dos signos ligados à linguagem a 

partir de sua emissão fônica (UBERSFELD, 2002), no endereçamento do texto 

(demarcação da interlocução) pelos leitores e na sensibilização da escuta dos textos 

pelos ouvintes. A exploração do espaço se deu através de pequenos deslocamentos 

corporais durante a leitura, alternando os planos alto, médio e baixo e explorando a 

projeção da voz com limites provocados pelas paredes (cantos da sala), pelos corpos 

dos outros e pelos objetos. A partir da observação em processo destas ações, que 

seriam alternadas entre os participantes, pretendíamos verificar lances de teatralidade 

que pudessem surgir.  

Todos os participantes foram convidados a explorar os textos sem a 

preocupação de que fossem decorados nos moldes de uma montagem teatral. O que se 

estava buscando era a realização de um trabalho de dilatação do tempo de contato 

com o texto em sua materialidade, de modo a prolongar a recepção e o surgimento das 

primeiras impressões. Ou seja, abrir espaço, alongar o tempo e dar importância a este 

momento bastante inicial e anterior a qualquer tentativa de realização da cena. Assim, 

a presença do teatro neste caso afastava-se do formato da leitura dramática e da 

dramatização do enredo da narrativa lida. Estávamos procurando explorar modos de 

entrelaçar corpo-voz/endereçamento/ espaço à leitura, observando o que este 
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  The Thigtrope, documentário dirigido por Simon Brook, França, 2012. Disponível em: 

http://pt.fulltv.tv/the-tightrope.html 
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entrelaçamento suscitaria no leitor-emissor e no ouvinte-observador interno ao 

processo, nos primeiros contatos com o texto em sua materialidade. Reiteramos, 

portanto, que a opção por não trabalhar com textos dramáticos tinha o objetivo de 

evitar que o leitor fosse induzido a representar este texto, trocando em sua ação o 

verbo ler pelo verbo atuar.  

É importante esclarecer que todos os participantes, em todos os momentos do 

processo estavam com uma cópia do texto em mãos, seja quando lhes cabia ler e 

emitir, seja quando lhes cabia ouvir e ver a emissão. Estas ações eram alternadas 

durante o processo a partir das instruções lançadas. Sendo assim, o texto foi recebido 

ao mesmo tempo pelo olho e pelo ouvido, de modo que, segundo Bajard (2005), o 

receptor pôde compará-lo por duas vias, em uma situação de tradução.  

A partir da experiência piloto, o objetivo geral do projeto permaneceu, 

algumas metas se mantiveram e outras foram reformuladas, conforme apontamos 

abaixo:  

1. Garantir que a apropriação do texto pelo aluno se desse através do contato 

com a própria obra. Este objetivo foi mantido. E a ele, outro foi acrescido: buscar 

outras entradas para o texto, levando em conta a importância das primeiríssimas 

impressões, ou seja, elaborar formas para promover o primeiro contato com o 

texto, integrando o aspecto sensível e o intelectual. Para garantir que a apropriação 

do texto fosse feita a partir do contato com a obra, pensamos que nosso desafio seria 

encontrar estratégias para alongar o tempo deste contato e que ele ocorresse desde o 

início do processo de trabalho, não como uma etapa posterior ao aquecimento, ao 

trabalho corporal, ou aos jogos improvisacionais. A partir deste raciocínio, a opção foi 

investigar formas de aproximação relacionadas a diferentes textos para responder às 

questões: quais as características que o texto deve ter para possibilitar sua inserção 

nestas práticas iniciais? Será que os poemas e os textos narrativos favorecem este 

trabalho? Será que o trabalho deve se restringir a textos curtos? Como abordar textos 

longos? 

2. Garantir a manutenção do “texto em mãos” e a troca do material literário 

sempre que necessário para evitar que ele fosse decorado. Este aspecto se 

manteve, mas a razão da troca do material literário não foi somente evitar que o texto 

fosse decorado. Nós pretendíamos manter os participantes neste momento inicial de 
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contato com o texto, no qual afloram as primeiras impressões segundo Stanislavski 

(1984), ainda que com algumas repetições que incluíssem instruções relacionadas às 

práticas teatrais. Em segundo lugar, pretendíamos verificar se a forma de acercamento 

poderia variar de texto para texto, ou seja, examinar um modo de propor a leitura 

vinculada ao gênero e/ou ao tema do texto. E, por fim, disponibilizar aos participantes 

quantidade e diversidade de textos a serem fruídos. Como não investimos na 

insistência da repetição, não corríamos o risco de o texto ser decorado.  

3. Explorar os elementos paralinguísticos. Este aspecto teve sua exploração 

verticalizada. A cada texto os elementos eram evocados e escolhidos, ora em relação 

ao perfil do grupo, ora pelas características do material literário. A presença da voz 

foi o elemento chave para pensar na exploração das formas de contato.  

4. Valorizar a abordagem lúdica. Este aspecto foi mantido e verticalizado nas 

experiências, pois o trabalho foi realizado sempre no coletivo, com todos implicados 

nas ações propostas, fruto da inserção do corpo-voz.  

Além destes pontos de partida relacionados à experiência piloto, acrescemos o 

que segue:  

5. Disponibilizar aos participantes, sempre que possível, o objeto livro no qual o 

texto trabalhado está publicado, dando-lhes oportunidade de contato individual com a 

obra, além da observação das ilustrações e da capa, dependendo do caso. 

 

O contexto das oficinas e os textos lidos   

Descrevemos, a seguir, as principais características de cada contexto e os 

textos lidos em cada uma das oficinas: 

* 1
o
 Formação em Foco - O teatro na escola: criação, fruição e reflexão – 

Itajaí/SC  

Evento organizado pela Cia. de Teatro Experimentus de Itajaí/SC, que propunha a 

apresentação de espetáculos teatrais e a realização de oficinas voltadas para formação 

continuada de professores da Rede Pública de Ensino da mesma cidade.  
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A participação neste evento se deu através da oficina denominada Literatura e teatro: 

práticas de leitura, ministrada na Biblioteca Pública de Itajaí, nos dias 1 e 2 de 

outubro de 2013, com carga horária total de 10 horas. 

A turma foi formada por 17 participantes: nove professoras da Educação Infantil, duas 

estudantes de Pedagogia, dois coordenadores de bibliotecas e quatro professores da 

Rede Municipal de Ensino de Itajaí. 

Textos lidos: As coisas, de Arnaldo Antunes, O macaco e a mola, de Sonia Junqueira, 

O apanhador de desperdícios, de Manoel de Barros, Sexa, de Luís Fernando 

Veríssimo, Zap, de Moacyr Scliar, Da timidez, de Luís Fernando Veríssimo, Marilu, 

de Eva Furnari, O mês de abril/Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato e Tchau, de 

Lygia Bojunga. 

* Escola Municipal Professora Eladir Skibinski – Joinville/SC 

Realização de oficina intensiva denominada Literatura e teatro: práticas de leitura na 

escola, ministrada no âmbito do ensino extracurricular, apresentando um caráter 

interdisciplinar entre as áreas de Língua Portuguesa e Artes.  

Os participantes foram divididos em duas turmas, com aproximadamente 13 alunos, 

com idade entre 10 e 12 anos. A carga horária total foi de 25 horas, sendo 12 horas e 

30 minutos com cada turma. 

Textos lidos: Travatrovas, de Ciça (Avião, Aeroplano; Se um dia me der na telha; 

Chegou “seu” Chico Sousa), A língua do nhem, de Cecília Meireles, O macaco e a 

mola, de Sonia Junqueira, Dorminhoco, de Michael Rosen e Jonathan Langley, 

Marilu, de Eva Furnari, Amarílis, de Eva Furnari, O mês de abril/Viagem ao céu, de 

Monteiro Lobato. 

* CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos – Florianópolis/SC 

Realização do projeto Literatura e teatro: práticas de leitura com jovens e adultos, no 

qual as aulas foram ministradas no âmbito do ensino curricular, disciplina de Artes, 

no terceiro ano do Ensino Médio. As aulas foram realizadas às quintas-feiras, durante 

os meses de setembro, outubro e novembro de 2013, sendo 1 hora e 30 minutos a cada 

quinze dias, portanto a carga horária total foi de 10 horas e 30 minutos. A turma 

contava com 16 alunos e a faixa etária variava entre 19 e 58 anos. 
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Textos lidos: As coisas, de Arnaldo Antunes, Traduzir-se, de Ferreira Gullar, 

Travatrovas, de Ciça (Avião, Aeroplano; Se um dia me der na telha; Chegou “seu” 

Chico Sousa), A língua do nhem, de Cecília Meireles, Sexa, de Luís Fernando 

Veríssimo, Tchau, de Lygia Bojunga. 

* Vértice Brasil 2014 - Encontro e festival de teatro feito por mulheres - The 

Magdalena Project – Florianópolis/SC  

Participação pontual no Encontro através da proposição da leitura do texto Tchau, de 

Lygia Bojunga, realizada no espaço que, dentro da programação do evento, foi 

reservado para a apresentação de processos artísticos e/ou de pesquisa, chamado 

Ensaio Aberto. A leitura ocorreu no dia 11 de abril de 2014, teve a duração de 1 hora 

e contou com a participação de aproximadamente quarenta pessoas, inscritas no 

encontro. A sessão de leitura foi considerada pelas organizadoras como uma vivência 

e chamada de “Ensaio de uma despedida”. 

* UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina. Curso de Licenciatura 

em Teatro - Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola I 

– Florianópolis/SC 

Realização de uma oficina de 9 horas/aula, divididas em três encontros, com 14 

alunos, futuros professores de teatro. Textos lidos: As coisas, de Arnaldo Antunes, 

Travatrovas, de Ciça (Avião, Aeroplano; Se um dia me der na telha; Chegou “seu” 

Chico Sousa), A língua do nhem, de Cecília Meireles, Tchau, de Lygia Bojunga. 

* 8
O

. Itajaí em Cartaz – Festival de Teatro de Itajaí/SC 

Realização da oficina Literatura e teatro: práticas de leitura e escuta do texto. A 

oficina foi ministrada no dia 19 de maio de 2014 e contou com a participação de 

atores, professores e estudantes de licenciatura da cidade de Itajaí. A carga horária foi 

de 4 horas. Textos lidos: As coisas, de Arnaldo Antunes, e Marilu, de Eva Furnari. 
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As formas de registro dos dados e as estratégias de avaliação 

Todas as oficinas foram filmadas e fotografadas. A documentação audiovisual 

produzida teve o intuito de auxiliar na análise das experiências, na medida em que ela 

preserva o máximo de detalhes a respeito do que foi proposto, assim como dos 

depoimentos dos participantes. 

Quanto às formas de avaliação, elas foram diversificadas. Na oficina 

ministrada para os professores em formação continuada foi solicitado que eles 

escrevessem suas impressões sobre a experiência de forma livre.  Já nas oficinas com 

as crianças e com os alunos do CEJA, propusemos duas atividades. A primeira 

caracterizou-se por dividir a turma em pequenos grupos; a partir do título Leitura e 

Teatro, o grupo criava um cartaz coletivo, complementado livremente a partir de 

conversas entre os participantes e de consultas aos livros trabalhados. 

Alunos do CEJA: 

 

Foto: Heloise Vidor 
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Foto: Heloise Vidor 

  

Alunos da escola: 

 

Foto: Heloise Vidor 
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Foto: Heloise Vidor 

 

Foto: Heloise Vidor 
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Foto: Heloise Vidor 

 

A segunda atividade foi solicitar aos alunos que respondessem a quatro 

questões: 1. O que você aprendeu com nossas aulas?; 2. O que você achou mais fácil 

de fazer? Por quê?; 3. O que você achou mais difícil de fazer? Por quê?; 4. De todos 

os textos que trabalhamos, qual você gostou mais? Por quê? Nas demais experiências, 

realizadas no âmbito do ensino informal, foram realizadas conversas avaliativas 

registradas em vídeo.  

Como trabalhamos durante o processo com a solicitação de palavras ou 

pequenas frases que expressassem as primeiras impressões dos participantes sobre a 

leitura dos diferentes textos literários, podemos dizer que houve uma avaliação em 

processo. Esta avaliação em processo foi proposta em todos os contextos, com uma 

pequena variação feita com os professores em formação continuada e com os 

participantes da oficina realizada no Festival de Teatro em Itajaí. Nestes contextos os 

participantes criaram um cartaz coletivo, no qual cada um escreveu uma palavra-

síntese sobre a oficina. 
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O cartaz criado pelos professores: 

Foto: Heloise Vidor 

 

 O cartaz criado pelos atores-educadores: 

 

Foto: Heloise Vidor 

 

    



 101 

A descrição e a análise 

Organizamos a descrição e a análise das práticas realizadas a partir de dois 

encaminhamentos que nomeamos Regras da leitura e da escuta de textos literários no 

início das práticas teatrais - JOGO, que será descrito e analisado neste capítulo, e 

Composições com a leitura e a escuta de textos literários: a poesia do texto na poesia 

do encontro, que será descrito e analisado no capítulo quatro.  

Passamos a seguir à descrição e à análise das práticas em que o foco estava na 

inserção dos textos no início do trabalho teatral – conjugação do texto com o 

aquecimento físico, com a integração do grupo, sensibilizando o imaginário, de modo 

que a leitura e a escuta do texto fossem afetadas por essas circunstâncias. O trabalho 

foi feito com textos curtos, poemas na maior parte, lidos e escutados a partir de 

(algumas) repetições e inserções de estímulos variados a cada repetição, explorando 

as primeiras camadas do texto (as mais superficiais) e possibilitando aos participantes 

o contato com várias obras dentro da mesma oficina. O corpo-voz, os movimentos e 

deslocamentos corporais, o endereçamento da leitura e a ênfase no sentido de audição 

para receber o texto foram os elementos explorados. 

 

Regras da leitura e da escuta de poemas e crônicas no início das práticas teatrais 

JOGO  

No texto Normas del juego del diálogo, inserido no livro A veces me pregunto 

por qué sigo bailando – Prácticas de la intimidad, organizado por Óscar Cornago 

(2011), Aimar Arriola e Aimar Pérez Galí inventam um jogo para discutir o tema da 

intimidade.  Os autores abrem o texto com o quadro: 
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Normas do jogo do diálogo:  

* Começa-se com uma pergunta (aplicável somente ao primeiro). 

* Segue-se com uma dissertação relacionada com o objeto de discussão. 

*Encerra-se a dissertação formulando uma nova pergunta a seu 

companheiro/a. 

Para realizar esta tarefa é importante não pensar muito sobre as palavras 

que serão utilizadas, simplesmente se articule sobre o tema em questão. 

                                       (ARRIOLA; GALÍ, 2011, p. 93, tradução nossa)
 43

. 

A partir dessas regras, inicia-se o diálogo (que dá nome ao texto) com o 

primeiro jogador lançando a primeira pergunta para o outro jogador, e este último 

encerrando sua resposta com uma nova pergunta para o primeiro, e assim 

sucessivamente. É interessante notar que, ao mesmo tempo em que é preservado o 

ponto de vista de cada um sobre o que é a intimidade, suas falas se mantêm 

interligadas, já que nascem dos questionamentos formulados por eles mesmos. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que há liberdade para cada um expor seu ponto de vista, 

não há fuga, nem do tema, nem da participação efetiva no diálogo. Esta circunstância 

confere uma dinâmica para fazer com que a conversação avance, pois exige prontidão 

para, a cada pergunta lançada, formular e reformular a colocação.  

Ao longo de nosso estudo, nos deparamos em vários momentos com o termo 

jogo: “jogo do texto” (ISER, 1996); “jogo do ator” (GUÉNOUN, 2003). Segundo 

Caillois (1990, p. 11), o termo “combina em si as ideias de limite, liberdade e 

invenção”. Entretanto, os autores espanhóis não se referem ao “jogo da intimidade”, 

                                                           
43

 No original:  

Normas del juego del diálogo  

* Empieza con una pregunta (aplicable solo al primero). 

* Sigue con una disertación relacionada con el objeto de discusión. 

* Ciérralo formulando una nueva pregunta a tu compañero/a. 

Para realizar esta tarea es importante no pensar mucho sobre las palabras que se utilizan, simplemente 

articúlate sobre el tema en cuestión. 
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mas criam uma forma, algo simples, despretensioso, um “jeito” para realizar a tarefa 

que lhes foi atribuída: conversar sobre a intimidade. Para fazer isso, inventam um par 

de regras e começam a partida.  

A ideia de inventar um jogo para abordar um tema teórico foi o que nos 

chamou a atenção na proposta dos autores espanhóis, ou seja, a presença da 

perspectiva lúdica no enfrentamento de um desafio. Em um primeiro momento, a 

presença das regras pode parecer apenas uma estratégia para organizar o fluxo da 

conversa, mas logo nos demos conta de que esta abordagem traz em seu bojo questões 

subjacentes, tais como:  

a) aceitar que “as conquistas são sempre provisórias”, ou seja, as respostas 

obtidas não são verdades absolutas, ao contrário, o que os autores-jogadores 

teorizarem nesta conversação estará vinculado a esta circunstância, a este encontro;  

b) a opção reforça a ideia de que jogar (e conversar) é sempre “jogar com”, ou 

seja, implica participação, de modo que os que jogam são participantes e espectadores 

no mesmo acontecimento, pois, mesmo se alternando nas ações, estão igualmente 

implicados na situação, ou seja, individualmente cada um deve fazer a sua parte, o 

que exige comprometimento (posicionamento) de ambos, na mesma medida. Assim, 

há uma alternância entre agir (fazer a jogada) e observar (a jogada do outro), em um 

espaço que é comum (espaço do jogo), no qual as ações afetam a ambos por igual.  

c) Nos jogos (assim como nas conversações) há uma série de “normas”, que 

não devem ser entendidas, necessariamente, como reguladoras da conduta, mas 

podem ser vistas como “espaços comuns, âmbitos de ação que afetam a mim e ao 

outro por igual” (ARRIOLA; GALÍ, 2011, p. 101), perspectiva importante na criação 

e recriação das regras, seja pelos próprios jogadores, seja por alguém que as propõe 

previamente. As regras, neste sentido não buscam uma delimitação definitiva, mas, ao 

contrário, criam condições potenciais para que coisas imprevistas aconteçam, 

podendo (e devendo), segundo os autores, ser modificadas a qualquer momento para 

melhorar estas condições. Se as regras estiverem limitando, restringindo a 

participação e a ação dos jogadores, elas não estão contribuindo para que o jogo 

avance. Esta perspectiva amplia a anterior, pois dá liberdade para a invenção e 

reinvenção do jogo, tentativa e erro, caso este não funcione, ou seja, se o jogo não 

engaja os jogadores de maneira igual, independentemente da ação em que ele está 
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envolvido (aquele que faz a jogada e aquele que observa a jogada), em prol do 

objetivo, ele pode e deve ser transformado.   

Há algo mobilizador no texto na medida em que ele explicita o princípio de 

que somos todos jogadores em potencial e, por isso, temos a liberdade para inventar 

jogos. Sendo assim, atuando como propositores de jogos, formulamos regras a partir 

de exercícios diversificados por nós realizados e ministrados durante nossa trajetória 

profissional, sem seguir uma metodologia específica. Porém, destaco uma abordagem 

que foi especialmente importante e presente neste caso: a proposta de sensibilizar o 

participante sensorialmente a partir da presença da voz na leitura, como faz o 

professor espanhol José Cañas Torregrosa
44

. Tivemos a oportunidade de realizar uma 

oficina
45

 com Torregrosa, além de consultar suas publicações (2007; 2008), nas quais 

o autor descreve sua proposta de trabalho com o texto, cujo nome é “Eu jogo com 

minha voz”
46

. Ele instrui que sejam oferecidas aos alunos fotocópias de algum texto 

que tenha interessado o professor (o autor não especifica qual o tipo de interesse, se 

temático, formal ou estilístico). A dinâmica é ler o texto, um a um, ou em grupo, 

seguindo determinadas instruções do coordenador, tais como:  

a) Ler só as vogais do texto; b) Ler só as consoantes. Não se trata de dizer 

o nome da letra, mas como ela soa; c) Ir do silêncio até o grito e vice versa, 

trocando continuamente; d) Com silabação; e) Combinando palavras lidas 

rapidamente e outras extremamente lentas; f) Encadeando o final de uma 

palavra com o começo de outra; g) Combinando palavras fortes e fracas na 

entonação; h) Lendo o texto em tom grave; i) Lendo o texto em tom agudo; 

j) Outras formas (TORREGROSA, 2008, p. 81).   

 

Na oficina da qual participamos, Torregrosa propôs este exercício com um 

texto dramático de sua autoria: todos sentados em uma grande roda, de forma que 

cada leitor, na sequência da roda, lia uma fala e passava a palavra para o seguinte. As 

instruções eram modificadas ao final de cada cena do texto. Esta dinâmica foi 

realizada sem o conhecimento prévio do texto pelos participantes e, neste caso, não 

                                                           
44

 José Cañas Torregrosa é professor de Expressão Dramática Infantil e Juvenil, autor teatral e diretor 

do Colectivo de Teatro Gianni Rodari (Espanha). Ministrou vários cursos na Espanha, Europa e 

América. Atualmente é professor na Universidad del Desarrollo de Chile, dentro dos estudos de 

Pedagogia Teatral, sendo responsável pela disciplina Teatro: un lenguaje en el aula. Publicou as obras 

Actuar para ser; Didáctica de la expresión dramática; Actuando, y entonces… se abrió el telón, e 

obras teatrais como Ojos de botella de anís, El país sin nombre o La princesa que no sabía 

estornudar.  
45

 Oficina Jugando al teatro con la literatura: cuando el aula es un mar, realizada nos dias 19 e 20 de 

abril de 2013, na Casa del Lector – Fundación Germán Sánchez Ruipérez, em Madri/Espanha. 
46

 No original: “Yo juego con mi voz”. 
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houve repetição da leitura. No final, o coordenador abriu um espaço para que os 

participantes expressassem suas impressões sobre a proposta de leitura e/ou sobre o 

texto.  

Outra referência importante foram os jogos de apropriação utilizados por 

Koudela (2010) e Pupo (2005), com as adaptações necessárias relativas à opção de 

desvelar o texto no encontro coletivo. Nos jogos de apropriação, o texto é lido em voz 

alta ao mesmo tempo em que o leitor caminha pelo espaço, com o intuito de integrar 

os planos de percepção físicos e intelectuais. Para Koudela (2010), “a percepção 

sensório-corporal, realizada concomitantemente com a leitura (os textos não devem 

ser decorados), causa um novo olhar frente ao discurso e à ação de falar” 

(KOUDELA, 2010, p. 121). Desta forma, o significado do texto permanece aberto, 

sendo que não procedemos a uma análise do texto buscando uma interpretação; no 

primeiro momento o que se busca são as percepções individuais de seu sentido.  

O ponto de separação entre nossa forma de abordar os jogos de apropriação do 

texto em relação ao que propõe Koudela (2010) diz respeito ao aquecimento sensório-

corporal que, segundo a autora, deve ser realizado anteriormente ao momento de 

recebimento do texto, como uma etapa preparatória para a brincadeira com a leitura. 

Nossa opção de partir do contato com os textos e, pouco a pouco, ir evocando os 

movimentos e um maior engajamento do corpo, entretanto, não nos pareceu 

incompatível com a proposta mencionada, pois, segundo PUPO, (2005), “(...) nos 

primeiros contatos com a matéria escrita [os jogos de apropriação] favorecem a 

apropriação, (...) [eles] têm como finalidade fazer com que o jogador se impregne 

sensorialmente do texto, mediante a exploração da materialidade do significante, 

antes de passar à improvisação teatral propriamente dita” (PUPO, 2005, p. 68). É 

exatamente neste estágio anterior à improvisação que nosso trabalho está situado.  

Transcrevemos, a seguir, a proposta de abordagem dos jogos de apropriação 

do texto por Koudela (2010) e, na sequência, por Pupo (2005), de modo a esclarecer 

que eles partem de uma base comum, a integração da percepção sensível à intelectual 

na recepção do texto, enfatizando a importância dos elementos paralinguísticos neste 

processo. Partindo desta base, podem-se variar as instruções, conforme observamos a 

seguir: 
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Na proposta de Koudela (2010) com as peças didáticas, os jogos que visam à 

apropriação do texto são: 

a) Caminhada no espaço. Leitura com o texto na mão (cada participante 

tem o seu texto) simultaneamente em voz alta, sendo que cada participante 

lê no seu ritmo; b) Caminhada no espaço. Leitura simultânea, dialogar com 

outro parceiro. Identificar gestos no texto. Ler com diferentes intenções; c) 

Em círculo: conversar com o texto. As palavras são arrancadas do 

contexto. Comunicar, aos parceiros no círculo, quem é o parceiro a quem 

dirigimos a palavra; d) Em círculo, de costas para o centro. Escolher 

apenas uma frase/palavra. Repetir essa palavra/frase com diferentes 

intenções; e) Cada jogador escreve a sua palavra/frase em uma cartolina 

branca, com pincel atômico (KOUDELA, 2010, p. 29-30). 

E Pupo (2005), no trabalho com textos narrativos, propõe: 

a) Todos andando; um diz o texto em voz alta. Quando um interrompe, 

outro encadeia; b) Todos andando e lendo silenciosamente; a um sinal, 

olhar a pessoa mais próxima e lhe dizer a frase em que parou. O outro 

responde dizendo a sua passagem; c) Idem para a pessoa mais distante; d) 

Todos andando e dizendo o texto; um cessa a leitura e o andar, todos 

cessam; um retoma, todos retomam; e) Dizer o texto para diferentes 

quantidades de pessoas, em diferentes tipos de espaço: íntimo/público, 

fechado/aberto; concentrado/disperso; f) Andando, cochichar o texto no 

ouvido dos parceiros sentados de olhos fechados; g) Em duplas, um é guia, 

o outro é cego. O guia dirige a caminhada do cego por meio da emissão 

sonora; enquanto diz o texto, o cego pode prosseguir; quando o texto não é 

emitido, o cego deve parar; h) Em círculo, voltados para o exterior; cada 

um experimenta um fragmento com variações de entonação, ritmo 

(contínuo/descontínuo, crescente/decrescente), timbre (rouco, aveludado, 

cortante, sufocado), intensidade, altura, velocidade, duração (sílabas 

prolongadas/encurtadas), fraseado, sucessivamente, alternando-se os 

jogadores; i) Idem, voltados para dentro do círculo. Olhando-se, lançar o 

texto como bola; j) Emitir o texto como se fosse comestível: mordê-lo, 

mastigá-lo etc.; k) Emitir o texto andando na ponta dos pés, em câmera 

lenta, em desequilíbrio, aceleradamente, correndo, nadando, se 

esgueirando, etc. (PUPO, 2005, p. 69-70).  

 

Partindo das experiências com Torregrosa e com os jogos de apropriação, que 

no nosso caso se deram através das práticas realizadas na disciplina Teoria e prática 

da peça didática de Bertold Brecht - ministrada por Koudela no Programa de 

Doutorado que cursamos - organizamos nossa abordagem. Porém fizemos adaptações 

pensadas em função dos contextos de ensino, formal e informal, conhecidos a partir 

do acompanhamento de nossos alunos-estagiários aos campos de estágio. Observamos 

participantes resistentes a iniciar a aula com o trabalho corporal, ou local inapropriado 

para este trabalho, ou excesso de ruído, entre outros fatores. Neste sentido, achamos 

pertinente iniciar o trabalho como propõe o professor espanhol, focando no jogo com 

a voz e, pouco a pouco, ampliando o espectro de possibilidades de inserção de 
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movimentos com o corpo todo e de deslocamentos pelo espaço aos moldes dos jogos 

de apropriação. 

 

Para início de conversa... a entrada no texto com a  VOZ nas palavras 

  (Aquecimento com a leitura – Aquecimento da leitura) 

Em todas as práticas realizadas, iniciamos com a leitura coletiva e com os 

participantes sentados em cadeiras, em uma situação bem próxima à da aula, ou à das 

palestras, congressos e, pouco a pouco, fomos saindo da cadeira, experimentando 

brincar com o corpo-voz, tornando esta situação cotidiana e familiar extracotidiana, 

fazendo uma referência a Eugenio Barba (1994), de forma sutil e progressiva. Não 

pretendíamos apressar a “saída da cadeira”, mas, ao contrário, buscar o jogo, ainda 

que o corpo estivesse “preso” a ela.  

As condições eram: presença das cadeiras, mas estas deveriam estar em roda. 

O grupo poderia permanecer sentado, mas com os pés bem plantados no chão e a 

coluna ereta. A partir daí, iniciávamos um bate papo sobre qualquer assunto, mas 

fazendo, ao mesmo tempo, círculos com a cabeça, espreguiçando, bocejando, e, 

depois de alguns minutos, finalizávamos esta etapa dizendo o próprio nome, um de 

cada vez em sentido horário. Depois acrescentávamos uma primeira “esquisitice”: 

colocar a vogal U antes de cada vogal do próprio nome. Exemplo: MARIA  mUa-rUi-

Ua. Cada participante dizia seu nome desta forma, depois nome e sobrenome e 

finalmente nome-sobrenome de forma encadeada. Na sequência, procurando manter o 

foco na boca, propúnhamos a emissão das sonoridades: brrrrr, trrrrrr, mmmmm. O 

objetivo, neste caso, não era prioritariamente aquecer a voz e/ou trabalhar 

tecnicamente a articulação das palavras aos moldes de uma aula de expressão vocal, 

mas era trazer a atenção para a proposta e especialmente para o próprio corpo. Com 

isso, criar, através destas pequenas ações, um ritual de início, que ao mesmo tempo 

incorporasse ações conhecidas deles, incrementando-as com umas “esquisitices” 

relacionadas ao teatro.  

A seguir, a ideia foi partir diretamente para a leitura dos textos. 

Diferentemente do que propõe Torregrosa, nossa opção foi por iniciar com textos 

curtos, poemas na maior parte, e, como o autor espanhol, cada um lia um verso, 
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seguido pelo colega do lado e/ou todos lendo juntos, alternando o sentido 

(horário/anti-horário) a cada repetição, de modo que a descoberta do texto foi feita de 

forma coletiva, na medida em que ele foi lido por um e escutado pelos outros, que se 

alternavam nas ações. A leitura se repetiu algumas vezes, primeiramente sem a 

incorporação de outras instruções, depois com a exploração, a cada rodada de leitura-

escuta, de um aspecto relacionado aos elementos paralinguísticos: voz (timbre, 

entonação, acento, altura), intensidade, articulação, ritmo, fraseado e proferição 

(endereçamento a um destinatário), e às intenções. Neste caso, recorremos aos jogos 

de apropriação, segundo Koudela (2010) e Pupo (2005), evitando, entretanto, os 

deslocamentos.  

Ainda em roda, sentados nas cadeiras ou em pé (dependendo do grupo), o foco 

dos participantes estava na exploração da voz e de pequenos movimentos que a ênfase 

na vocalidade acabava por fazer reverberar no corpo. Ou seja, os movimentos do 

corpo entraram em jogo como decorrência, como reverberação do trabalho com a voz. 

Com os professores em formação continuada: 

Foto: Cia de Teatro Experimentus. 
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Foto: Cia de Teatro Experimentus 

Assim, fizemos rodadas de leituras com as seguintes “esquisitices”, nome 

dado por uma das participantes às atividades: variações de velocidade (inicia lento e 

acelera, vice-versa), variação de volume (inicia sussurrando e finaliza alto, vice- 

versa), variação de intensidade (inicia suave e finaliza forte, vice-versa). O objetivo 

era fazer com que o leitor ampliasse o conhecimento do texto, adquirisse fluência e 

conseguisse estabelecer um ritmo para a leitura, mas que também fosse, pouco a 

pouco, soltando a sua voz, integrando-se ao coletivo. Na sequência, propusemos 

rodadas de leitura com intenções - procurar um jeito de falar como se estivesse 

empolgado, triste, raivoso (procurando acatar instruções sugeridas pelo grupo sempre 

que possível) e, pouco a pouco, ir colocando o corpo todo neste estado provocado 

pela intenção, alternando a emissão individual com a do grupo. 

Foi importante o início com exercícios para voz. Estava um pouco tímida, ajudou a 

descontrair. 

(Professora Ivana Beatriz Filler) 
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Ao iniciar a oficina de literatura, minha expectativa não era boa, pois sempre 

acontece a mesma coisa, desta vez a dinâmica me surpreendeu. 

(Raquel Gonçalves / Professora da Educação Infantil) 

Infelizmente a professora não especificou o que exatamente a surpreendeu, 

mas, apesar de iniciarmos com um formato muito próximo ao das aulas, congressos, 

palestras, com todos sentados, com uma breve apresentação, a introdução das 

“esquisitices” conjuntamente com os textos criou um ritual de início que cumpriu sua 

função de estabelecer uma dinâmica lúdica e com qualidades teatrais à oficina.  

O primeiro momento, dos movimentos para se soltar, foi interessante porque foi me 

levando devagar e quando vi, estava participando. 

(Silvia Azevedo – Professora de Educação Infantil) 

Nossa intenção foi justamente ir “levando devagar” o participante para a 

proposta, para que quando ele se desse conta, já estivesse imerso. Este aspecto é 

importante de ser examinado, principalmente quando temos um grupo que não está 

habituado com as práticas teatrais, com uma configuração na qual os participantes não 

se conhecem, não tem intimidade, ou se conhecem e, por terem muita intimidade 

entre si, não conseguem manter a concentração necessária para executar o que está 

sendo solicitado. No caso das oficinas ministradas, aconteceram ambas as situações, e 

nós erámos estranhos a todos os grupos, fato que levou à necessidade de um trabalho 

de integração do grupo conosco, servindo de aquecimento para as ações com os 

textos. Os participantes puderam perceber a entrada gradativa nas ações e, mesmo 

sem a intenção de realizar um trabalho focado na técnica, o termo “técnica” apareceu 

nas avaliações (e foi negritado por nós): 

Gostei muito do modo de preparação da técnica vocal que pode ser utilizado nos 

diversos momentos da prática de leitura. 

(Maria Aparecida de Farias - Professora de Didática da Rede Estadual de Ensino de 

Santa Catarina e Supervisora Escolar da Rede Municipal de Ensino de Itajaí) 
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A interpretação dos textos em grupo nos deu a oportunidade de colocar em prática as 

técnicas aprendidas durante a manhã fechando o período com grande satisfação. 

(Elis Maria – Professora da Educação Infantil) 

A fala das professoras mostra a percepção da primeira etapa da proposta como 

um momento de desenvolvimento técnico do corpo e da voz integrados à leitura do 

texto. Ou seja, uma proposta centrada na leitura e na incorporação dos elementos 

teatrais, aqui identificados como “jogo, expressão corporal e vocal”. Este fato revela 

que, mesmo tendo o cuidado de não abordar os exercícios de forma técnica e sim de 

forma lúdica, aqueles que visavam trazer a atenção dos participantes para a região da 

boca – exercícios de articulação, vibração - podem ter sido considerados como 

técnicos, pois não estavam inseridos na dinâmica do jogo das repetições da leitura. 

Ainda assim, prevaleceu nas avaliações a dimensão lúdica, prazerosa e de 

descontração. 

As atividades iniciais foram muito boas para liberar os sentimentos e expressões. O 

exercício de leitura coletiva trouxe uma ótima oportunidade para o treino da 

temporalidade, do ritmo e da expressividade. O exercício da interpretação dramática 

dos textos foi uma fonte muito rica para a compreensão da importância do prazer da 

leitura. 

(Ivan Carlos Serpa – Diretor da Biblioteca Municipal de Itajaí) 

O comentário deste participante, além de abordar a questão anterior – que não 

traz o termo técnica, mas traz o termo “treino” e considera as atividades liberadoras - 

é interessante para pensarmos na sequência de exercícios. Ele separou o trabalho em 

dois momentos: o início como um momento bom para “liberar os sentimentos e 

expressões”, ou seja, trabalhar a timidez, a tensão pela exposição do corpo e da voz 

no coletivo, e “treinar” o corpo e a voz, preparando o grupo para a atividade que ele 

chamou de “exercício da interpretação dramática”
47

. Não realizamos adaptações dos 

poemas e das narrativas, nem realizamos exercícios de interpretação aos moldes de 

uma aula de teatro. Mas, certamente, nesta etapa e na que será discutida no próximo 

capítulo houve uma abordagem teatral, ora pela exploração dos personagens do texto - 

ainda que de forma coletiva - ora pela forma como era lido e direcionado aos outros, 

                                                           
47

 A atividade referida será descrita e analisada no próximo capítulo. 
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ora pelo posicionamento do grupo no espaço dividido em palco e plateia, ora pelas 

ações que eram solicitadas para integrarem a leitura.  

Como já mencionado, iniciar o trabalho com estas práticas teve como objetivo 

sintonizar o grupo, sensibilizar o corpo e a voz dos participantes, criar e potencializar 

uma atmosfera lúdica que facilitasse a realização das ações de ler e ouvir em 

exposição, sem deixar de aproveitar as particularidades de cada texto, aquilo que o 

texto traz de potencial em termos de exploração sonora e/ou de um esboço de 

representação da situação ou dos personagens. Um exemplo de esboço de 

representação ocorreu com o texto A língua do nhem, no CEJA. Em uma das rodadas 

de leitura foi proposto que os alunos fechassem os lábios, como se fossem banguelas e 

lessem o texto mantendo os lábios nesta posição. Aos olhos deles, esta ação trouxe 

para a leitura o tom e a expressão física da velhinha quando diz nhem nhem nhem 

nhem nhem. Este foi um momento de descontração, já que os participantes se 

divertiam com a própria emissão (emissão individual) e com a dos colegas.  

Já com os alunos da Licenciatura em Teatro, este mesmo texto foi trabalhado 

com as rodadas de leitura e, na sequência, um voluntário ocupava o centro da roda, 

movimentando-se em ritmos variados, a partir das seguintes instruções: ritmo rápido - 

movimento rápido; ritmo rápido - movimento lento. O ritmo era imposto pelo leitor 

enquanto lia. Na sequência, a instrução pedia que o ouvinte que estava no centro da 

roda incorporasse imagens trazidas pelo texto - ações da personagem, troca de 

personagem. E, a seguir, incorporasse as falas nhem nhem nhem. Esta variação 

intensificou o grau de dificuldade do exercício e ela foi possível de ser realizada neste 

contexto porque os alunos estão habituados às exigências lançadas. A partir da escuta 

do texto, em um crescente, ritmo, imagens corporais e falas foram conjugadas com a 

leitura. Estas novas instruções foram surgindo conforme a imersão dos participantes 

no jogo aumentava, abrindo espaço para que novos desafios pudessem ser colocados. 

Neste sentido, o proponente, integrado no jogo, tinha como função reformular as 

regras no aqui-agora, avançando e recuando, de acordo com a resposta do grupo. 
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(...) meio da conversa... Voz que movimenta  

O CORPO, corpo que propõe um movimento  

dentro do texto, que resulta no texto    EM MOVIMENTO 

  (Movimentos com a leitura – Movimentos da leitura) 

Este jogo foi pensado para inserir gradualmente os movimentos corporais no 

texto. Ele foi realizado com os adultos e as crianças como atividade subsequente ao 

aquecimento com e da leitura. Durante o aquecimento, fizemos uma rodada de 

movimentos corporais, com a seguinte dinâmica: um participante propõe um 

movimento que é repetido por todos; depois o seguinte propõe e assim 

sucessivamente. No trabalho com o texto O macaco e a mola vislumbramos a 

possibilidade de incorporar alguns movimentos que tinham surgido, de forma 

codificada. Esta ideia surgiu porque o texto sugere uma série de movimentos em 

função da relação do personagem título (macaco) com a mola, e que se acentua 

quando o mesmo é lido em voz alta. 

Assim, descrevemos a movimentação que foi realizada em uma das oficinas, 

como um exemplo possível de combinação. Transcrevemos o texto para ajudar a 

entender como os movimentos e as ações foram integrados:  

 

Ponto de interrogação – movimento 1: bater palmas três vezes. 

Ponto de exclamação – movimento 2: bater os pés duas vezes. 

Verbos do texto: Pular – movimento 3 – estalar os dedos das mãos uma vez. 

Rebolar – movimento 4 – girar o quadril. 

Macaco – imitar um macaco, com som. 

Mola – fazer uma mola com o corpo e com som. 

Os movimentos devem ser incorporados gradualmente. 
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O macaco (imitar um macaco) vê a mala. 

O macaco (imitar um macaco) cutuca a mala. 

Da mala pula (movimento 3) a mola (fazer uma mola com o corpo). 

A mola (fazer uma mola com o corpo) vira bola. 

A bola pula (movimento 3). A bola rola. 

A mola (fazer uma mola com o corpo) galopa como o cavalo. 

A mola (fazer uma mola com o corpo) rebola (movimento 4) como o robalo. 

O macaco (imitar um macaco) fica mole de medo. 

- A mola (fazer uma mola com o corpo) será maluca? (movimento 1) 

A mola (fazer uma mola com o corpo) vira bala, caneca, fita, boneca e peteca. 

O macaco (imitar um macaco) fica parado. 

- A mola (fazer uma mola com o corpo) será pirada? (movimento 1) 

Pega-pega, pula (movimento 3)-pula (movimento 3)! (movimento 2) 

A mola (fazer uma mola com o corpo) pula (movimento 3) no pé do macaco (imitar 

um macaco). 

O macaco (imitar um macaco) roda. 

A mola (fazer uma mola com o corpo) roda. 

Tudo roda. 

O macaco (imitar um macaco) cutuca a cuca. 

- A mola (fazer uma mola com o corpo) será caduca? (movimento 1) 

A mola (fazer uma mola com o corpo) pula (movimento 3) de novo. 

A mola (fazer uma mola com o corpo) pula (movimento 3) na mala. 

Epa! (movimento 2) Agora o macaco (imitar um macaco) já sabe. 

Nada de mola (fazer uma mola com o corpo) maluca! (movimento 2) 

Nada de mola (fazer uma mola com o corpo) caduca! (movimento 2) 

Nada de mola (fazer uma mola com o corpo) pirada! (movimento 2) 

A mola (fazer uma mola com o corpo) é mágica.
48

 

 

                                                           
48

 O texto original está em itálico. O que está entre parênteses são as nossas instruções.  
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Os movimentos foram incorporados, um a um, a cada rodada de leitura e é 

importante frisar que o proponente deve levar em conta a disponibilidade do grupo 

para integrá-los. 

Foto: Cia de Teatro Experimentos 

Com os grupos que trabalhamos foi possível chegar até a sexta instrução, mas 

a característica dos estímulos, assim como sua quantidade, pode variar. Iniciamos 

com os movimentos aleatórios para instalar uma atmosfera non sense, ou seja, evitar, 

em um primeiro momento, a reprodução física literal, imitação das ações descritas no 

texto. Depois que o non sense estava instalado, foram inseridas as ações miméticas – 

rebolar, fazer uma mola com o corpo, imitar um macaco. 

Percebi como se pode incorporar o jogo, a expressão corporal e vocal nas práticas 

coletivas de leitura. (...) Muito gostosa a leitura associada a movimentos. 

(Maria Aparecida de Farias - Professora de Didática da Rede Estadual de Ensino de 

Santa Catarina e Supervisora Escolar da Rede Municipal de Ensino de Itajaí) 

O texto O macaco e a mola nos permitiu experimentar diferentes variantes que o 

dinamizaram e o tornaram divertido, desde as combinações dos movimentos até os 

gestos simbolizando os personagens. (...) O [trabalho com o texto] O macaco e a 

mola e a parte do aquecimento foram gostosos porque com eles despertamos, e eles 

nos deixaram preparados para as outras [propostas] que viriam. E a questão do 

aquecimento é uma das atividades que eu irei acrescentar na rotina das minhas 
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aulas. As dinâmicas utilizadas nas leituras permitiram abrir um leque de 

possibilidades de inovação para a minha prática. 

(Elis Maria – Professora da Educação Infantil) 

Nos dois comentários anteriores as participantes, além de mencionarem o 

“jogo, a expressão corporal e vocal” como aspectos teatrais que se integraram às 

práticas coletivas de leitura e de perceberem esta etapa do trabalho como uma etapa 

preparatória em relação ao que seria proposto na continuação, trouxeram à tona o 

aspecto do prazer encontrado na realização das atividades, designado pela termo 

“gostoso”. Além deste sentimento em relação à proposta, identificaram que a 

conjugação do teatro com a leitura “abriu um leque de possibilidades para inovar” a 

prática de ensino. Assim, podemos dizer que a aproximação e a apropriação do texto 

aconteceram de forma prazerosa, fato que se deve à dimensão lúdica presente na 

abordagem das atividades.  

Este exercício foi trabalhado também com o texto As coisas, de Arnaldo 

Antunes e poderia ser realizado com outros textos desta configuração (poemas com 

versos curtos), mas observamos que no caso de O macaco e a mola, a forma de ler e o 

conteúdo do texto se entrelaçaram harmoniosamente, fato que potencializou a 

proposta. 

Ainda na conversa... Endereçar o texto para o outro 

 

Há um aspecto relacionado aos elementos paralinguísticos que é o 

endereçamento da fala ao interlocutor. No caso da leitura vocalizada, é o seu 

direcionamento para o(s) ouvinte(s). Procuramos abordar este aspecto de modo a 

precisar o destinatário, como mais uma ação importante a ser focada e explorada de 

forma consciente e intencional, procurando verificar como este aspecto interfere na 

emissão e na recepção do texto.  

Regra: Com a ajuda de uma bola de plástico, o leitor deve segurá-la enquanto 

lê e entregá-la a quem ele quiser que receba o texto por ele emitido. A troca de 

leitores também é precisada com a passagem da bola de plástico. Desmembramos a 

ação da seguinte forma: o leitor se dirige ao ouvinte e lhe entrega a bola. Este segura a 



 117 

bola e centra-se na recepção do texto. Para organizar a troca entre os leitores, um 

entrega a bola de plástico (“passar a bola”) ao outro e, com isso, ocupa seu lugar. Este 

último passa a ler e assim sucessivamente.   

Foto: Renatha Flores 

Percebemos que a bola ajuda a concretizar qual ação deve ser realizada ou 

deve estar priorizada frente a outras, contribuindo também para organizar a mudança 

das ações em processo, sem pausas para novas instruções. Depois que a dinâmica foi 
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assimilada, tornamos mais sutil o jogo, retirando a bola de plástico e procurando 

estabelecer as ações somente com o direcionamento do olhar. 

 

(Formas derivadas) adaptação de jogos tradicionais, teatrais e exercícios 

de atuação para a entrada de textos (diversos) 

Outra perspectiva vinculada à inserção do texto na fase inicial de um processo 

teatral foi a experimentação com exercícios e jogos por nós conhecidos e utilizados, 

considerados preparatórios tanto para a integração do grupo quanto para a 

sensibilização para a atuação. Ainda que essa forma derivada não tenha sido 

amplamente explorada nas oficinas, consideramos relevante apontar este que pode ser 

o início de um caminho para a incorporação do texto e revelar uma possibilidade 

potente de associação entre as formas de ler e o tema trabalhado. A partir das 

adaptações necessárias a cada exercício, podemos pensar como esta associação pode 

alimentar a construção de sentidos do texto e, com isso, envolver os participantes, ao 

mesmo tempo em que os desafiam. No nosso caso, experimentamos a junção em três 

versões: com um jogo tradicional, com um jogo teatral e com um exercício voltado 

para a preparação de atores.  

1. Leia cotia - adaptação do jogo tradicional Corre cotia
49

.  

                                                           
49

 Corre cotia, também conhecido como Lencinho branco ou Lenço atrás, é um jogo tradicional, uma 

brincadeira de roda com regras simples. Um participante é a cotia. A cotia recebe um lenço atrás de si e 

sua tarefa é correr pelo lado de fora da roda, enquanto as outras crianças cantam a música: 

Corre cotia na casa da tia,  

corre cipó na casa da vó,  

lencinho na mão caiu no chão,  

moça bonita do meu coração.  

Antes do fim da música, a cotia deve deixar o lenço cair, muito discretamente, atrás de alguém.  

Quando a música termina, todos olham para trás, para descobrir quem ficou com o lenço. O novo dono 

do lenço tem que sair correndo atrás da cotia que, por sua vez, também já disparou.  

Se o novo dono do lenço conseguir pegar a cotia antes que ela se sente em seu lugar, a cotia tem que 

fazer tudo de novo. Se o novo dono do lenço não pegar a cotia, ele fica sendo a próxima cotia e a 

brincadeira recomeça. 
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Regras: Todos sentados no chão, em roda, um aluno lê enquanto caminha pelo 

exterior da roda. Quando quiser, solta um lenço nas costas de alguém e interrompe a 

leitura, mas continua caminhando.  Quem pegar o lenço vai continuar a leitura do 

lugar em que o leitor anterior havia parado. O papel dos ouvintes é fiscalizar se a 

leitura vai seguir do ponto em que foi interrompida.  

Variação das regras: Todos sentados no chão, em roda, um participante lê enquanto 

caminha pelo exterior da roda. Quando quiser, solta o lenço nas costas de alguém e 

segue a leitura. Os jogadores devem ficar atentos ao momento em que o lenço não se 

encontra mais nas mãos do leitor e checar se ele foi jogado em suas costas. Quem 

pegar o lenço vai caminhar no sentido inverso ao do leitor e ler junto com ele, até que 

este último sente no lugar que ficou vazio. E assim sucessivamente. Depois que a 

regra for assimilada, os participantes podem ser desafiados a “colorir” a leitura com 

os estímulos que foram trabalhados nos exercícios anteriores. Este jogo foi realizado 

com pré-adolescentes e com os alunos da Licenciatura em Teatro. Em ambos os 

contextos o texto utilizado foi A língua do nhem.  

Observou-se que fica fácil identificar e retomar o texto se o lenço é jogado no 

fim das estrofes. Assim, o ideal é procurar jogá-lo de forma imperceptível e sem ser 

previsível em relação às quebras naturais do texto. Outro aspecto observado é que em 

Corre cotia a agilidade é um elemento fundamental que faz com que os participantes 

se mantenham interessados e ativos no jogo. Quando passamos à Leia cotia, a 

agilidade não é bem vinda. Ao contrário, se permanecemos no registro anterior, 

deixamos de observar os detalhes da leitura, da escuta e da troca entre os participantes 

nas ações. Com isso, percebemos que este jogo teria que ser retomado e explorado, de 

forma a buscar outras regras que mantivessem o grupo alerta, mas ao mesmo tempo 

que não desvirtuassem o objetivo principal que é a leitura e a escuta do texto em 

trânsito entre os jogadores. Notamos que a excitação do jogo dificulta, ou até mesmo 

impede a leitura. Voltaremos a esta questão. 

2. Leitura na corrida em câmera lenta - Adaptação dos jogos teatrais em câmera 

lenta (SPOLIN, 2006). 

Regras: O grupo sentado em meia lua. Quatro voluntários posicionam-se como 

corredores. Eles devem correr em câmera lenta e vence aquele que chegar por último. 
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Inicia-se sem o texto, depois se coloca uma frase e depois um pequeno trecho do texto 

no ritmo da corrida.  

 

 

Fotos: Renatha Flores 

A ideia de propor esse jogo surgiu da observação da dificuldade dos 

participantes, neste caso pré-adolescentes, de trabalharem em um ritmo lento e ainda 

mais em um ritmo muito lento. O fato de ser em câmera lenta, diferentemente do Leia 

cotia, possibilitou a inserção da leitura sem grandes dificuldades. O corpo em 
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movimento ultra lento interferiu na emissão da voz e, com isso, outras possibilidades 

expressivas foram observadas. Mesmo sem a presença do texto, esse é um jogo que 

exige grande esforço físico dos participantes e, ao contrário do que imaginávamos, a 

exigência de ler o texto enquanto se realizava a corrida não intensificou o cansaço 

proveniente do esforço mencionado a ponto de tornar a atividade inadequada. A 

atenção e a tensão em manter o ritmo lento e o corpo tonificado, visualizando a 

“chegada na reta final”, de certa forma foi relativizada com o fato de se ter o texto em 

mãos e os olhos sobre as palavras.  

3. Ritmo, caminhada e leitura - Adaptação do exercício da caminhada com o 

ritmo
50

.  

Regras: Em roda, um participante que está na roda lê o texto em ritmos variados e 

outro participante, no centro da roda, deve se movimentar de acordo com o ritmo da 

leitura.  

Variação: movimentar-se no ritmo contrário ao da leitura. Se a leitura é rápida, o 

movimento do ouvinte é lento e vice-versa.  

Este exercício também exige muita atenção e certo esforço físico. Depois de 

ser conhecido e praticado entre os participantes sem o texto, no seu formato original, 

acreditamos que pode ser adaptado como uma segunda etapa para o recebimento do 

texto. Nas experiências que fizemos, os participantes não conheciam o exercício 

original e, com isso, a introdução do texto se deu de forma truncada. Ainda assim, 

acreditamos que ele pode ser uma alternativa interessante para colocar o texto no 

movimento e no ritmo dos corpos. 

Notamos, também, que o trabalho tem um grau de dificuldade bastante 

elevado, já que realizar as tarefas sem a inserção da leitura já é, muitas vezes, um 

desafio para o participante. Quando o texto é incluído, este desafio aumenta e exige 

uma atenção triplicada. Para quem está no centro da roda, o desafio é responder ao 

que escuta em termos rítmicos e não em termos do sentido das palavras. Se a troca de 

ritmos for muito rápida e frequente, dificulta a oportunidade para que ritmo e sentido 

ajam em harmonia, contribuindo para que o corpo seja afetado não só pelo 

                                                           
50

 Este exercício foi conhecido no estágio voltado para atores e educadores conduzido pelo ator malinês 

Sotigui Koyaté, em 2006, no SESC Consolação SP. Tratava-se de caminhar mantendo um ritmo 

inverso ao que estava sendo instaurado por Koyaté, enquanto ele tocava um tambor.  
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movimento, mas também pelas palavras e pelas imagens que podem ser criadas a 

partir desta forma de receber o texto.  

Para melhor ilustrar o que estamos dizendo, retomamos o exercício 

mencionado na página 112, realizado pelos alunos da Licenciatura em Teatro com o 

texto A língua do nhem. Depois das rodadas de leitura, portanto já familiarizados com 

o texto, propusemos este exercício do ritmo e fomos lançando outras instruções que 

favorecessem a reconexão do ouvinte com o texto, incorporando imagens, ações da 

personagem, troca de personagem e, por último, as palavras nhem nhem nhem. O grau 

de dificuldade foi sendo intensificado porque notamos que os participantes estavam 

imersos no jogo e atentos ao fato de que, conforme o desafio aumentava mais o jogo 

avançava e ganhava a atenção dos observadores. A imersão no jogo foi positiva, 

porém notamos que ela afastava os participantes do contato com o texto. 

 

Reflexões sobre (Formas derivadas) adaptação de jogos tradicionais, teatrais 

e exercícios de atuação para a entrada de textos (diversos) 

Muito estímulo tira o foco do texto. 

(pré-adolescente) 

O trabalho de inserção do texto em jogos previamente estabelecidos e 

conhecidos na preparação de atores ou no processo de integração dos grupos e início 

do trabalho teatral, ainda que com as regras adaptadas, apresentou-se como um 

caminho diferenciado ao que estávamos trilhando. Nosso trabalho estava sendo o de 

pensar em regras para a abordagem do texto que tornassem instigante o contato do 

participante com ele. A intenção era que o participante, ao receber o texto pelos sons, 

pela prática de leitura coletiva, pelas várias vozes alternadas, fosse sensibilizado. Ao 

mesmo tempo, pretendíamos que estes estímulos não retirassem a atenção do texto, 

pois este estava sendo conhecido naquele momento, naquelas circunstâncias.  

Notamos que, por um lado, a inserção do texto em jogos com regras 

previamente estabelecidas levava o participante à realização de múltiplas tarefas e 

desviava sua atenção das palavras escritas. A fala do pré-adolescente colocada no 

início deste item confirma nossa percepção. Por outro lado, assoberbado de funções, 
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sempre com o papel em mãos, sem tempo para julgar a si próprio e aos colegas, ele 

permitia que uma forma inusitada de dizer o texto aparecesse, ganhando uma outra 

qualidade, inesperada, fruto do fluxo da leitura em um contexto de múltiplas tarefas.  

Percebemos que esta abordagem investe na repetição da leitura do mesmo 

texto, ultrapassando o momento de primeiríssimo contato do participante com a obra 

que lhe é desconhecida. Sendo assim, optamos por não seguir com o aprofundamento 

das “formas derivadas de exercícios e jogos tradicionais e teatrais”, por 

considerarmos que elas não atendem aos propósitos específicos deste estudo. 

Entretanto, o caminho de adaptação destes jogos e exercícios que fazem parte do 

leque de atividades de preparação para a atuação ou para a integração dos 

participantes em processos de ensino do teatro, em prol da incorporação do texto nas 

etapas iniciais dos processos, nos parece promissor, merecendo ser trilhado.  

 

Para potencializar A ESCUTA DO TEXTO: vendar os olhos 

e visualizar as palavras (do texto em voz) 

 Alberto Manguel (2012) comenta que, antes de trabalhar como leitor para o 

escritor argentino Jorge Luís Borges, que era cego, lia em silêncio, sozinho, ou 

alguém lia em voz alta para ele um livro de sua escolha. Segundo o autor, ler para um 

cego era uma experiência curiosa, porque, embora ele se sentisse no controle do tom e 

do ritmo da leitura, era todavia Borges, o ouvinte, quem se tornava o senhor do texto.  

Eu era o motorista, mas a paisagem, o espaço que se desenrolava, 

pertenciam ao passageiro, para quem não havia outra responsabilidade 

senão a de apreender o campo visto das janelas. Borges escolhia o livro, 

Borges fazia-me parar ou pedia que continuasse, Borges interrompia para 

comentar, Borges permitia que as palavras chegassem até ele. Eu era 

invisível (MANGUEL, 2012, p. 33). 

 O relato de Manguel inspirou-nos para a proposição da série de jogos que 

tratamos a seguir. Há um aspecto interessante trazido à tona pelo autor que diz 

respeito ao direito do leitor de escolher o que quer ler. Este aspecto, semelhante ao 

que se passou com Manguel, não pode ser levado ao extremo em nossas propostas, 

pois éramos nós que apresentávamos os livros a serem lidos. Mas, especificamente 

nesta série, procuramos abrir espaço para que a escolha do leitor e a do ouvinte 

tivessem uma margem de liberdade.  
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Assim, o objetivo destes jogos com a venda foi potencializar a ação de escuta 

do texto para o ouvinte e, para o leitor, dar a oportunidade de explorar a sua emissão, 

experimentando todos os elementos que haviam sido trabalhados nas rodadas de 

leitura. Propusemos a separação clara entre leitores e ouvintes que, através do uso da 

venda nos olhos, tiveram a visão retirada. Potencializar o sentido auditivo do receptor, 

intensificando a percepção sonora do texto, visava fazer com que, como Borges, o 

ouvinte pudesse criar a sua paisagem imaginária.  

Diferente da situação privada, como a de Manguel e Borges, o uso da venda 

nos olhos em situação coletiva, semiprivada - no sentido de que há observadores, 

ainda que eles sejam internos ao grupo - exige confiança por parte de quem terá seus 

olhos vendados. Vendar-se, neste caso, significa entregar-se aos outros, ação que pode 

gerar insegurança e desconforto. Por isso, esta série de jogos foi realizada depois que 

o grupo já estava minimamente integrado. Como a proposta é delicada, oferecendo 

riscos (riscos físicos – bater em objetos; riscos emocionais – pânico por não controlar 

a situação, pela falta da visão), ela pode ser uma alternativa, também, para 

comprometer o grupo, desacelerar o seu ritmo, quando ele está ou fazendo as 

atividades de forma muito rápida ou de forma tumultuada. 

Estes jogos foram realizados com os professores em formação continuada, 

com os alunos do CEJA, com os pré-adolescentes e com os alunos da Licenciatura em 

Teatro. 

* Adivinha quem lê? Adivinha qual é a intenção? 

Regra: Um voluntário fica sentado no centro da roda com os olhos vendados. Os 

leitores começam a ler, um de cada vez, e o ouvinte deve descobrir primeiramente: 

quem está lendo; depois, incrementando o jogo, pode-se propor variações de 

intenções, de modo que o ouvinte deve descobrir qual a intenção que estava em jogo 

na leitura.  

Com os professores em formação continuada: 
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Fotos: Cia. Experimentus                                                  Fotos: Cia. Experimentus 

* Cego perseguindo a voz que lê. 

Regra: Uma dupla ocupa o centro da roda. Um componente da dupla está com os 

olhos vendados. Aquele que está sem a venda deve ler e circular pelo espaço da roda, 

enquanto o que está com os olhos vendados procura se aproximar do leitor conforme 

ouve o texto. Se o leitor para de ler, o ouvinte para de se movimentar. Quem estiver 

lendo deve procurar explorar lugares diferentes para emitir o texto. 

Pergunta para quem leu: como procurou chamar a atenção do outro? 

Pergunta para quem ouviu (com olhos vendados): como se sentiu? O que chamou a 

sua atenção na leitura?  

 

                Foto: Renatha Flores 



 126 

Algumas respostas recebidas dos pré-adolescentes por parte de quem usou a venda:  

Aguçava muito os sentidos. 

A aproximação do outro chegava a ouriçar os pelos do corpo. 

(Pré-adolescentes) 

 

     * O leitor “chama” o ouvinte - Jogos com textos variados (conhecidos e 

desconhecidos dos participantes)  

Regra: Quatro voluntários, um fica no centro com os olhos vendados e os outros três 

ficam posicionados da seguinte forma: um atrás do que está vendado, um do seu lado 

esquerdo e outro do seu lado direito.  

Primeira etapa: Os leitores escolhem um livro, entre os vários que estão disponíveis, 

sendo que há entre eles textos conhecidos e desconhecidos. Eles irão ler para o 

“cego”, um por vez, e a dinâmica da leitura será pautada pela regra de “tomar a 

palavra”. O cego deverá virar o corpo para a direção de onde vem a voz. 

Segunda etapa: Idem à primeira, mas com movimentos tanto por parte dos leitores 

quanto por parte do ouvinte. O ouvinte deve sair da cadeira e ir em direção ao som. O 

leitor pode mudar de lugar durante a leitura. Quando o ouvinte estiver quase 

encostando no leitor, outro leitor terá que começar a ler, com o intuito de desviar o 

movimento do cego. Portanto, a dinâmica da leitura será pautada pela distância e 

proximidade entre leitor e ouvinte. Os leitores deverão desafiar e surpreender o 

ouvinte, na medida em que propuserem mudanças com a voz, mudanças de intenções 

e mudanças de espaço. 
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Foto: Heloise Vidor 

 

 

Foto: Heloise Vidor 

 

Após a realização do jogo, os professores em formação comentaram: 
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No início virou um jogo de adivinhação, porque a preocupação dos leitores era que 

ele [o ouvinte] não descobrisse quem estava lendo. Mas esta não era a questão pois 

ir em direção à voz é um ato mecânico. O objetivo não era ele identificar de onde 

vem o som, o objetivo era receber o texto que estava sendo lido, desfrutar desta 

leitura. 

(Professor em formação continuada) 

Foi angustiante ouvir três situações diferentes... você não tem controle, você não 

sabe o que vai ouvir, fui para [o texto] Marilu porque já conhecia... vou para o outro 

texto e [aquilo] mexe contigo... senti falta do silêncio. 

(Professor em formação continuada) 

A partir do depoimento destes participantes da primeira experiência que 

realizamos com este jogo, propusemos nas oficinas subsequentes o que descrevemos a 

seguir. 

Transformação da regra: quem vai escolher o que quer ouvir é o ouvinte. 

Cada leitor escolhe um texto e se coloca atrás e aos lados do cego (como na primeira 

etapa). O ouvinte escolhe o leitor com o direcionamento do seu corpo na direção do 

corpo do leitor.  Quando não quiser ouvir nada, vira o corpo para frente e, assim, se 

estabelece o silêncio. Portanto, o movimento do corpo do ouvinte em direção aos 

leitores é que determina quem vai ler.  

O objetivo dos leitores é fazer com que o ouvinte escolha a sua leitura. Se o 

ouvinte gostar de um leitor específico, pode manter-se direcionado a ele por quanto 

tempo quiser, se não gostar do que estiver ouvindo, pode mudar de leitor ou escolher 

o silêncio. Perguntas para a avaliação: o que atrai o ouvinte? Ou, como conquistá-lo? 

O ouvinte tem o poder de encerrar o jogo, mas ele pode dar uma chance aos 

leitores, levantando-se e caminhando em direção aos observadores com a intenção de 

sair do jogo. Assim, ele dá aos leitores uma chance de recuperação. 
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   Foto: Renatha Flores 

 

Foto: Renatha Flores 
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Foto: Cia Experimentus 
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A avaliação após o jogo tentou se pautar na identificação do que gerou 

interesse e desinteresse no ouvinte:  

O que fazia você mudar de texto?... Era não ouvir mais aquilo, o conteúdo do texto, 

na verdade mais a voz, a voz, a entonação, que me remetia às palavras, lembrei da 

minha mãe, da vó... 

(professores em formação continuada) 

Quando a gente tá com o olho vendado a gente se concentra mais no ouvir, 

mergulhado na pessoa que está lendo. 

(professores em formação continuada) 

Às vezes o que prende é a história, às vezes é o modo como se lê. 

(professores em formação continuada) 

E, na redação das impressões sobre a oficina como um todo, localizamos 

outras menções aos jogos com a venda. 

As sensações foram confusas nos momentos de leitura. Para ocorrer concentração foi 

difícil. Necessitamos focar muito no outro. 

(Daniela Cristiana da Silva Toniazzo - Professora da Rede Municipal de Ensino de 

Itajaí) 

Como me sinto? Angustiado, mas participante do processo. Preocupado em conhecer 

e dominar os processos da oficina. Vendar os olhos, uma prova de confiança. Pôr-me 

no lugar de alguém que não vê, difícil. 

(Rafael Manuel Moraes - Professor e Supervisor do Programa Leitura nas Secretarias 

Municipais de Ensino de Itajaí) 

A partir destes comentários, podemos dizer que a retirada da visão provoca 

sensações desconhecidas relacionadas com a própria sensação de estar vendado, ou 

seja, insegurança causada pela retirada daquele que é o sentido principal, a visão, 

somada à recepção involuntária (ou quase involuntária) dos estímulos vindos da voz 

dos outros. Apesar das regras, que garantem certa organização dos acontecimentos, a 

venda nos olhos deixa o participante sem um controle (razoável) da situação, por isso 
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os termos “angustiado”, “preocupado”, “[com] sensações confusas” apareceram nas 

avaliações.  

Ao mesmo tempo, a presença da voz instaura o aspecto emotivo da 

comunicação, segundo Zumthor (2007), fato que pode levar o ouvinte a associações 

de caráter afetivo, como a lembrança da avó, mencionada pela professora Silvana. 

Quando aguçado o sentido da audição e inibido o da visão, há uma mudança na 

percepção e uma mudança também na relação entre emissor e receptor, intensificando 

a escuta-relação (BARTHES, 1990), ou seja, criando uma ênfase no espaço 

intersubjetivo, de forma que o receptor possa sentir-se “mergulhando na pessoa que 

está lendo”, como mencionado pela participante, ou seja, em contato amplificado com 

o outro. 

Um terceiro aspecto que podemos identificar é que, por tratar-se do campo 

perceptivo, há uma instabilidade própria a ele. Como disse Zumthor (2007), a leitura 

em performance evoca uma “unidade da ordem da percepção” e esta unidade não é 

estável. No nosso caso, o interesse da receptora foi variável, modulando-se ora pelo 

tema, ora pela forma como se lê, aqui no caso permeado pelo caráter emocional que a 

voz instaura. A oscilação nos parece positiva quando o intuito é captar o leitor, já que 

ele é “cercado” através de vários estímulos. E mesmo o desconforto gerado pela 

retirada da visão é bem-vindo neste caso, já que cria uma desorganização perceptiva, 

um estranhamento, que abre a possibilidade para que outras sensações aflorem na 

experiência.  

 

* O leitor “chama” o ouvinte – voz em jogo com o espaço 

Transformação da regra – A proposta é idêntica à segunda etapa do exercício anterior, 

de forma que os leitores são estimulados a explorar o espaço, movimentando-se 

enquanto leem e o foco da movimentação está em função de explorarem a voz no 

espaço (ler de frente para a parede, ler do lado de fora da porta, ler em um cantinho, 

ler do chão para cima, ler de cima para baixo, ler muito perto do ouvinte, ler para fora 

da janela, ler como coro em direção ao ouvinte), sempre pensando no ouvinte que 

estará ali para receber o texto. Importante: os leitores não devem encostar no ouvinte. 

Esta variação foi realizada apenas com alunos da Licenciatura em Teatro. 
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Acho que está mais para encontrar outros estímulos sonoros (contrastes de altura, 

volume) do que para trabalhar a interpretação do texto. 

(Melissa Ferreira (ouvinte) – professora do curso de Licenciatura em Teatro) 

Se o termo interpretação se refere à construção de sentidos do texto, a fala da 

participante afirma que os jogos com a venda potencializam a comunicação do texto 

com ênfase na exploração das sonoridades e não na sua leitura propriamente. Isso nos 

faz pensar que explorar o som em vínculo com o espaço ampliou as possibilidades 

relativas às qualidades do som, às sensações provocadas no ouvinte, mas o texto, 

como “tecido tramado” se diluiu, ou seja, apenas com palavras isoladas poderíamos 

atingir o mesmo propósito de exploração sonora. Estávamos diante de mais uma 

situação em que o excesso de estímulos tirou o foco do texto e, portanto, avançou para 

uma etapa posterior em relação ao momento inicial de contato com ele. Agora, se o 

mesmo termo interpretação estiver sendo utilizado como sinônimo de atuação 

podemos dizer que o exercício com a venda ajuda o ator a encontrar contrastes 

sonoros, desvinculados da dimensão lógico-racional do texto ou dos sentidos das 

palavras, apontando formas diferenciadas de composição da fala do personagem.  

 

  Leitura de crônicas - em (pequenos) grupos, leitores preparam uma 

versão do texto que será recebido pelos ouvintes (que estarão com seus olhos 

vendados) 

Ainda com a separação delimitada entre as ações de ler e ouvir, dentro da 

mesma proposta de vendar os olhos propusemos o trabalho com crônicas e um poema 

mais longo em relação aos anteriormente trabalhados.  

Regra: A turma é dividida em pequenos grupos. Cada grupo recebe um texto. O grupo 

deve fazer uma leitura inicial (alguns optaram pela leitura individual e silenciosa, 

outros leram coletivamente e em voz alta); a seguir, deve-se colher as impressões 

sobre o texto e elaborar uma forma de ler para os outros grupos que incorpore 

aspectos trabalhados. Os ouvintes, ou seja, o restante do grupo, devem ficar com os 

olhos vendados.  
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Foto: Cia Experimentus 

O trabalho em grupo na leitura dos textos foi muito legal, porém cansativo. (...) No 

trabalho em grupo é muito importante a troca de ideias e opiniões. 

(Professora Ivana Beatriz Filler) 

No trabalho com os quatro textos [Zap, Sexa, Da timidez, O apanhador de 

desperdícios], achei que a forma de cada um apresentar seu tema foi interessante e 

diferente, mas achei cansativo, não pelo tipo de texto e sim pelo não espaçamento 

entre um e outro para assimilar o que estava sendo passado, pois a meu ver não foi 

possível uma maior assimilação, pois como foi numa sequência rápida de textos, 

algumas coisas ficaram para trás. 

(Silvana Souza- Profª de Educação Infantil) 

Este jogo foi realizado apenas com as professoras em formação continuada. 

As atividades aconteceram em um tempo condensado, no qual nós queríamos explorar 

ao máximo as possibilidades e, com isso, atropelamos o processo. Havia dois 

momentos que demandavam tempo. O primeiro era a descoberta do texto pelo 

pequeno grupo, seguida da elaboração de uma forma de comunicá-lo aos ouvintes, 

que não o conheciam. Os ouvintes estariam com seus olhos vendados, portanto a 

percepção auditiva é que estava sendo estimulada. O segundo momento estava 

relacionado à escuta do texto pelos ouvintes. Havia um excesso de informações para 
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eles processarem, já que cada grupo comunicaria um texto diferente e os textos eram 

mais longos do que os poemas que estavam sendo trabalhados até então. 

Este turbilhão de informações e sensações justifica a percepção mencionada 

pelas participantes de que a atividade foi “cansativa”. Apesar de a Professora Silvana, 

do segundo depoimento, ter atribuído o cansaço não aos textos propriamente, mas à 

“falta de espaçamento” entre as tarefas na atividade, fruto do que estávamos propondo 

e do modo como estávamos conduzindo, consideramos que a opção por utilizar textos 

maiores em atividades que estavam sendo feitas com textos curtos foi um fator 

relevante neste caso. Mesmo assim, percebemos que não é impossível a realização de 

propostas como esta. Entretanto tornou-se evidente que não é qualquer texto, assim 

como qualquer forma de ler, que podem ser conjugados. Um elemento chave a ser 

considerado neste caso é o tempo destinado a cada atividade, já que o que está sendo 

proposto é o desvelamento de textos desconhecidos, ou pouco conhecidos, 

coletivamente, associado a outras ações.  

 

Considerações da etapa Regras da leitura - escuta de poemas e crônicas no 

início das práticas teatrais - JOGO  

  

Finalizamos este capítulo refletindo sobre as práticas descritas e analisadas, 

problematizando-as a partir de alguns aspectos: 

* A integração do texto nas práticas teatrais no início dos processos (aquecimento, 

exercícios, jogos de integração do grupo):  

Podemos dizer que a inserção da literatura nos exercícios e jogos considerados 

iniciais para o trabalho de preparação para uma montagem teatral, relacionados ou à 

preparação dos atores ou à integração do grupo, foi possível graças à dimensão lúdica 

presente na proposta e à particularidade dos textos. O jogo, pautado por regras 

acordadas no aqui agora, transformadas quando necessário, foi o elemento chave para 

fazer com que as dimensões relacionadas ao grupo e ao texto pudessem ser 

conectadas.  
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O aumento gradual das dificuldades levou à percepção desta etapa, por parte 

dos participantes das oficinas, como uma etapa preparatória para as subsequentes, no 

caso as composições para a leitura de textos longos, analisadas no próximo capítulo. 

As rodadas de leitura iniciais com os poemas curtos enfatizaram a ludicidade e 

propiciaram a descontração do grupo. Na sequência, o trabalho com os olhos 

vendados, considerado como uma atividade difícil por parte dos participantes, pôde 

trazer à tona o aspecto da confiança entre os jogadores, intensificou o sentido da 

audição e possibilitou, ao emissor, atribuir nuances à vocalização do texto. E por 

último, possibilitou os exercícios de atuação e os jogos pré-concebidos, adaptados 

para serem realizados com a presença do texto.  

Como decorrência desta integração, pudemos perceber que a proposta 

apresentou bons resultados para entrosar e desinibir o grupo, criar uma atmosfera 

diferenciada do cotidiano das aulas regulares, criar um ritual de início para o trabalho 

teatral. Ao mesmo tempo, ela trouxe a presença da ficção que contribuiu para 

alimentar a imaginação dos participantes nos próprios jogos.  

A presença do texto não impossibilitou ou desvirtuou o trabalho de 

sensibilização do participante e do grupo para o processo teatral, realizado através de 

aquecimentos físicos e/ou jogos improvisacionais. Pudemos constatar que há a 

possibilidade de incluir o texto nos primeiríssimos momentos do trabalho, sem que o 

participante venha a se desestimular com a proposta por ter dificuldades com a leitura 

ou por não gostar de ler. Ao contrário, os depoimentos revelam que a união dos 

campos contribuiu para o desfrute de ambas as atividades, de leitura e de teatro, além 

de ter contribuído para ampliar as práticas de ensino entre os docentes. 

* As características que o texto deve apresentar para possibilitar sua inserção 

nas práticas iniciais e contribuir com elas 

A escolha do texto, neste caso, é um fator determinante para que haja 

integração das propostas mencionadas no item anterior. A partir de nossa experiência, 

pensamos que a escolha de um poema cujos versos eram formados apenas por uma 

palavra, como é o caso de As coisas, de Arnaldo Antunes, e pelo fato de tratar das 

características que as coisas têm (textura, intensidade, volume, etc.), foi especialmente 

interessante para introduzir o participante tanto no tema do trabalho (descobrir a 

textura, intensidade das palavras oralizadas) quanto na dinâmica em si. Em todos os 
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contextos, o primeiro texto lido foi este e os participantes destacaram a relação entre a 

temática do texto e a temática da oficina.  

Depois de o grupo estar familiarizado com a dinâmica, optamos por poemas 

mais extensos e com versos mais longos, e pela possibilidade de explorar as 

sonoridades ou jogos de palavras, como os Travatrovas, ou personagens como O 

macaco e a mola e a Língua do nhem. O poema de Ferreira Gullar, Traduzir-se, lido 

com os adultos, possibilitou uma atmosfera apropriada para a exploração do 

endereçamento do texto, pois a diminuição do ritmo das atividades, decorrente da 

necessidade de demarcar o interlocutor e lhe transferir a palavra, intensificou o 

aspecto existencial que ela carrega, já que trata de uma autoanálise, uma descrição 

profunda de si mesmo. 

Pudemos constatar que a poesia, devido à sua característica de ser a “arte de 

criar imagens, sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam 

sons, ritmos e significados” (HOUAISS, 2014), é o gênero que favorece a realização 

de práticas como as que foram propostas nesta etapa. Os recursos sonoros como o 

ritmo, a rima e a aliteração, além das imagens sugeridas pelas metáforas e 

personificações, foram especialmente bem-vindos neste caso. 

A inserção das crônicas nesta etapa, em interface com os jogos com a venda 

nos olhos, revelou certa incompatibilidade entre o texto e a forma de leitura, trazendo 

à tona a importância de não sobrecarregar o participante nem com um excesso de 

tarefas nem com um excesso de informações. O aumento gradual das dificuldades em 

termos da inserção das ações na leitura, mencionado no item anterior, se aplica 

também à escolha do texto. Sua extensão e sua complexidade, em termos temático, 

léxico e sintático, devem ser condizentes com a particularidade do contexto, no que se 

refere às condições etárias e de proficiência leitora.  

Podemos dizer que, além de enfatizar os aspectos relacionados à glossolalia, 

conforme sugere Coelho (2012), e ao humor, deve-se estar atento também à estrutura 

do texto narrativo, pois no caso da crônica Sexa, de Luiz Fernando Veríssimo, 

composta exclusivamente por diálogos, acabamos nos remetendo às questões que 

envolvem o texto dramático, identificadas na experiência piloto. O excesso de 

diálogos levou o leitor rapidamente a um registro de representação/atuação e ao 

desejo, por parte do grupo, de que os personagens fossem divididos entre dois leitores 
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apenas e que estes ficassem no centro da sala para realizarem a leitura aos moldes de 

uma cena teatral. Como dissemos, este é um caminho possível para o trabalho com o 

texto vinculado ao teatro, mas que fugia daquele que estávamos procurando trilhar. 

Ainda que nesta etapa tenhamos observado que as formas de ler podem ser 

aplicadas a diversos textos, percebemos que a atividade ganha impacto na medida em 

que o tema do texto se relaciona ou com a proposta como um todo ou com as 

instruções elaboradas especialmente para sua leitura. Neste sentido, é interessante que 

o proponente tente conjugar estes elementos sempre que possível. 

* A teatralidade está presente nesta etapa? Por que retirar o sentido da visão, se 

é através dela que a teatralidade se configura? 

Nesta etapa inicial, considerada por vários participantes como uma etapa 

preparatória para as outras atividades (composições com a leitura), os jogos 

pretendiam instalar a atmosfera lúdica, prazerosa, na qual os participantes se 

sentissem entrosados e encorajados para ler em público. Passado este momento 

inicial, pretendíamos que, através do contato com as palavras, eles experimentassem 

jogar com a própria expressão e observar como cada colega se arriscaria no desafio 

que era coletivo, já que todos estavam conhecendo o texto juntos. 

Neste sentido, mais do que explorar a teatralidade, pretendíamos sensibilizar o 

participante para o contato com o texto, pelos olhos (leitura) e pelos ouvidos (escuta), 

de forma alternada, explorando sensivelmente as palavras, tentando fazer aflorar as 

primeiras impressões, partilhando-as com o grupo. Em um mundo que é bombardeado 

por imagens, como o nosso, retirar o sentido da visão, que é supervalorizado e 

desenvolvido, pode levar o participante a sensações estranhas, perturbadoras, 

desconcertantes, sendo motivo de angústia por um lado, mas, por outro lado, podendo 

abrir os canais de percepção dos sentidos anestesiados pelo cotidiano, e isso ser 

motivo de prazer. 

Entretanto, de acordo com Sánchez e Prieto (2010), a simples consciência de 

ser observado altera o comportamento e cria tensões que acionam alguma 

modificação na expressão espontânea. A tensão da situação de exposição, que 

interfere na espontaneidade, em jogo com as instruções lançadas para explorar a 

presença da voz, os movimentos e pequenos deslocamentos corporais, dando 
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contornos ao texto, conferindo-lhe texturas diversificadas, remetiam a uma 

teatralidade em processo, conforme menciona Ryngaert (2009). Além da consciência 

de ser observado, a demarcação de um ritual diferenciado do cotidiano é outro fator 

que, segundo este autor, estabelece a teatralidade. Neste sentido, as primeiras 

atividades relacionadas às apresentações e aos alongamentos, da forma como foram 

propostas, incorporando “esquisitices” a cada rodada, já se configuravam como uma 

situação com qualidades teatrais. 

Notamos que com a leitura de A língua do nhem, lido com as crianças, com os 

alunos do CEJA e com as alunas da Licenciatura em Teatro, a teatralidade se fez 

presente, na medida em que o jogo com as palavras, com a personagem da velhinha e 

com a sonoridade do nhem nhem nhem repetido contribuíam para lances de 

representação da personagem, das ações entre os participantes. A resposta dos 

observadores, enquanto viam seus pares “imitando a velhinha”, se evidenciava pelas 

gargalhadas que ressoavam na sala durante o exercício.  

Neste sentido, podemos afirmar que alguns textos contribuem mais do que 

outros para que a teatralidade apareça, ou porque possuem muitos diálogos (como no 

caso de Sexa), ou porque o poema ou a narrativa estão centradas em um personagem 

que realiza ações, como é o caso de O macaco e a mola e a Língua do nhem. Quando 

o texto não apresenta estes aspectos, é a exploração da voz e das intenções que pode 

provocar ampliações, dilatações, que resultem em uma qualidade teatral. 

* Quais os problemas encontrados? Quais os ganhos? Houve diferença entre os 

contextos? 

O excesso - excesso de informação, excesso de explicação, excesso de 

interpretação (construção de sentidos e/ou de atuação) - é o elemento de risco quando 

o foco é o debruçar-se com vagar sobre o texto literário. Entendemos excesso como 

aquilo que passa da medida, e passar da medida neste caso é se distanciar da 

materialidade do texto e da sua leitura.  

Portanto, o grande desafio de nossa proposta é perceber a justa medida entre 

ler e jogar com o corpo-voz, o espaço, os outros jogadores, sem prejuízo da primeira 

ação. Se por um lado os elementos teatrais podem ajudar a expandir os sentidos do 

texto, por outro lado, qualquer excesso leva o participante ao desvio do contato 



 141 

concreto com ele. Além disso, o excesso de atividades que requerem uma atenção 

expandida e um corpo minimamente disponível podem levar ao cansaço na realização 

das atividades, conforme alguns participantes chegaram a expressar. Esta situação 

pode ser prejudicial para o engajamento do participante. Foi por esta razão que 

trocamos muitas vezes o material literário.  

Observamos que a linha que separa a repetição utilizada para garantir as 

primeiras apropriações de um texto desconhecido da repetição que explora 

possibilidades formais de comunicação do texto vinculadas a estímulos ou tarefas 

corporais (movimentos, deslocamentos) é tênue. Estávamos testando este limite. O 

trabalho com os jogos pré-estabelecidos foi fundamental para deixar claro que o 

excesso de estímulos e a euforia do jogo impedem que a leitura propriamente 

aconteça, na medida em que o trabalho com estes jogos leva o participante a retirar os 

olhos do papel e com isso se afastar do texto. 

Concluímos que para preservar a ação de leitura, os movimentos e 

deslocamentos devem ser sutis e inseridos em pequena quantidade. Notamos que 

quanto mais se verticaliza a ênfase na comunicação e na experimentação gestual e 

espacial, mais se expande a apropriação do texto. Entretanto, essa expansão extrapola 

a fase em que o contato concreto com o texto em sua materialidade é condição 

essencial, pois a leitura, neste caso, não é um apoio para as outras ações, ela é a ação 

fundamental. 

Quanto à variedade de contextos, notamos que a dimensão lúdica fez com que 

as diferenças entre eles e entre os formatos das oficinas fossem relativizadas. O lúdico 

coloca os participantes em um estado de igualdade em relação ao alcance do seu 

objetivo. Deste modo, há uma busca coletiva para alcançá-lo, transcendendo qualquer 

aspecto competitivo. Ainda assim, pudemos observar que, mais do que a diferença 

etária, ou o contexto de ensino (formal ou informal), o aspecto que tornou a 

experiência diferenciada foi a familiaridade prévia com a linguagem teatral. Quanto 

mais familiar, mais rápido o participante lançava-se na experimentação formal, fato 

que exigia a troca do material literário com maior frequência. De toda forma, a 

diversidade de variáveis não inviabilizou nenhuma das atividades e permitiu que os 

mesmos textos fossem trabalhados nos diferentes contextos, o que reforça a 
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importância da dimensão lúdica como eixo para articular as ações e superar eventuais 

dificuldades de entrosamento ou de ler em exposição. 

Passaremos a seguir para a descrição e a análise do segundo encaminhamento 

das práticas, realizadas nos mesmos contextos. O foco estava na composição prévia 

de regras relacionadas ao tema do texto e pensadas com o intuito de promover a 

leitura de textos narrativos considerados longos em relação aos poemas e às crônicas. 

A expectativa era potencializar a experiência poética, vinculando a recepção do texto 

em performance a uma situação de leitura determinada, criada especialmente para a 

obra escolhida. Além disso, o objetivo também era tornar o trabalho com o jogo mais 

sutil, procurando criar regras que não desviassem o participante da ação de ler.  
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IV. Composições com a leitura e a escuta de textos literários: a poesia do texto na 

poesia do encontro 

 

 

 

 

 

 

 

O termo “composição” pode ser definido como ato ou efeito de compor (-se); 

ato ou efeito de constituir um todo; modo pelo qual os elementos constituintes do todo 

se dispõem e integram; organização; a coisa composta (HOUAISS, 2014). Segundo 

Matteo Bonfitto, “o conceito é amplamente utilizado enquanto instrumento de análise 

e apreciação artística em várias formas de arte” (BONFITTO, 2002, p. XVII). No 

nosso caso, por composição estamos entendendo a disposição, ou seja, o arranjo 

intencional das regras para a abordagem de determinado texto, visando potencializar a 

fruição do receptor através da conjugação entre a forma de ler e o tema.  

Se na etapa anterior os jogos com a voz (TORREGROSA, 2007; 2008) e os 

jogos de apropriação do texto (KOUDELA, 2010; PUPO, 2005) foram inspiradores, 

nesta etapa as práticas de leitura compartilhada analisadas no primeiro capítulo, a 

experiência com a leitura da Odisseia de Homero na Comunidad de aprendizaje (Sala 

Pradillo) e a participação como público-leitor nas propostas desenvolvidas por Juliana 

Jardim em Ensaios ignorantes foram especialmente importantes. No trabalho de 

Jardim, um dos diferenciais está na proposta de criar espaços na leitura para 

digressões e derivas, ou seja, um espaço de saída do texto para que o leitor possa dizer 

em voz alta aquilo que lhe ocorre sobre o texto, ou sobre o encontro, ou sobre “muitas 

coisas... que ainda não se mostraram” (JARDIM, 2009, p. 98-99) e, em seguida, 
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ocorre o retorno ao texto. Nas experiências de que participamos, a dinâmica de 

entrada e saída do texto se dava através de regras acordadas antes do início da leitura.  

No nosso caso, não introduzimos as derivas e digressões. As saídas do texto 

estavam focadas na busca das impressões dos leitores e ouvintes durante o processo, 

através da escrita das palavras-síntese. E as interrupções também ocorriam na 

passagem da leitura, ritualizada pela ação de aproximação do leitor em direção ao 

futuro leitor, precisada, claramente endereçada e concretizada através da entrega do 

livro, em uma menção ao trabalho realizado com a bola de plástico na etapa anterior.  

As práticas a serem descritas e analisadas neste capítulo foram aquelas em que 

procuramos reforçar elementos trazidos pelo texto. Ou seja, a composição estava 

vinculada ao texto e o desafio era abordar os textos extensos (em comparação com os 

poemas e as crônicas) na íntegra. Investimos, assim, na ideia de que “o enredo enreda 

o leitor”, conforme dizem João Wanderley Geraldi e Maria Nilma Goes da Fonseca 

no artigo O circuito do livro e a escola (2013).  

Em alguns casos, a leitura se repetiu um par de vezes, mas na maior parte do 

trabalho, o texto foi lido uma única vez. Queríamos verificar a recepção de textos 

mais longos, se os participantes se apropriariam do enredo - checaríamos através do 

levantamento das primeiras impressões durante a própria leitura - se permaneceriam 

atentos, presentes na leitura. Além disso, gostaríamos de conferir se a leitura se 

sustentaria como um encontro/evento pontual, sem repetição, algo entre a aula e a 

apresentação, observando as questões que surgiriam em termos artísticos e 

pedagógicos, assim como a pertinência e o impacto deste tipo de encaminhamento. 

Os textos desta etapa foram lidos a partir de uma base comum de regras, 

conforme detalhadas no quadro abaixo.  

Regras (básicas) para a leitura de textos longos 

Todos sentados em roda ou semicírculo. Todos com uma cópia do texto em mãos. Um 

leitor levanta-se e, com o objeto livro nas mãos, inicia a leitura. Ele pode (ou não) se 

movimentar pelo centro da roda. No momento que desejar parar de ler, ele pode 

passar o livro para outro leitor que deve assumir a leitura. Ao final do texto ou de 

cada capítulo, é solicitado ao grupo que, um por vez, escreva uma palavra-síntese no 
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quadro (sala de aula) ou em uma cartolina. A palavra pode estar relacionada ao texto 

lido ou à atividade proposta, dependendo do caso. 

No trabalho com os textos Dorminhoco e Marilu ocorreu uma leitura com as 

regras básicas, seguida de uma segunda leitura, aí sim realizada com estímulos 

relacionados a cada um dos textos. A base de ações continuava sendo a mesma: ler – 

vocalizar - escutar - ver. Já com o texto Amarílis a composição com estímulos que se 

relacionavam com o tema do texto foi realizada previamente à sua leitura, numa 

sequência de ações preparatórias que visavam sensibilizar as crianças para o contato 

com o texto infanto-juvenil mais extenso dentre os escolhidos no trabalho.  

 

Composição com o texto de literatura infanto-juvenil 

Dorminhoco, de Michael Rosen e Jonathan Langley 

O texto Dorminhoco conta a história de um cachorro que quando dormia 

roncava tão alto que não deixava outros animais dormirem. Além do ruído constante e 

motivo do incômodo dos outros animais, o texto brinca com as onomatopeias, 

conferindo uma pitada de humor à narrativa. As onomatopeias RONC; A T C H I I I M 

M;  B U U; R O I M, R O I M; M I A U U U; M U U U; B E E É; Ó I N C;  C U I M, 

C U I M; C Ó – C Ó – R I – C Ó;  U U O O O F F F  ajudaram a explorar o trabalho 

com as sonoridades, que havia sido iniciado nas rodadas de leitura com os poemas. 

Este texto foi lido com os pré-adolescentes, na oficina intensiva que ocorreu em 

Joinville.  

Começamos o trabalho em duplas, um participante de costas para o outro, 

sendo que apenas um deles tinha o texto em mãos, e este que possuía o texto deveria 

lê-lo para o colega. Propositalmente, a leitura foi cercada por muito ruído, já que as 

duplas liam de forma concomitante. Em uma segunda rodada, alternou-se a voz do 

grupo e a voz de apenas uma dupla com a instrução “CONGELA” seguida da 

indicação para uma das duplas ler. Com a instrução “TODO MUNDO” retornava a 

voz do grupo e assim sucessivamente. Depois de todas as duplas terem lido e chegado 

ao final do texto, cada um dos ouvintes foi até o quadro e escreveu uma palavra-

síntese, relacionada ao que havia sido ouvido. 
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Alguns comentários feitos durante a leitura - todos os lados ouviam a história, 

parecia um eco - de certa maneira associavam-se à situação dos animais que não 

conseguiam dormir com o ruído do ronco do cachorro. Esta era a ideia para fazer 

dialogar a composição das regras para a leitura com o tema do texto. Porém, neste 

caso, a associação não foi explícita o bastante para chamar a atenção dos alunos. Eles 

não mencionaram nada que pudesse evidenciar a percepção deste diálogo nas 

avaliações. Quando perguntados sobre os textos que mais haviam gostado, apenas 

dois alunos fizeram referência a Dorminhoco e justificaram com as seguintes falas:  

 [Gostei] porque eu adoro dormir. 

(pré-adolescente) 

[Gostei] porque é legal, engraçado e ajuda a ser amigo, pois os animais estavam 

fazendo de tudo para acordar o cachorro. 

(pré-adolescente) 

As justificativas utilizadas pelos participantes dizem respeito ao tema do texto. 

Diferentemente das outras propostas, esta não gerou impacto, pois a criação do ruído 

real não foi associada ao ruído da ficção. Neste caso, teríamos que rever a proposta de 

leitura, procurando alternativas para tornar mais evidente a composição com as ações 

corporais e vocais em relação à situação do texto. 

Depois de repetirem o exercício trocando a dupla, a proposta agora era ficar de 

frente para o colega. Aquele que estivesse sem o texto fecharia os olhos e aquele que 

estivesse com o texto iria sussurrá-lo para o ouvinte, sem tocá-lo, deixando-o em 

segurança, apesar dos olhos fechados. Foi repetida a alternância entre o sussurro de 

todas as duplas, de forma concomitante, e o sussurro de apenas uma dupla. A seguir, 

propusemos a ida ao quadro dos que estavam com os olhos fechados, para escrever 

uma palavra que se relacionasse com a história ouvida pelo sussurro.  

Acordou, ouvido, cachorro, dormir, fazenda, poderemos, saltitando, porquinhos, 

carneiro, vaca, estrada, óinc, dormindo, árvore, animais, todos, dorminhoco, silêncio. 
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Considerando que o texto estava sendo descoberto de forma coletiva e com a 

associação de outras ações, é possível compreender a escolha por palavras que 

literalmente faziam parte da obra, ou seja, uma síntese com foco no entendimento, 

mais do que na expressão de sentimentos ou opiniões sobre a narrativa. A atividade 

foi encerrada com a repetição da leitura e a observação do livro, em uma grande roda.  

 

Composição com o capítulo O mês de abril, que faz parte da obra Viagem 

ao céu, de Monteiro Lobato 

O mês de abril, primeiro capítulo de Viagem ao céu, de Monteiro Lobato, foi 

lido de modo a criar um espaço para reforçar o “direito de lagartear” que o texto 

reivindica. Fizemos duas experiências com este texto, explorando-o com composições 

diferenciadas.  

Com os professores em formação continuada, a proposta foi dividir o grupo 

em duplas, um de costas para o outro, procurando apoio através do contato e do peso 

do corpo do outro. A regra para o leitor era propor pequenos movimentos e 

descolamentos, além de imprimir uma intenção na leitura. O ouvinte deveria fechar os 

olhos e deixar que o seu corpo acompanhasse os movimentos e deslocamentos que 

estavam sendo propostos, além de perceber qual intenção estava em jogo. As costas 

não poderiam se desgrudar em momento algum. Alternamos momentos em que só 

uma dupla realizava a leitura com outros em que todos sussurravam os textos.  

Gostei da dinâmica usada com o texto Viagem ao céu, porém percebi um pouco de 

dificuldade para me soltar. 

(Solange - Professora da Pré-Escola) 

Na dinâmica com o texto Viagem ao céu, me senti bem à vontade e senti o corpo bem 

leve. 

(Silvia Azevedo – Professora de Educação Infantil) 

É interessante notar que houve percepções opostas perante a mesma atividade: 

dificuldade ou facilidade com os movimentos corporais. Para uma das participantes, a 

tarefa de soltar o corpo no corpo do outro, tarefa que exige confiança e entrega, foi 
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difícil de realizar, mas o depoimento da outra participante, que diz que se sentiu “à 

vontade” e com o “corpo leve”, mostra que a dificuldade da primeira não estava 

relacionada a um problema de inadequação da atividade para o grupo, aspecto 

importante de ser levado em conta, já que estávamos experimentando muitas das 

atividades pela primeira vez. 

A atividade da leitura em dupla do texto Viagem ao céu foi a que considerei a mais 

interessante do segundo dia, pois além de nos prender ao texto, ao mesmo tempo ela 

nos desconcentrava, mas com isto, nos forçava a tentar manter a concentração; e os 

movimentos ajudavam, deixando muito interessante, pois me fazia entrar 

completamente no tema, deixando tudo de lado. 

(Silvana Souza- Profª de Educação Infantil) 

O depoimento anterior revela que a composição das regras neste caso colocou 

em diálogo o assunto e a forma de ler. Isso ajudou a participante a se envolver com o 

texto e com as ações, já que conseguiu “deixar tudo de lado” e “entrar completamente 

no tema”.  

Com os pré-adolescentes, a proposta foi diferenciada. A sala foi forrada por 

tatames e o grupo foi convidado a deitar. Com a dinâmica de tomar a palavra, a leitura 

foi iniciada. O objetivo dos leitores era, apesar da atmosfera de sono e preguiça, 

manter todos acordados. Depois da primeira leitura, foi realizada a sondagem das 

palavras desconhecidas e uma nova leitura foi realizada, transitando entre uma voz e 

várias vozes ressoantes. 

                 



 149 

Fotos: Heloise Vidor 

Ainda que a foto revele que as crianças “lagarteavam” enquanto liam, elas não 

mencionaram a experiência da leitura de O mês de abril/Viagem ao céu nas 

avaliações. Este fato nos faz pensar que a composição proposta não foi efetiva o 

suficiente para causar impacto na leitura e, com isso, potencializar a fruição do texto. 

Neste sentido, a repetição desta proposta de leitura do texto de Lobato mereceria ser 

retomada. Em relação à experiência com os adultos (que havia obtido êxito), como 

mudamos as regras e o contexto, não podemos afirmar se a proposta de composição 

foi ineficaz, ou se com as crianças há a necessidade de uma associação mais explícita 

entre a forma de ler e o conteúdo do texto para que elas percebam a articulação e se 

afetem por ela. No caso da composição para a leitura de Dorminhoco ocorreu o 

mesmo: os pré-adolescentes não conseguiram identificar a proposta ruidosa com o 

ronco ruidoso e causador do conflito narrado no texto, o que nos faz pensar que, 

efetivamente, com esta faixa etária, a articulação proposta para a leitura destes textos 

foi ineficaz.  
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Composição com o texto de literatura infanto-juvenil 

Marilu, de Eva Furnari 

A leitura do texto Marilu, de Eva Furnari, foi feita com a sequência de regras 

básicas para a leitura de textos longos, descritas na página 145. Neste caso, 

procuramos investir nas situações de humor trazidas pela autora. Marilu é uma 

menina que vê todas as coisas com tons de cinza. Um dia ela se depara com uma 

lanterna colorida e resolve que quer ter uma igual. Vai à loja e compra uma, mas a sua 

fica cinza. Ela fica brava, reclama com os donos da loja e, ao final, percebe que é seu 

jeito de ver o mundo que torna tudo cinza. Os donos da loja são personagens que 

cantam e dançam e a autora brinca com a brabeza da personagem para criar palavrões 

que ela fala nos acessos de raiva. Neste texto, podemos identificar a glossolalia 

(COELHO, 2012), recurso utilizado pela autora para criar os palavrões ditos pela 

personagem-título. Procuramos destacar estes momentos do texto, entre outros, para 

serem explorados pelos participantes.  

Com a divisão da turma em três grupos, a proposta era que cada grupo 

preparasse: 

1.  um jeito divertido de ler o primeiro bilhete: 

Fomos até o Japão, voltamos logo, num instante. 

Quem não quiser esperar, pode ir caçar elefante. 

 

2.  um jeito desafinado de cantar a primeira música:  

Sorvete de espinafre, chapéu de couve-flor, 

Cotovelada de cobra, peruca de computador. 

Esse mundo é engraçado, é só olhar com bom humor! 

 

3.  um jeito um pouco enfurecido de falar os palavrões: 

- Rapaspolho, bundozildos, gorolíticos, bocozudos, vermicidas! 

 

4. um jeito entusiasmado de cantar a segunda música: 

Abraço de porco-espinho, gargalhada de trator, 
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Piolho de pijama, bigode de espanador, 

Esse mundo é engraçado, é só olhar com bom humor! 

 

5. um jeito muito enfurecido de falar os palavrões:  

- Rapaspolhos, bundozildos, gorolíticos, bocozudos, vermicidas, vespilhos, 

perezildos, zutolhos, vomidécios, xutrúcios! 

6. um jeito gran finale de cantar a última música: 

Dor de dente de minhoca, bunda de apontador, 

Passarinho banguela, tigre de babador, 

Esse mundo é engraçado, é só olhar com bom humor! 

 

Cada dupla ou pequeno grupo preparava e apresentava cada um dos itens 

solicitados. Na sequência, o espaço foi organizado em formato de meia lua, no qual os 

alunos estavam sentados. A proposta era que uma pessoa ocupasse o espaço central e 

começasse a ler. Quando chegasse o momento do bilhete, o leitor apontava para um 

dos grupos e este se levantava e apresentava sua forma divertida de ler o bilhete. 

Depois o leitor-narrador, com o livro em mãos, retomava a leitura e quando chegasse 

a primeira música, mesma coisa. O grupo levantava e cantava a primeira música da 

forma desafinada que havia criado. Para organizar esta passagem, a bola de plástico 

transitava entre os que deveriam tomar a palavra. Se o narrador cansasse de ler, 

poderia escolher um outro narrador durante o percurso. 
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Foto: Renatha Flores 

 

Conseguimos, desta forma, distinguir os momentos marcados pelo tom da 

narração com momentos de atuação, e por isso, maior teatralidade, sem prescindir da 

leitura do texto e sem recorrer à dramatização do enredo. O grupo tinha que se manter 

atento, pois não sabia em que momento seria escolhido e qual parte teria que fazer. 

Sentados em uma grande roda, lemos o texto novamente, observamos as ilustrações 

do livro e assim encerramos o trabalho com Marilu.  

A experiência com este texto foi realizada com os professores em formação 

continuada, com os pré-adolescentes e com os participantes da oficina realizada no 

Festival de Teatro Itajaí em Cartaz. Em todos os contextos o encaminhamento foi o 

mesmo. 

 Destacamos, na sequência, as avaliações dos participantes:  

A história da Marilu foi o ponto alto, pois a forma de lê-lo, de dramatizá-lo foi muito 

rica e prazerosa, me remeteu para dentro do texto e já imaginei diversas coisas que 

posso fazer com ele dentro da minha sala [de aula]. 

(Silvana Souza - Profª de Educação Infantil) 
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O texto Marilu foi gostosíssimo de ler e trabalhar. O texto em si já é muito bom e 

divertido e acrescentando as variantes usadas nos proporcionou um momento de 

muito prazer. 

(Elis Maria – Professora da Educação Infantil) 

 O termo “dramatizar” surgiu nas avaliações realizadas entre as professoras em 

formação continuada e entre os pré-adolescentes. Segundo Patrice Pavis (2001), 

dramatizar diz respeito a adaptar materiais textuais para o formato dramático, “(...) 

tentativas para encontrar um estilo que lembra o teatro, graças aos diálogos” (PAVIS, 

2001, p. 112). O autor chama a atenção para o fato de que o cinema e a televisão 

exerceram uma forte influência na prática de adaptações de romances, com isso, esta 

prática é comum e amplamente utilizada por pedagogos e professores de literatura em 

escolas (GRAZIOLI, 2007); (TORREGROSA, 2008). 

Nós não adaptamos nenhum dos textos trabalhados criando uma dramaturgia, 

portanto o que os participantes identificaram como “dramatizar” se relaciona com a  

palavra “drama”, da qual “dramatizar” deriva, e que significa “ação”. A utilização do 

termo foi correta, na medida em que foram realizadas algumas ações dos personagens 

(como “cantar”, realizada pelos Pimpolhos, ou “esbravejar”, por Marilu) de forma 

coletiva, em pequenos grupos. O único personagem criado e realizado de forma 

individual foi o narrador, assumido pelo participante que sustentava o livro, lia a 

narrativa e solicitava a entrada dos grupos nos momentos previamente combinados. 

Ele não era fixo, se alternava como um coringa entre todos durante a leitura.  

Outro aspecto que pode ter remetido à prática teatral, nomeada de forma 

generalizada pelos participantes como “dramatização”, foi a opção proposta de 

“preparar em grupo as ações”, ensaiá-las, para depois mostrá-las ao grande grupo, 

além da organização do espaço com delimitação de palco e plateia, fato que visava 

potencializar a percepção da teatralidade em e no processo. 

Na avaliação realizada com os pré-adolescentes, quando perguntados sobre 

qual o texto que mais tinham gostado e por que, o eleito foi Marilu. Algumas das 

justificativas utilizadas diziam respeito à forma pela qual a leitura havia sido 

proposta:  
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Porque fizemos da história uma música. 

Porque tinha improvisos, fazendo músicas e poemas. 

Porque fomos divididos em equipes e fizemos apresentações para todos. 

Porque eu amo ler e esse [texto] nós lemos muito. Achei que era um pouco grande no 

início. 

Porque tinha bastante música pra gente trabalhar. 

 

  Outras estavam relacionadas ao conteúdo do texto:  

Porque eu achei muito engraçada a história. 

Porque falava sobre o mundo que é engraçado é só olhar com bom humor. 

Porque eu achei o texto interessante. 

Porque ela [a personagem Marilu] só via tudo cinza ao seu redor e este texto nos 

ensina que devemos ser felizes. 

E outra, relacionada à composição que procurava vincular a forma de ler ao 

tema e, com isso, tornar a aproximação e a apropriação do texto uma experiência 

impactante e prazerosa:  

Porque mostra um pouco como as pessoas são: não conseguem ver as coisas 

divertidas da vida, e porque eu inventei uma música muito legal. 

Na oficina realizada com os participantes do Festival de Teatro Itajaí em 

Cartaz, estas foram as palavras-síntese que surgiram durante o processo de trabalho 

com o texto, em suas várias etapas: 
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Sobre o texto:  

cobra; vacas gordas amarelas; fermento; real; olhar a vida com humor, com bom 

humor; graça!; bom humor; cor; abraço de porco-espinho. 

 

Sobre a proposta da oficina:  

estética; coletivo; ritmo; atenção; em grupo é sempre melhor!!; esgotou; atenção ao 

ouvir; quando eu ouço?!; percepção; brincadeira de criança...; som; pensar com 

imagens; como é bom!!!; a imaginação aflora!!; formas variadas; capacidade; ouvir 

e sentir! ver; emoção; intenção e leitura. 

 

Elas mostram que os participantes conjugaram elementos relacionados ao 

enredo e à proposta da oficina. 

 

(Composição de ações prévias à leitura)   

Amarílis, de Eva Furnari 

Com o texto Amarílis, de Eva Furnari, a proposta foi diferenciada em relações 

às outras porque, neste caso, as ações foram realizadas com o intuito de preparar os 

participantes, no caso os pré-adolescentes, para a leitura daquele que seria o texto 

mais longo que leriam na oficina. Amarílis conta a história de dois irmãos, Tiago e 

Luisa, que gostam de jogar um jogo, inventado por eles, no qual Tiago, tateando os 

livros que se encontram na estante, escolhe um, e Luisa, a irmã mais velha, lê para o 

irmão o livro escolhido e, se for um livro ilustrado, descreve as imagens para ele. Se o 

livro fosse considerado “chato” pelo menino, Luisa inventava histórias para torná-lo 

mais atrativo. Tiago é cego, mas somente no penúltimo parágrafo a autora explicita 

esta condição do personagem, dizendo: “Tiago não enxergava e a irmã contava as 

histórias com texturas, consistências, temperaturas, volumes e sons” (FURNARI, 

2013, p. 31).  
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Sem realizar nenhuma leitura prévia, começamos a proposta colocando uma 

venda nos olhos de cada aluno, que foram convidados a irem da sala de aula até a 

biblioteca da escola.     

Foto: Renatha Flores 

 

 

Foto: Renatha Flores 
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Chegando à biblioteca, cada aluno procurou uma mesa e sentou-se em uma 

cadeira. Quando todos estavam acomodados, retiraram a venda, observaram onde 

estavam e falaram um pouco sobre a experiência da caminhada com os olhos 

vendados. 

Na sequência, em duplas, solicitamos que um ficasse com os olhos vendados e 

o outro não. O aluno que estava enxergando deveria levar o colega até as estantes de 

livros e deixar que ele os tateasse, até que escolhesse um e o retirasse da estante, 

entregando-o ao colega leitor.  

 

Foto: Renatha Flores 
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Foto: Renatha Flores 

Este, por sua vez, deveria conduzir o ouvinte a qualquer lugar da biblioteca e 

descrever e/ou ler o livro para o colega. 

Foto: Renatha Flores 
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Foto: Renatha Flores 

A seguir, repetimos a atividade, trocando os leitores e os ouvintes. Em roda, 

realizamos a leitura do texto com a dinâmica de dar e tomar a palavra e, com uma 

conversa sobre a experiência, finalizamos a aula. 

Os primeiros comentários que surgiram após a leitura foram: 

Parecia que tinha tanta página, no fim até que foi rápido. 

(Pré-adolescente) 

O texto parecia tão comprido, no fim até que era curto. 

(Pré-adolescente) 

 

 E na sequência:  

Nós fizemos o que eles falam no texto: um era o Tiago e o outro a Luísa e depois 

trocava. 

(Pré-adolescente) 

A gente veio pra biblioteca porque o texto fala de livros. 
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Fala de livro e a irmã estava lendo pra ele, como nós fizemos com o amigo a mesma 

brincadeira. 

(Pré-adolescente) 

Eles sentiam a textura das palavras, como nós fizemos aqui na biblioteca, palavras 

frias, palavras quentes... com o tato a gente sentia a temperatura das coisas... o 

tamanho... 

(Pré-adolescente) 

Eles estudavam brincando. 

(Pré-adolescente) 

Quando perguntados sobre como tinha sido a sensação de caminhar da sala de 

aula até a biblioteca com os olhos vendados:  

Deu medo por causa da escada e das portas que abrem para fora! 

(Pré-adolescente) 

Eu percebi que quando tira a visão todos os sentidos ficam meio perturbados. 

(Pré-adolescente) 

Quando [se  re]tira a visão, os sentidos ficam perturbados. 

(Pré-adolescente) 

 

Nem todos entenderam que o personagem Tiago, o irmão mais novo, era cego. 

Só no final que a autora fala que ele não enxergava. 

(Pré-adolescente) 

 

Na avaliação realizada com base nas perguntas propostas, o texto Amarílis foi 

o segundo mencionado como o que mais tinha atraído os alunos. Algumas das 

justificativas centraram-se no conteúdo da narrativa e as razões de terem gostado 

eram:  
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Porque conta a história de um menino cego. 

Porque o Thiago era cego, ele escolhia um livro e pedia para sua irmã ler, ele 

adorava escutar a leitura da irmã. 

Porque conta como uma pessoa cega precisa da ajuda de outras pessoas. 

Outras justificativas levaram em conta a forma com que os participantes foram 

aproximados do texto:  

Eu gostei de todos [os textos], mas o que mais me chamou a atenção foi aquele que 

lemos na biblioteca, porque presenciamos isso [a história]. 

(Pré-adolescente) 

E uma terceira justificativa levou em conta a junção dos aspectos:  

 [Gostei] porque nós fizemos o mesmo que pedia no texto. Nós colocamos as vendas, 

fomos até a biblioteca com as vendas (...). Foi muito bom, queria que durasse mais, 

só que o que teve foi bom, aproveitamos bastante, pelo menos eu aproveitei; eu gostei 

do texto Amarílis e do ensaio que a gente fez. 

(Pré-adolescente) 

Interessante notar que a participante utilizou o termo “ensaio” para se referir à 

proposta que realizamos antes da leitura do texto, associando-o ao campo do teatro. 

Porém, “ensaio” no âmbito desta experiência teve, precisamente, o significado de 

“primeira tentativa, experiência” (HOUAISS, 2014), estando desvinculado do sentido 

de repetição. No teatro, “ensaio” tem a ver com a repetição das cenas, período de 

aprimoramento realizado antes que o espetáculo seja levado a público. 

A inversão no encaminhamento da atividade, ou seja, primeiro realizar as 

ações e depois conhecer o texto, evitou que o foco de atenção dos alunos estivesse na 

sua representação e não na sua leitura. A percepção da conexão existente entre o que 

havia sido feito e a narrativa, no decorrer da leitura, foi surpreendendo os 

participantes página a página, de modo que a sensação inicial de que o texto era longo 

demais se dissipou.    

De nossa parte, a proposta contribuiu com a leitura integral do texto e garantiu 

o contato do aluno com ele em sua materialidade. Por parte de Furnari, a realização do 



 162 

jogo dos irmãos, proposto no texto, abriu espaço e deu destaque para o contato tátil 

com o objeto livro. Assim conectados, estes aspectos contribuíram sobremaneira com 

todas as questões que estavam sendo tratadas durante a oficina. Neste sentido, a 

mesma proposta de leitura e o mesmo jogo poderiam ser feitos com outros textos, mas 

o impacto gerado neste caso deveu-se à correlação existente entre o tema da narrativa 

e a forma de encaminhamento para a sua leitura. 

Diferente da abordagem dos outros textos, a composição para Amarílis foi 

pensada visando sensibilizar os alunos para sua leitura e com ela encerrar o processo 

de uma semana de convivência. Desta forma, a oficina foi finalizada com a síntese 

dos vários aspectos desenvolvidos – leitura, escuta, realização de ações 

performativas, fruição da literatura, partilha de impressões - de forma poética e 

lúdica. 

A percepção mencionada por um dos participantes de que Luisa e Tiago 

“estudavam brincando”, de certa maneira sintetiza o que nós estávamos buscando 

com nossas proposições. Nosso desafio foi e continua sendo, justamente, fazer com 

que estas composições levem à sensação, por parte dos alunos, de que é possível 

associar prazer e aprendizado. 

 

4 x Tchau, de Lygia Bojunga  

Tchau é um conto que dá nome ao livro de Lygia Bojunga. Dividido em seis 

capítulos, o conto aborda conflitos familiares – separação/divórcio, relação 

extraconjugal, abandono, perda, sentimento de culpa – pela perspectiva de uma 

criança. Este texto foi lido com os professores em formação continuada, com os 

alunos do CEJA, com os alunos da Licenciatura em Teatro e no Vértice Brasil - 

encontro e festival de teatro, em Florianópolis. Nas quatro experiências seguimos as 

regras (básicas) para a leitura de textos mais longos, descritas no quadro da página 

144, para conduzir a leitura.  

A proposta de leitura deste texto com as regras básicas, sem uma relação 

direta com o tema, procurou atender à expectativa que tínhamos de acentuar a 

emotividade da narrativa. Para isso, nossa intenção foi jogar com o ritmo: instalar um 

ritmo lento, pausado, com interrupções do fluxo da leitura, para criar e prolongar a 
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tensão latente no texto, investindo na força da narrativa para envolver, “enredar” o 

leitor.  

Assim, a composição pretendia jogar com a dilatação do tempo de degustação 

dos acontecimentos ficcionais, com a decantação das informações e das emoções que 

surgissem (e concretamente surgiram) durante a leitura, em todos os contextos 

trabalhados. Portanto, nossa proposta de composição para Tchau, ao invés de 

conjugar vários estímulos, visava diminui-los ao máximo para dar ênfase à narrativa, 

ou seja, nada que pudesse dispersar o leitor da narrativa, ao mesmo tempo que 

pequenas nuances pudessem surgir pela simples execução das regras básicas para a 

leitura de textos longos. 

   

                                   1 x Tchau (professores em formação continuada)  

Nesta experiência, as palavras que surgiram no cartaz foram:  

Dor, amor, egoísmo, machismo, tristeza, medo, dor, sofrimento, diálogo, família, dor, 

escolhas, felicidade, decepção, aventura, mãe?, dureza, esperança. 

  E as seguintes impressões foram relatadas na avaliação escrita:  

O texto Tchau foi emocionante, no convite à leitura, fiquei com gostinho de quero 

mais. 

(Professora Ivana Beatriz Filler) 

O que mais me chamou atenção foi a leitura do texto Tchau, que deu oportunidade de 

trabalhar, digo, apresentar várias versões de leitura para o [mesmo] texto lido. 

Interessante a pluralidade de ideias que se apresentou no grupo. 

(Maria Aparecida de Farias - Professora de Didática da Rede Estadual de Ensino de 

Santa Catarina e Supervisora Escolar da Rede Municipal de Ensino de Itajaí) 

O conto Tchau me fez viajar, viver na história, entrar nela e visualizar cada cena, me 

emocionando e trazendo diferentes sentimentos. 

(Elis Maria – Professora de Educação Infantil) 
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Senti-me envolvida e emocionada com a história da Rebeca [texto Tchau], me senti à 

vontade para participar das leituras sem ter vergonha. 

(Solange - Professora da Pré-Escola) 

A qualidade literária do texto, que gerou uma “pluralidade de ideias”, e seu 

tom emocional acentuado foram aspectos que tocaram as professoras. Em oposição às 

outras propostas que muitas vezes levaram os participantes a exteriorizar cansaço na 

execução das tarefas e dispersão em relação ao texto, esta prática mostrou-se eficaz, 

tornando-se “forte, mas não cansativa” e deixando os participantes com “gostinho de 

quero mais”. Talvez esta tenha sido a medida exata de entrelaçar forma e conteúdo 

para tornar a prática prazerosa, mantendo uma característica de abertura e 

incompletude que contribui com o caráter aberto do texto, permeado pela emotividade 

que aflorou em diversos momentos da leitura e da escuta e deixando uma impressão 

mobilizadora tanto para o ato de ler quanto para a literatura de Bojunga. 

 

2 x Tchau (no CEJA) 

Repetimos a mesma dinâmica realizada com os professores em formação 

continuada e descrita acima com os alunos do CEJA. As palavras-síntese que 

surgiram foram: 

livre arbítrio – burrice – admiração – paixão – desespero – solução.     

Em resposta às perguntas relacionadas ao texto que mais haviam gostado de 

ler, o preferido foi Tchau. E todas as justificativas para esta escolha foram 

relacionadas com o conteúdo da narrativa. Os participantes gostaram de Tchau:  

Porque não tem um final fechado, então o leitor tem que dar um final usando sua 

imaginação. 

(estudante do CEJA) 

Porque você vê como um texto [pode] provocar muitas opiniões [diferentes]. 

 (estudante do CEJA) 

Porque se aproxima mais de coisas que vivemos e havia mais emoções. 
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(estudante do CEJA) 

Porque este texto gerou discussão, ideias e pensamentos diferentes, o que levou a 

uma conversa interessante. 

(estudante do CEJA) 

Podemos dizer, pelos depoimentos, que o texto apresenta “espaços vazios” 

(ISER, 1996; ECO, 2011), que puderam ser preenchidos pelos leitores, fato que os 

tornou extremamente ativos na fruição. Além desta qualidade, o conto cria impacto 

por ser a personagem da mãe quem decide separar-se do marido, sair de casa e deixar 

os filhos, trazendo à tona a complexidade que envolve a posição da mulher na 

configuração familiar contemporânea. E a opção de Bojunga por narrar a história pela 

perspectiva da filha pequena, Rebeca, contribui com o tom emotivo do texto. Tchau 

tem a qualidade própria das obras literárias e a forma delicada como trata do tema 

sempre atual - as relações e os conflitos familiares - provoca facilmente a 

identificação dos leitores com a obra.  

A leitura realizada no CEJA levou a uma discussão acalorada no grupo, 

revelando pontos de vista opostos em relação à atitude da mãe, além de vários 

depoimentos que indicavam a familiaridade dos participantes com a situação trazida 

pela ficção, que evocava questões relacionadas às suas próprias vidas. 

 

3 x Tchau (no Vértice) 

A opção de ler Tchau no Vértice – Encontro e festival de teatro feito por 

mulheres deveu-se a vários motivos, tais como: ser um texto de linguagem simples, 

com um tamanho adequado ao tempo do evento; falar de uma despedida (relação com 

a despedida entre as participantes, já que esta atividade aconteceu no penúltimo dia do 

evento); já ter sido trabalhado com outros grupos com bons resultados. Mas o motivo 

principal que nos levou a escolher este conto para ser lido no Vértice foi o fato de ele 

abordar o tema da relação entre mãe e filha, permeada pelo conflito gerado a partir da 

decisão da mãe de assumir seu desejo de divorciar-se e partir para viver com o 

homem pelo qual estava apaixonada, deixando para trás os filhos e a casa.  
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A leitura foi inserida no espaço chamado pelas organizadoras de Ensaio 

Aberto, reservado para o compartilhamento de processos artísticos e de pesquisa, que 

aconteceu entre as atividades da manhã e da tarde e antes do almoço. Assim 

chamamos “o ensaio” de Leitura de uma despedida. Duas peculiaridades ocorreram 

nesta proposta: 1. As participantes não realizaram a etapa inicial, ou seja, partimos 

diretamente para a leitura coletiva
51

. 2. Foi a primeira experiência que fizemos com 

atrizes profissionais (este fato tornou pertinente iniciar a leitura com um texto longo, 

de forma coletiva, sem etapas preparatórias).   

Estas circunstâncias levaram à inclusão de nova regra, que possibilitasse à 

participante o direito de não ler. Apesar de estarmos diante de artistas profissionais, 

acostumadas com a exposição, pensamos que, como não havia sido realizado um 

trabalho preparatório, seria apropriado deixar alguma margem para que aquelas que 

não se sentissem confortáveis ou estimuladas pela proposta não precisassem 

participar. Além disso, nos remetemos ao que enfatiza Daniel Pennac (2011) sobre os 

direitos do leitor, que incluem, inclusive, o de não ler. A nova regra deixaria claro às 

leitoras seu direito de não ler, se assim desejassem. Portanto, o quadro das regras 

básicas para a leitura de textos longos ficou com uma nova configuração. 

 

Regras: 1. Uma pessoa começa a ler. Quando quiser, pode passar a leitura para outra 

pessoa, entregando a esta o livro. Enquanto está lendo, o leitor pode se movimentar 

pelo espaço livremente. Se a pessoa que for convidada a ler não quiser aceitar o 

convite, ela deve se levantar, se dirigir ao centro, sustentar o livro com os braços 

esticados e aguardar que alguém, um novo leitor, assuma a leitura. Seguir assim até o 

final do conto. 

2. Durante a leitura, ao final de cada capítulo, o leitor deve ir até a mesa, que 

se encontra disposta no espaço, pegar um pincel e o entregar a alguém. Quem receber 

o pincel vai até a mesa e escreve uma palavra-síntese sobre o que foi lido até o 

momento. Mostra para o grupo, deixa o pincel na mesa e volta para seu lugar. O leitor 

segue a leitura. 
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Como havia um único homem participando da leitura, decidimos descrever esta experiência no 

feminino, infringindo a regra gramatical.  
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3. Ninguém é obrigado a ler e ninguém é obrigado a escrever. Porém deve-se 

assumir esta recusa diante do grupo e contar com a ajuda do grupo para ter seu desejo 

atendido. 

4. Todos recebem o texto fotocopiado. O exemplar do livro fica nas mãos 

daquele que lê em voz alta. 

 

Foto: Cleide de Oliveira 

 

Foto: Cleide de Oliveira 
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Foto: Cleide de Oliveira 

A leitura foi acompanhada de uma conversa sobre a experiência. As 

participantes formularam as seguintes questões a nós direcionadas:  

* Sobre as impressões escritas por parte do grupo em forma de palavras-síntese 

Uma curiosidade: as pessoas normalmente escrevem sobre os seus sentimentos ou 

sobre seu entendimento sobre o conto? 

(Ângela Finardi- atriz e professora de teatro) 

Observamos que o enfoque dado pelos participantes na escrita das palavras-

síntese dependeu do envolvimento com o texto, em função do tema e da qualidade da 

narrativa, mas também do momento do processo em que a regra foi colocada. Como 

vimos, na leitura do texto Dorminhoco realizada com os pré-adolescentes, os alunos 

escreveram de forma literal aquilo que estava relacionado ao tema do texto, utilizando 

as mesmas palavras do autor, pois a regra foi colocada assim que terminamos a 
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primeira leitura, em um momento inicial de contato e apropriação, sem muitas 

repetições.  

Na leitura de Marilu com os participantes da oficina realizada no Festival de 

Teatro de Itajaí surgiram impressões sobre o texto, palavras relacionadas ao tema e 

também impressões sobre a proposta de trabalho e as formas de leitura, porque o 

exercício de elaborar a palavra-síntese foi colocado durante as repetidas leituras, 

desde a primeira até as que finalizaram o processo da oficina. Neste formato, o leitor 

pode elaborar pequenas sínteses durante o processo e, a cada repetição, identificar 

novos aspectos presentes relacionados não somente ao texto, mas à situação de leitura 

daquele mesmo texto.  

No caso específico da leitura do texto Tchau, em todos os contextos o que 

surgiu foram as impressões provocadas pelos acontecimentos da narrativa e pelas 

ações das personagens. O recebimento das impressões através da escrita das palavras- 

síntese em processo pretendia deixar aberta para o participante a possibilidade de 

abordar questões relacionadas à apreensão do texto, mas também ao modo como ele 

estava sendo lido. Por essa razão, a instrução não precisava o aspecto que o 

participante deveria abordar, já que o que dizíamos era: “escreva a primeira palavra 

(ou pequena frase) que lhe vier à mente sobre a leitura, até o presente momento”. 

A opção por utilizarmos esta estratégia como avaliação das impressões dos 

participantes durante o processo procurava ir de encontro à ideia de extrair do texto 

uma informação ou um sentido específico. Estávamos tentando deixar claro para os 

leitores que a apropriação de um texto literário compreende outros elementos - 

imagens, sensações - como aspectos que interferem neste processo. A perspectiva da 

leitura com objetivo estético (LENCASTRE, 2003), pouco incentivada, no nosso caso 

era a que estava sendo valorizada.  

Na medida em que o que se pedia era apenas uma palavra, pretendíamos que o 

participante não se preocupasse em elaborar um ponto de vista refinado, aprofundado, 

sobre o que estava lendo ou como estava lendo. Ao contrário, ele estaria mais à 

vontade para dar vazão ao que primeiro lhe ocorresse, às primeiras impressões, sem a 

expectativa de um possível julgamento por parte do grupo ou do proponente.  
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* Sobre a escolha dos textos em relação ao contexto dos participantes 

Pensei sobre a escolha do texto, deste texto... um texto que remete à situação que 

muitos alunos passam, num EJA por exemplo, histórias de abandono... não é 

complicado? 

(Potyra Najara – atriz e arte-educadora) 

A preocupação da participante está relacionada à inserção da literatura em 

processos pedagógicos. A literatura não faz concessões. O risco é um elemento 

presente quando a encaramos, porque ela abre espaço para tratar, através da ficção, 

das questões mais intensas e polêmicas da vida. Esta é justamente a sua força. 

Segundo Élie Bajard (2007), “o mundo da ficção é eventualmente tão brutal quanto a 

morte e a violência com as quais a criança pode se deparar em sua vida. No entanto, 

não traz consequências imediatas para o ouvinte. Ao contrário, propõe meios para 

interpretar a realidade e oferecer também modelos de coragem, afeto, ternura, 

amizade que norteiam as esperanças e os ideais dos ouvintes (BAJARD, 2007, p. 27). 

Beatriz Cabral (2006; 2009), referindo-se ao drama
52

, comenta que para que os 

alunos se engajem nos processos é necessário que eles sejam impactados, seja pelo 

tema, seja pelas estratégias criadas para focalizar o tema. É claro que aquele que 

viveu uma situação semelhante à da ficção poderá reagir de forma catártica. Ainda 

que a literatura provoque estas situações, cabe ao professor ter a consciência de que 

isso pode ocorrer e ter também a tranquilidade para lidar com a situação, pois em 

última instância, está se tratando de uma realidade ficcional. Assim, o professor que 

consegue com um trabalho artístico fazer aflorar estes sentimentos está indo ao 

encontro do que Antonio Candido (1995) fala sobre o poder que a literatura tem de 

organizar nossa visão de mundo, dando concretude aos nossos sentimentos. E por isso 

ela é uma “necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade” (CANDIDO, 1995, p. 16). 
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 Metodologia inglesa de ensino do teatro. 
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* Sobre a importância das regras e sua relação com a obrigatoriedade da 

participação 

A regra, quando acordada entre o grupo, pode ser um elemento que ajuda a 

regular o desejo de participar ou não da atividade. Apesar de termos deixado espaço 

para que aqueles que não quisessem ler ou escrever não o fizessem, consideramos 

importante pensar em alguma estratégia para que esta opção fosse assumida perante 

os outros, ou seja, criar uma situação em que o participante tivesse que realmente 

colocar sua opinião, seu desejo. No Vértice, assim como nas outras oficinas, ninguém 

se negou a ler. É interessante pensar: será que foi porque realmente estavam com o 

desejo de ler ou porque ler seria menos custoso do que assumir diante de todos o 

próprio desejo? 

Um outro aspecto foi levantado sobre o papel das regras como elemento 

diferencial da leitura feita na escola ou nos projetos de leitura. 

Me veio uma imagem antiga da aula de português, em que a gente lia em voz alta, 

uma parte adorava e outra não, e aproveitava para “viajar”. Mas trabalhar a leitura 

assim pode trazer uma reação pessoal que te conecta e conecta as pessoas. Uma 

viagem, não do texto, mas pelo e com o texto.(...) A regra é essencial. E é a presença 

da regra que diferencia a leitura da forma como é feita na aula de literatura. 

(Marisa Naspolini – atriz, professora e produtora cultural) 

E outras funções como: 

A regra do pincel faz com que todos fiquem ativos, porque mesmo que não sejam 

indicados para escrever, têm uma palavra pronta na cabeça! 

(Potyra Najara – atriz e arte-educadora) 

As regras criam sutileza que a leitura normal não proporcionaria, por exemplo, 

quando o Max [único homem presente] leu o personagem do pai ou quando a Naomi 

[que deixou seu país de origem para casar-se com um brasileiro] leu justo a parte 

que a mãe fala que vai casar com o grego, é o acaso que oportuniza este tipo de 

coincidência. 

(Barbara Biscaro – atriz, cantora e encenadora) 
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A fala dessa última participante ressalta a presença da regra como uma 

abertura de espaço para que conexões entre a ficção e a realidade ocorram ao acaso. 

Quando as conexões ocorrem, elas geram nuances inesperadas que provocam a reação 

dos participantes e criam a oportunidade de eles se reconectarem com a obra e com a 

proposta.  

Foto: Cleide de Oliveira 

Assim, a presença da regra foi apontada como o elemento que abriu as portas 

de entrada para a teatralidade, além da presença da voz na leitura. A criação de regras 

que propõem que ações sejam realizadas diante dos outros é o fator que confere 

lances de caráter teatral a quem recebe o texto. Desta forma, a resposta à pergunta que 

segue A teatralidade pra você estaria neste ato de se colocar diante de alguém e ler?, 

formulada pela atriz Naomi Silman seria: também. 

E a mesma participante acrescenta: 

A proposta me surpreendeu porque, veja, o “não saber” é muito importante no 

teatro, o impulso... esta ideia vai de encontro à ideia estereotipada de que o teatro é a 

peça que a gente aprende a fala e faz. O elemento especial [do teatro] é o que 
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acontece no momento, este exercício trata disso. Você fica: ‘será que eu que vou ler?, 

Será que vão me dar o pincel?’ Esta possibilidade estabelece um estado de atenção, 

de presença, e não mascara nada, revela tudo, por isso é super valioso. Até isso de ir 

escrever a palavra é real, ao mesmo tempo que você está executando uma ação, todos 

estão te vendo, é teatral. 

(Naomi Silman - atriz) 

Em relação ao que Silman aponta sobre o fato de que o exercício “não 

mascara nada, revela tudo”, foi curioso perceber que, mesmo tratando-se de atrizes 

experientes, a ação inicial proposta pela primeira leitora - pegar o livro, caminhar em 

silêncio até a mesa, posicionar-se diante dela e da arquibancada, retomar a leitura - 

estabeleceu a dinâmica e foi repetida por quase todas as outras participantes. Apesar 

de a dinâmica se efetivar a partir de regras simples e ações corriqueiras e de o texto 

não ser complexo, a revelação das fragilidades, das dificuldades, de forma explícita, 

torna a proposta desafiadora. No caso desta experiência, as participantes tentaram se 

proteger trilhando o mesmo caminho percorrido pela primeira leitora, um caminho 

que se tornou seguro.  

* Sobre a configuração da atividade como um acontecimento pontual 

Algumas questões sobre este aspecto surgiram: a atividade se sustenta como 

um evento pontual ou necessita de continuidade? Esta pergunta remete às práticas de 

leitura que discutimos no primeiro capítulo. Ainda que não fosse uma leitura pública, 

a leitura compartilhada de Tchau, realizada como uma atividade pontual dentro de 

um evento de teatro, trouxe à tona o tema das zonas fronteiriças, que os autores Denis 

Guénoun (2003) e Patrice Pavis (2010) mencionam em suas obras.  

Esta dinâmica tem um fim em si mesma ou tem a intenção de juntar o material 

levantado para fazer outra coisa? 

(Paula Noelia Cianfagna – atriz e diretora) 

Como temos tentado deixar claro, estamos trabalhando na primeiríssima fase 

de contato com o texto, se pensarmos em um processo de montagem teatral, por 

exemplo. Neste sentido, infinitas possibilidades surgem a partir deste trabalho inicial. 

Outras perspectivas poderiam ser abordadas partindo desta “entrada no texto”: 
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desenvolver um processo de drama, criar imagens corporais relacionadas à narrativa, 

dramatizar trechos do texto, montar um espetáculo. Entretanto, temos pensado que 

este formato, próximo ao das leituras compartilhadas e/ou públicas, pode ter o 

encerramento em si mesmo, sem necessidade de atividades subsequentes. Neste caso, 

acreditamos que a opção por desdobrar ou não a atividade depende do objetivo do 

proponente, do contexto em que ela será realizada e da forma como será apresentada 

aos futuros participantes.  

Este evento pontual, para nós, está relacionado a um lugar ocupado entre a 

aula e a cena, entre a educação e o teatro, entre a literatura e a linguagem teatral, em 

processo, entre todos. Nossa intenção é que haja um encontro para que estas ações 

aconteçam no coletivo e o texto, como propõe Brook (2000), cria a base comum para 

que a imaginação de cada um seja convocada. Assim, cria-se uma comunidade que, 

como salienta Garcés (2013), não submete a singularidade de cada um em prol de 

uma homogeneidade, mas preserva a subjetividade. Portanto, o encontro é real, as 

ações são reais, de modo que na proposta há exposição, há emoção, e há partilha (caso 

haja desejo de partilhar experiências pessoais, apesar de não ser este nosso objetivo). 

Nosso trabalho é o de provocar esta situação e deixar que os desdobramentos surjam 

livremente. 

 

4 x Tchau (na Licenciatura em Teatro) 

A leitura de Tchau com os alunos da licenciatura ocorreu seguindo as mesmas 

regras que pautaram o encontro no Vértice. Entretanto, acrescentamos uma atividade 

subsequente, que foi a solicitação de que cada participante escrevesse uma carta para 

qualquer pessoa que quisesse, desde um parente próximo, um amigo ou até um 

representante político, a partir da experiência vivenciada. 
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Foto: Heloise Vidor 

As palavras-síntese que surgiram no cartaz, durante a leitura, foram: 

eu e a minha mãe; ai, ai, ai, só penso nele; se quéx, quéx, se não quéx diz; tá; mala, 

tchau!  

 A partir da conversa de avaliação da oficina, algumas questões já discutidas 

retornaram: 

Há algo mais além da escrita da carta ou a proposta encerra assim mesmo? Senti 

falta de algo mais. Enquanto ouvia (ou depois de ler), pensei que esta proposta 

poderia servir para iniciar um processo de drama, por exemplo, mas com o cuidado 

para não cair na terapia. 

(Maria Luisa Porath – aluna da Licenciatura) 

Como dissemos anteriormente, este exercício pode ser a base para o 

desenvolvimento de propostas diferenciadas que conjuguem metodologias utilizadas 

para o ensino do teatro e/ou para a montagem de espetáculos. Além da sugestão de se 

desenvolver um processo de drama a partir da leitura de Tchau, outras ideias surgiram 

na avaliação, como incluir recursos tecnológicos. As participantes mencionaram a 
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possibilidade de: gravar a voz do leitor; colocar um microfone para o leitor; conjugar 

leitura gravada com leitura ao vivo, colocar uma luz, com o intuito de reforçar o 

caráter espetacular, cênico da atividade. A participante Tuany Rausch, se referindo ao 

contexto escolar, considerou que incrementar com a tecnologia (o simples uso do 

computador e do celular) poderia ser interessante e atrativo para os alunos, mas se ater 

às precariedades encontradas lhe parece mais rico. Ela disse: Isso é importante, pois é 

o que se encontra, muitas vezes, nestes campos de estágio.  

Para nós, as duas propostas parecem válidas. Entretanto, o proponente deve ter 

claro que a utilização de outros meios retira da leitura a posição central que, ao menos 

em nossa proposta, ela ocupa. Defendemos que, independentemente da existência ou 

não destes aparatos tecnológicos no campo de trabalho, abrir mão do seu uso é uma 

opção para colocar em evidência um meio que está em baixa na atualidade: a leitura. 

E, por consequência, o objeto livro. 

A menção ao “cuidado para não cair na terapia” traz a mesma preocupação 

mencionada por Potyra Najara, participante do Vértice, quanto ao receio de trabalhar 

com temas que possam levar a experiências de identificação e provocar algum 

transtorno entre os alunos. Certamente os temas polêmicos podem gerar algum tipo de 

impacto psicológico entre os participantes, até porque só se tem impacto se o tema de 

alguma maneira for tocante, contundente. Aqui reside a força da literatura. A questão 

é como lidar com isso, não ignorando o acontecimento, mas preservando e 

enfatizando a noção de ficção. 

Um último aspecto que mencionamos a partir da experiência com esta etapa 

de composição refere-se à recepção do texto pelos olhos e pelos ouvidos, 

concomitantemente.  

Preferi só ouvir, perceber as sonoridades, porque se começasse a acompanhar a 

leitura, acho que criaria um descompasso entre o que imaginaria e o que ouviria e 

veria concretamente. 

(Chaiany Gracietti – aluna da Licenciatura) 

O mesmo comentário já havia surgido entre as atrizes do Vértice. 
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Eu tentei ouvir sem ler, porque pode ser escravizante ficar olhando as palavras... 

[receber o texto assim] dá uma dimensão diferente que tá vinculada ao aqui agora, e 

conecta com a teatralidade, não era uma ação provocada para ser teatral... estas 

sutilezas são importantes. 

(Barbara Biscaro – atriz, cantora e encenadora) 

Estas colocações estão relacionadas à nossa opção pouco usual, segundo 

Bajard (2005), de propor a recepção do texto por duas vias (visual e auditiva). Nossa 

intenção foi apresentar aos participantes variadas formas de aproximação do texto, 

com atividades de leitura propriamente (olhos passando pelas palavras) e com 

atividades apoiadas na leitura, conforme coloca Charmeux (2000) quando se refere à 

presença da voz nesta ação. Tivemos o cuidado de pensar em regras que dessem 

margem para que o participante pudesse escolher a forma de receber o texto, pois 

sabíamos que ao longo da leitura, as regras ajudariam o mesmo participante a 

modificar sua ação, deixando de ser ouvinte para ser leitor.  

A proposta nos pareceu eficaz, especialmente pelo fato de o texto ser longo. 

As duas participantes mencionadas acima leram em determinado momento 

(sustentando o livro nas mãos), leram e ouviram em outro (com as fotocópias nas 

mãos) e optaram por só ouvir em um terceiro momento (deixando de lado o papel). A 

passagem de um momento a outro acontecia livremente ou era norteada pelo 

cumprimento das regras. Esta liberdade nos parece desejável.  

Ainda que nossa abordagem esteja focada na leitura, e que saibamos que 

escutar um texto é diferente de lê-lo, parece-nos fundamental que o participante tenha 

um espaço garantido para decidir quando e quanto quer ler. O importante, para nós, é 

mantê-lo engajado na amplitude do projeto que tem a leitura como tema central, mas 

que está sendo tratado associado a outras ações justapostas. Sendo assim, não nos 

parece imprescindível que o participante leia o tempo todo.  
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Considerações finais da etapa: Composições com a leitura e a escuta de textos 

literários: a poesia do texto na poesia do encontro 

O foco desta etapa foi encontrar formas de aproximação de textos longos, a 

partir da leitura em performance pautada por regras de jogo que potencializassem a 

narrativa. Aqui se enquadraram as propostas de leitura (quase) sem repetições, nas 

quais trabalhamos com a ideia de composição de regras vinculadas ao conteúdo do 

texto, ou seja, escolha prévia dos estímulos, pensados e organizados de acordo com o 

texto a ser lido, visando potencializar aspectos referentes à temática e apostando na 

força da narrativa para envolver o leitor. Este formato aproxima-se da modalidade 

leitura compartilhada, realizada com a inserção de algumas ações vindas do teatro, 

aos moldes de uma atividade ou evento pontual.  

Neste caso, também nos situamos no plano das primeiríssimas impressões, 

com base em Stanislásvki (1984), que acontecem conjugadas com uma proposta 

específica de contato com o texto. Estas propostas procuram conferir poeticidade ao 

modo de ler, pensado a partir das características de um texto determinado. 

Procuramos valorizá-las como uma atividade com sentido em si mesma, realizada 

como um encontro para o conhecimento e a partilha da literatura. Acreditamos que 

nossa insistência na ideia de que o contato direto com a literatura é em si um evento 

pleno foi válida, ainda que alguns participantes, em diferentes contextos, tenham 

mencionado a sensação de que faltava uma continuidade ao trabalho.  

Quanto à escolha dos textos para esta etapa, partimos da mesma premissa de 

que a empatia com o texto por parte de quem está propondo a leitura é um aspecto 

fundamental para sua escolha. Nesta etapa, especificamente, procuramos dar ênfase 

ao tema e ao potencial do texto para inspirar formas de composição para lê-lo, 

fugindo da dramatização da narrativa e potencializando algum aspecto marcante 

presente no texto. Se o tema é o conflito entre os animais que não conseguem dormir 

em função do ruído do ronco do cachorro (Dorminhoco), pensar em uma prática de 

leitura ruidosa, por exemplo. Ou se o tema central é o direito a lagartear (O mês de 

abril/Viagem ao céu), pensar em uma prática em que o corpo fique neste estado de 

preguiça.  Os elementos que integraram a composição, no nosso caso, foram a 

colocação dos leitores-ouvintes no espaço, a inserção de pequenos movimentos 
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corporais e de ações, o jogo com o tempo e o ritmo, a exploração sonora e melódica e 

a retirada do sentido da visão através do uso da venda nos olhos.  

Outro aspecto a ser considerado em relação ao texto é sua estrutura. Se mesmo 

sendo narrativo, ele apresentar muitos diálogos, acabará favorecendo a atuação. Para 

um grupo de atores, pensamos que o melhor é optar por uma narrativa sem muitos 

diálogos. Porém se o grupo for inexperiente com a prática teatral, uma dose de 

diálogos pode ajudar a instaurar dramaticidade e levar a um resultado que tenha 

teatralidade acentuada. 

Você costuma escolher textos com diálogos? Os diálogos facilitam? 

(Naomi Silman - atriz) 

Explicamos melhor: percebemos que se o texto tem muitos diálogos, isso por 

um lado contribui para que os participantes se arrisquem na caracterização dos 

personagens, mas por outro lado, pode levar à perda das sutilezas que a leitura de uma 

narrativa ajuda a conservar. A narrativa colabora para a “leitura branca”, quase sem 

intenções e floreios, diferente da dramática, que por sua própria estrutura, convida o 

leitor à atuação. Isso nos remete à experiência piloto com os textos dramáticos que, 

conforme mencionamos, levou os participantes rapidamente ao tom da representação. 

Neste sentido, podemos concordar com a posição de Picq (2011), que os textos épicos 

- o autor refere-se aos textos épicos de Brecht - são os mais adequados para estas 

práticas de leitura. Para uma proposta coletiva, pareceu-nos interessante propor textos 

que tivessem um certo equilíbrio entre os diálogos e a narração. Esta alternância de 

tom pode contribuir com a manutenção do interesse do leitor, já que a leitura de textos 

longos pode ser cansativa, em função do tempo alargado que sua leitura na íntegra 

demanda. 

Parece-nos fundamental, igualmente, a escolha de textos que abordem temas 

polêmicos capazes de criar debate, gerar discussão, gerar comoção e, ao mesmo 

tempo, contenham elementos inspiradores para se pensar nas conjugações formais que 

possam potencializar seu caráter poético. Neste sentido, o tema, a extensão, a 

complexidade formal/sintática/léxica deve compor os critérios de escolha do texto, 

sem perder de vista o contexto em que será lido.  
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Entre nossas experiências destacamos nas oficinas realizadas com os adultos a 

leitura de Tchau, que provocou uma atmosfera centrada na emotividade e reforçou a 

potência da literatura de Bojunga, causando impacto nos participantes. Já com os pré-

adolescentes, o encerramento da oficina com Amarílis criou uma metáfora que 

relacionou o tema do texto à proposta da oficina e, como uma síntese do que era o 

objetivo da proposta, deixou aos participantes uma sensação de que, naquela semana, 

brincadeira e aprendizado “caminharam de mãos dadas”. 

 Quanto à possibilidade de criar um evento que associe criação artística com 

pedagogia, pensamos que a experiência realizada no Vértice, mas não somente ela, 

apontou um potencial concreto para esta associação. Ela se viabiliza quando a leitura 

é realizada pautada por regras combinadas com os leitores, evitando interrupções para 

a realização das ações ou para a inserção das instruções durante as leituras. Assim, as 

regras devem ser acordadas antes do início da leitura e, depois de iniciada, ela deve 

seguir, ainda que alguns ajustes tenham que ser feitos, sem que se busque escondê-

los, mas incorporando-os ao acontecimento. 
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V. Ideias e impressões sobre as experiências tecidas em 

       Palavras (quase) finais 

 

 

 

 

 

 

 

As dificuldades enfrentadas pelos professores de teatro para trabalhar com o 

texto escrito e inseri-lo em processos de ensino, identificadas através de nossa atuação 

profissional, foram o ponto de partida para a realização deste estudo e nos levaram às 

propostas práticas aqui apresentadas. Quisemos, desde o início, nos aproximar dos 

campos onde os alunos-estagiários da Licenciatura em Teatro da UDESC 

costumavam desenvolver seus projetos, campos, muitas vezes, distantes do meio 

artístico.  

Ainda que acreditemos que as experiências pedagógicas e artísticas 

vivenciadas pelos alunos na Universidade reverberam em sua futura prática docente - 

fato que nos levaria a desenvolver as propostas no próprio contexto da Licenciatura - 

pareceu-nos que o enfrentamento da realidade educacional que o futuro professor vai 

atuar - e que é adversa, na maior parte dos casos, à prática teatral (diferentemente do 

ambiente da Universidade) - nos traria a oportunidade de nos defrontarmos com esta 

realidade “na pele”.  

Nossa hipótese foi a de que o contato direto com estes campos nos ajudaria a 

orientar os acadêmicos quando notássemos seus impasses frente à realidade fora do 

ambiente universitário. Dizemos isto porque nossa proposta tinha um caráter 
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exploratório - nunca havíamos provado os exercícios, nem os textos - e não tínhamos, 

portanto, dados prévios que nos dessem condições de afirmar sua possibilidade e 

eficácia em termos de alternativas para o trabalho dos futuros professores nos 

variados contextos de sua inserção profissional.  

Ao longo de nossa trajetória como educadora e atriz, notamos que a entrada no 

campo de trabalho, assim como a “entrada” nos textos, eram temas que nos 

interessavam e que exigiam atenção especial a um estágio que precede a montagem 

teatral, a encenação. Este cuidado inicial tem a ver com a importância que damos às 

primeiras impressões do participante, pois elas nos parecem fundamentais para 

engajá-lo emocionalmente no processo como um todo. Por isso, além de buscarmos 

formas de fazer com que a “entrada” nos textos e nos contextos fosse prazerosa, 

através do elemento lúdico, procuramos aproveitar a presença do texto em favor deste 

objetivo, pois constatamos que o texto, na prática teatral, pode servir como uma base 

segura para o participante inexperiente.  

O texto é uma segurança para o participante, você tem outro foco de preocupação 

que acaba nem sendo o seu corpo, você está ali, mas você não sabe o que o seu corpo 

está fazendo... é uma segurança, você se abre mais, e ao mesmo tempo que você está 

preso [ao texto], está liberto. 

(Andreia Bazzo – professora de artes do IFSC) 

No âmbito pedagógico, a presença da literatura nos processos de ensino, que 

como afirma o filósofo da educação Fernando Bárcena (2012), faz parte da arte das 

mediações, abre espaço para que o aprendizado ocorra a partir de uma experiência 

estética. O mediador, aquele que conhece previamente o texto e propõe a forma como 

ele será lido, criando a situação de aprendizagem a partir de certos recursos e 

objetivos, aceita correr o risco de não obter um resultado pré-determinado. Ou seja, 

aceita que o desenrolar do processo se dê entre ele e os participantes, mediados pela 

obra/projeto, decifrando os sentidos e construindo conhecimento enquanto o caminho 

é trilhado. Segundo Rancière (2010), é fundamental que algo seja colocado entre 

professor e aluno para que a operação de tradução dos sentidos se revele. A ação de 

decifrar os sentidos de algo que ambos (professor e aluno) desconhecem, mediante 

uma situação criada pelo professor, na qual ele também é convidado a participar, vai 

de encontro à ideia de que o professor é quem explica conteúdos ao aluno. A 
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explicação, para o mesmo autor, é um elemento embrutecedor na relação de 

aprendizado.  

Norteados por estes pressupostos, tínhamos o anseio de pensar em práticas que 

pudessem ser oportunas para situações diferenciadas, que envolvessem o ensino 

formal e informal. Por isso, optamos por manter o foco na exploração da dimensão 

lúdica e no trabalho com textos literários não dramáticos - poesias e narrativas - e 

variar os contextos. Nosso intuito era verificar se o que estávamos propondo se 

adequava, interessava e instigava participantes tão diversificados. Assim, criamos 

uma base comum para as seis oficinas ministradas, na qual repetimos a forma de 

encaminhamento da leitura - todos os participantes, em todos os momentos do 

processo, estavam com uma cópia do texto em mãos, seja quando lhes cabia ler e 

emitir, seja quando lhes cabia ouvir e ver a emissão -,  as características do material 

empírico - textos literários não dramáticos e condizentes com a faixa etária do grupo - 

e as regras de jogo - que sofreram pequenas adaptações em função da peculiaridade 

de cada contexto.  

Quanto aos formatos das oficinas, apenas uma foi extensiva e estava inserida 

no âmbito do ensino curricular, em um curso regular de educação de jovens e adultos. 

As outras foram oficinas intensivas, com carga horária variada, realizadas com 

participantes de faixas etárias diferenciadas - crianças (pré-adolescentes), jovens e 

adultos - com experiência teatral variada -, atores profissionais, estudantes de teatro e 

não-atores, professores do ensino básico experientes, em situação de formação 

continuada e alunos de licenciatura em teatro e/ou pedagogia, em contexto de 

educação formal e informal.  

Em todos os casos os estímulos foram pensados com o intuito de criar 

condições para vitalizar os textos e os corpos dos participantes, na medida em que a 

voz, sempre presente, pudesse ser um veículo de expressão das emoções que viessem 

a aflorar no contato e na apropriação das mais variadas obras. Com exceção da leitura 

realizada no Encontro e festival Vértice Brasil 2014, todas as oficinas foram 

estruturadas de forma a iniciar com as práticas que compõem a etapa que nomeamos 

Regras da leitura e da escuta de textos literários no início das práticas teatrais - 

JOGO (alternância e repetição dos textos e das ações), analisada no capítulo três, e 

finalizar com as composições, descritas e analisadas no capítulo quatro.  
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A única condição comum que foi exigida a todos os participantes era saber ler, 

ou seja, saber construir sentidos, aqui no caso, para um texto escrito. Nossas práticas 

estiveram voltadas para participantes de onze anos em diante, seguindo o que 

preconiza Foucambert (2008), com relação à capacidade de fluência leitora e de 

exploração de um texto. Alguns alunos mais novos, de dez anos, participaram da 

oficina realizada com os pré-adolescentes porque a professora responsável considerou 

que eles tinham domínio da habilidade leitora e conseguiriam acompanhar as 

atividades sem dificuldades. No curso do Centro de Educação de Jovens e Adultos – 

CEJA, o critério utilizado foi a escolha da série, neste caso, terceira série de Ensino 

Médio. É importante frisar que a proposta se dirige a pessoas que sabem decifrar o 

código linguístico. Todos os participantes eram alfabetizados e poderiam, desta 

forma, ser desafiados/provocados/expostos por/a novas experiências que 

ultrapassassem a fase de reconhecimento de palavras e encadeamento de frases.  

Assim, procuramos buscar formas de aproximação e apropriação do texto 

escrito, centrando esforços nos primeiros contatos com ele, conjugando o aspecto 

sensorial ao intelectual na recepção da literatura. Pensamos em experimentar esta 

conjugação através de modos de ler que se complementassem, sem seguir 

necessariamente a ordem cronológica a que se refere Kosovski (2009), de modo que 

se pode iniciar com a leitura conjugada às formas lúdicas e, posteriormente, realizar 

uma leitura do mesmo texto com o mesmo grupo, aos moldes da leitura de mesa. Esta 

conjugação dos modos de ler visa proporcionar aos leitores maneiras diversificadas de 

degustar a literatura – alternar modos de ler que enfatizem a dimensão lógico-racional 

e modos de ler que enfatizem a dimensão sensorial. 

A partir da condição de que todos os participantes tivessem o texto em mãos, 

nossa estratégia foi optar por conhecer o texto em performance (ZUMTHOR, 2007), 

de modo que as primeiras leituras ocorressem no coletivo. O desvelar de um texto 

desconhecido por todos e lido em performance requer atenção amplificada dos 

participantes e um contato estreito com a obra. Esta circunstância coloca os 

participantes em uma mesma condição inicial - todos desconhecem o texto. Além 

disso, evidencia as dificuldades de uns com os aspectos relacionados ao trabalho com 

a leitura - leitura truncada, falta de fluência, desrespeito à pontuação - e a dificuldade 

de outros com os aspectos relacionados ao teatro - trabalho em grupo, enfrentamento 

da timidez e da vergonha da exposição (ainda que entre os pares).  
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Apesar desta proposta de leitura não restringir a recepção do texto pela escuta, 

na medida em que todos tinham acesso visual ao texto, a presença da emissão vocal 

apontou para o vínculo que se estabelece entre a qualidade da emissão e a 

compreensão, de forma que quanto melhor se emite, melhor se compreende. Segundo 

Bajard (2005), ser bom emissor não significa ser bom leitor, mas no que diz respeito à 

emissão, percebemos que, para que ela se aprimore, é necessário praticar a leitura 

nestas condições. No nosso caso, como todos estavam com o texto em mãos, ou seja, 

não dependiam unicamente da emissão para compreendê-lo, e como as dinâmicas 

foram pensadas para alternar os leitores durante a leitura de um mesmo texto, a 

dificuldade que alguns participantes apresentavam na emissão não chegou a ser um 

elemento perturbador no processo. Entretanto, não pudemos deixar de notar que, 

independentemente da idade e da formação, em todos os contextos havia participantes 

que apresentavam dificuldades para ler nestas condições. De qualquer forma, esta 

dificuldade não os intimidava, já que sempre que convidados, aceitavam ler e, em 

alguns casos, dispensavam o convite, pois se dispunham voluntariamente. Com isso, 

houve um equacionamento entre dificuldades e facilidades, com respeito a aspectos 

variados entre os participantes, que se traduziu em um “tempo do grupo” para 

enfrentá-las.  

Quando optamos por iniciar e conduzir o trabalho com a leitura em 

performance (ZUMTHOR, 2007), nos ocorreu que, para aqueles que não gostassem 

de ler, não tivessem o hábito da leitura, iniciar a proposta lendo da forma usual - 

individual e silenciosa - poderia ser um elemento de resistência e afastamento, 

principalmente com as crianças e os adolescentes. Por outro lado, queríamos garantir 

o contato de TODOS os participantes com o texto, por isso a opção de disponibilizar 

os livros e as fotocópias para que o momento silencioso e solitário pudesse acontecer 

durante e após o encontro coletivo.  

A descoberta do texto em performance leva à partilha das reações durante o 

processo da leitura: a curiosidade sobre o desenrolar da narrativa, as surpresas diante 

dos acontecimentos. Portanto, ao mesmo tempo que esta circunstância imprime uma 

relação de extrema atenção e certa tensão, ela mobiliza os participantes, que se 

surpreendem com a obra e com as reações dos colegas diante dela.  
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Eu acho importante não conhecer o texto previamente, porque daí a gente parte 

justamente pro conhecimento do texto em conjunto, então a gente não parte com pré-

conceitos ou pré-interpretações, a gente realmente vai, eu não digo vazio, mas a gente vai 

mais aberto e com mais cuidado pro que a gente vai conhecer na hora, todos em conjunto, e 

isso abre possibilidade para que os outros estímulos como a intenção, ou falar de diferentes 

formas, abre mais possibilidades, a gente não se fecha nas pré-impressões que a gente teria 

se a gente tivesse lido o texto previamente. Eu acredito também que isso já tira a gente do 

cotidiano, só de a primeira leitura já ser em voz alta, já amplia, acredito que já potencializa 

pro restante dos exercícios, e ajuda mais a sair do cotidiano, senão eu acho que eu não 

estaria tão aberta e até querendo fazer o exercício se tivesse lido antes, porque eu já fiquei 

num estado de alerta, uma surpresa, vamos ver no que vai dar isso... Isso contribuiu pra eu 

ter mais carinho pelo texto. 

(Tuany Fagundes Rausch - aluna da Licenciatura em Teatro) 

Sabemos que o conhecimento de um texto nesta situação coletiva, por um lado 

limita a liberdade e a intimidade criada quando o leitor está sozinho com ele, 

explorando-o à sua maneira (MANGUEL, 2010; PETTIT, 2013). Mas sabemos 

também que neste tipo de leitura outros sentidos são ativados e podem mobilizar o 

leitor, contribuindo tanto para que ele experimente o prazer da fruição estética, quanto 

para a ampliação da rede de sentidos contida no texto (ZUMTHOR, 2007; BAJOUR, 

2013). A opção de recepção em performance não invalida a recepção silenciosa, 

pensamos que elas são complementares. No nosso caso, durante o encontro, 

estávamos propiciando ao receptor comparar o texto por duas vias: auditiva e visual.  

E, na medida em que a obra havia sido disponibilizada a todos os participantes, eles 

teriam a possibilidade de retornar a ela, quando e como desejassem.  

 Observamos que o fato de o texto não ser conhecido previamente fez com que 

o avanço a outras etapas só acontecesse quando o grupo percebia que as dificuldades 

implicadas na proposta eram minimamente superadas. Não pretendíamos galgar 

outras etapas (partir para improvisações e para a criação de cena), de modo que este 

momento em que as dificuldades eram superadas indicava que o material literário 

deveria ser trocado. 

A opção por conhecer o texto coletivamente está relacionada a outro aspecto: 

nosso desejo de permanecer no terreno entre os campos, sem fundi-los, sem 

amalgamá-los. Pareceu-nos que se o texto fosse conhecido previamente, já 
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iniciaríamos a proposta com uma ênfase no aspecto da comunicação e, portanto, em 

direção ao campo do teatro. A resistência para ficar no lugar entre campos levou à 

opção por lidar com a fragilidade inicial de forma concreta, na ação de desvelar as 

palavras nas frases e imediatamente pô-las em voz, enfrentando os obstáculos, 

expondo os erros, arriscando pequenas nuances sem esconder o tom truncado. Aqui 

nos remetemos ao que Edélcio Mostaço (2012) desejava com a leitura de A filha do 

teatro - desejo que o público presenciasse a busca de controle das atrizes na atuação 

em exposição, de forma real. Como ele, queríamos que o participante permanecesse 

neste estágio, enfrentando as dificuldades sem escondê-las, mas percebendo que seu 

desafio poderia ser permeado pela ludicidade, elemento chave para associar 

aprendizado e prazer.  

Então, partindo da leitura em performance, nossas experiências procuraram 

investir na força do enredo dos textos e na dimensão lúdica, a partir da conjugação de 

regras de jogo, buscando conferir prazer a uma atividade que poderia ser dura, árida e 

constrangedora. Em ambas as etapas, as práticas foram pautadas por estes elementos 

que atuaram juntos, não na mesma medida, mas sempre estiveram presentes. A 

presença da voz na leitura conferiu os aspectos fundamentais para que o prazer 

pudesse se estabelecer no contato com o texto e na sua fruição, devido à sua 

caraterística de veículo para a expressão da “energia do coletivo”, por parte dos 

leitores-vocalizadores e devido ao seu caráter afetivo na comunicação, no caso do 

ouvinte-espectador - ambas as noções defendidas por Zumthor (2007).  

Investimos na presença da voz e seu potencial de vida, de vitalidade para os 

textos e os sujeitos. Neste sentido, a proposta de Torregrosa (2008) de “jogar com a 

voz” foi especialmente eficaz. O modo de encaminhamento das atividades sugerido 

pelo professor espanhol foi ao encontro de outro aspecto que estávamos buscando, a 

inserção do texto no início do trabalho. Em suas aulas, realizamos a leitura de um 

texto desconhecido por todos, lido em roda, de forma que todos enfrentavam os 

desafios no coletivo. Esta experiência abriu caminho para que o texto pudesse ser 

acoplado a outras atividades relacionadas ao aquecimento e preparação corporal e 

vocal e/ou ao entrosamento do grupo, usualmente desenvolvidas nos processos 

teatrais. Depois de estabelecida esta situação inicial, os jogos de apropriação do texto 

(KOUDELA, 2010; PUPO, 2005), adaptados à nossa abordagem, também 

contribuíram para nossas experiências.  
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Nosso desafio foi encontrar formas sutis e delicadas de conjugar voz, 

movimentos corporais e deslocamentos a uma estrutura fixa, representada pelo texto, 

sem desviar o participante do contato e do foco nele. Aos moldes de uma prática 

teatral, a leitura foi conjugada às atividades de aquecimento, preparação, jogos 

adaptados, incrementando esta urdidura com o tema que o texto abordava. Neste 

sentido, uma inversão da ordem usualmente seguida, que procura evitar a dissociação 

entre uma etapa lúdica marcadamente corporal e com falas criadas livremente pelos 

jogadores e outra etapa voltada à leitura e à apropriação das palavras previamente 

escritas. 

Para isso, os textos eram pequenos, na maior parte poemas, e a leitura se 

repetiu várias vezes.  

A linguagem em si tem vários significados e tem vários significados por causa da 

palavra, de seus vários sentidos. O trabalho explorou este aspecto de tentar perceber 

os múltiplos significados que a palavra pode adquirir. 

(Mayara Cristina da Conceição - Fonoaudióloga) 

A ação de repetição da leitura e da escuta dos mesmos textos visava à 

apropriação do texto no plano das primeiras impressões (STANISLAVSKI, 1984) e 

estava atrelada a outro objetivo, que era focar nas possibilidades que surgiriam a 

partir da troca do material literário e das ações, apresentando ao participante uma 

diversidade de textos e de formas de lê-lo. O foco nas primeiras impressões não 

invalida a sua apropriação em algum nível, pois, segundo Lencastre (2003), o 

processo de compreensão resulta da interação de características textuais e de 

características do leitor - fatores biológicos e culturais - e, se o objetivo da leitura for 

estético, sua atenção estará focada nas sensações, imagens e sentimentos, aspectos 

que dizem respeito a um tipo de apropriação.  

Quanto aos estímulos relacionados aos movimentos e ao uso do espaço 

conjugados com as ações de ler, de vocalizar, de escutar e com as circunstâncias de 

sustentar o papel em mãos e estar em grupo, notamos que se há um excesso destes 

estímulos (corporais e espaciais), a leitura em si é dificultada. Por um lado, a 

conjugação destes estímulos amplia as redes de sentido do texto, mas, por outro, o 

participante descola-se dele.  
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Observamos concretamente este fato nas experimentações de inserção do texto 

em exercícios e jogos com regras pré-estabelecidas e com exploração da voz no 

espaço com deslocamentos maiores. Este é um caminho rico para verticalizar a 

apropriação do texto, mas que está relacionado a uma etapa posterior à que estávamos 

procurando explorar. Ou seja, há um limite estabelecido por uma linha tênue, uma 

fronteira que demarca a ampliação das redes de sentido no contato com o texto em sua 

materialidade e a ampliação das redes de sentido sem o contato com o texto em sua 

materialidade. 

Esta circunstância foi percebida e mencionada pelos participantes, conforme já 

abordamos no capítulo três:  

     Muito estímulo tira o foco do texto. 

    (depoimento de um pré-adolescente) 

Além deste aspecto, o trabalho nesta etapa, com a inserção de várias 

instruções e a repetição da leitura vocalizada do mesmo texto, foi considerado intenso 

pelos participantes. Foi corriqueiro ouvir no final do trabalho que se sentiam bem 

cansados. Nossa hipótese, formulada com base na observação atenta deles durante as 

oficinas, é a de que o cansaço foi fruto de uma sobrecarga de atividades que exigem 

muita atenção e esforço físico, concentradas em períodos longos devido à 

configuração das oficinas, que eram ministradas de forma intensiva. Neste sentido, é 

importante que o proponente consiga medir a quantidade de informações e tarefas 

para que o participante mantenha-se engajado na proposta. E ter claro que, se a meta é 

a leitura, o excesso de ações conjugadas pode impedir que ela aconteça. No nosso 

caso, constatamos que na primeira etapa, em alguns momentos, existiu esse excesso e, 

como decorrência, os participantes passaram por uma sobrecarga de tarefas que só 

não os afastou da proposta por causa da contagiante euforia do jogo. Sendo assim, a 

ênfase acabou sendo dada à exploração das formas de dizer o texto e não 

propriamente na sua leitura. 

A partir desta observação, procuramos equilibrar os elementos para que o foco 

principal estivesse no texto. Este foi o desafio que norteou a segunda etapa que 

nomeamos Composição para a leitura e escuta do texto literário – a poesia do texto 

na poesia do encontro. 
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Na segunda etapa, trabalhamos com a leitura de textos longos, narrativas em 

formato de contos. Ela partia da mesma base de ações da etapa anterior e foi realizada 

nos mesmos contextos. Nosso objetivo foi encaminhar a prática a partir de algumas 

combinações que, como regras de jogo, visavam estabelecer códigos para que o texto 

pudesse ser lido integralmente e que o participante pudesse debruçar-se sobre a 

leitura.  
A proposta realizada na leitura de Tchau [segunda etapa] foi diferente das anteriores 

porque nesta nós nos debruçamos sobre o texto, dando destaque ao texto, entrando 

no texto. Eu consegui perceber a pontuação, o jeito que a autora escolheu escrever, 

etc., podendo me ater aos detalhes da escrita. O trabalho anterior [primeira etapa] 

era voltado para a forma, para jogar com o texto, diferente deste. 

(Tuany Rausch – aluna da Licenciatura em Teatro) 

Queríamos também que as ações de transferência de leitor e/ou da redação das 

primeiras impressões - escrita da palavra-síntese - fossem feitas em processo. As 

interrupções da leitura para a escrita da palavra-síntese ou de uma ideia (que poderia 

se traduzir em um pequeno parágrafo) foram a estratégia que utilizamos para checar, 

durante o processo, o que os participantes estavam apreendendo. Nossa expectativa 

não era verificar o que eles estavam apreendendo do texto somente, mas também da 

experiência de ler o texto daquela maneira, porém não queríamos perguntar isso de 

forma objetiva. Preferimos não conduzir as respostas e posteriormente analisar se 

ambos os aspectos apareceriam ou qual aspecto apareceria na maior parte das oficinas 

realizadas. 

As combinações das ações e das instruções norteavam o encaminhamento, 

mas ao mesmo tempo não definiam quem seriam os leitores, quando aconteceriam as 

trocas e as interrupções, o que seria escrito durante a leitura e compartilhado com o 

grupo. Esta opção preserva uma liberdade e uma margem de improviso que, ao 

mesmo tempo em que ajuda a manter os participantes atentos (pois a qualquer 

momento eles podem ser os escolhidos para assumir as ações), faz com que haja uma 

surpresa em relação ao que vai sendo criado, como em uma improvisação teatral. O 

elemento surpresa está presente na descoberta do enredo do texto e na forma de 

participação na leitura. Quando coincidências ocorrem, fruto do acaso da situação que 

se configura no aqui-agora, cria-se um momento em que a forma de ler se articula 
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organicamente com o texto e provoca uma reação positiva nos participantes - concreta 

e que é partilhada com o grupo - na medida em que eles desfrutam desta casualidade. 

Com isto, a imersão na atividade é alimentada. 

A atividade da leitura em dupla do texto Viagem ao céu foi a que considerei a mais 

interessante do segundo dia, pois além de nos prender ao texto, ao mesmo tempo ela 

nos desconcentrava, mas com isto nos forçava a tentar manter a concentração; e os 

movimentos ajudavam, deixando muito interessante, pois me fazia entrar 

completamente no tema, deixando tudo de lado. 

(Silvana Souza - Profª de Educação Infantil) 

Nesta etapa, a leitura aconteceu sem repetição e configurou-se como uma 

atividade que, aos olhos dos participantes, apresentou certa incompletude, pois nada 

foi proposto além dela. Não houve a intenção de trabalhar repetidamente com o texto. 

Houve um desejo de deixar a experiência reverberar e, ao final, abrir uma rodada de 

falas. Conforme as experiências revelaram, o conteúdo das falas dependia do contexto 

e dos interesses dos participantes. Na leitura de Tchau, por exemplo, no CEJA, a 

discussão girou em torno do tema, das ações da personagem central, da identificação 

dos leitores com os conflitos colocados pela ficção, de modo que vários depoimentos 

pessoais afloraram. Com os professores em formação continuada, a conversa também 

girou em torno da temática do texto, mas com algumas colocações relacionadas ao 

modo que a leitura foi proposta, o que provocou uma atmosfera carregada de emoção 

entre leitores e ouvintes. Com as atrizes no Vértice, além do tema do conto, das 

relações com a leitura deste texto em contextos pedagógicos, surgiu também a 

possibilidade que o trabalho apresentava para a atuação. Pensamos que a roda de 

conversa pode ser proposta no final, mas pensamos também que não é fundamental 

que ela ocorra, já que a proposta investe na incompletude como possibilidade de 

ampliação da participação do imaginário, que dá liberdade aos leitores e ouvintes para 

pensarem a respeito, sem terem que formular imediatamente um discurso sobre o 

ocorrido.  

Nesta etapa de trabalho com os textos longos, devido à semelhança com o 

formato das leituras compartilhadas, com o projeto Ensaios ignorantes e com a 

Comunidad de aprendizaje/Sala Pradillo, podemos afirmar que o desejo de valorizar a 

leitura como um evento que tivesse sentido em si mesmo, sem a necessidade de outras 
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ações complementares, pôde ser alcançado. E as regras foram especialmente eficazes 

para dinamizar a leitura, conferir-lhe um aspecto performativo (FÉRAL, 2009; 

MOSTAÇO, 2009), de modo que o fio narrativo e o clima conquistado não fossem 

quebrados - um esboço de conexão entre aula e cena. O caráter espetacular é 

inexistente em termos de acabamento, de refinamento estético e técnico, mas o teatro 

(GUÉNOUN, 2003, BROOK, 2000) está presente em termos do encontro, da 

presença que é real e concreta, da realização das ações de ler, ouvir, ver.  

A expectativa de que a qualquer momento o participante possa ser interpelado 

para seguir a leitura e/ou escrever a palavra-síntese no cartaz são estratégias para 

manter a atenção e a presença no aqui-agora. Se se tratam de ações concretas, por um 

lado, fogem da esfera da representação e fazem com que o acontecimento adquira 

uma qualidade que se aproxima da performance  - se faz, se é, mostra-se o que se faz 

porque é feito no espaço coletivo (SCHECHNER, 2006). Por outro lado, este mesmo 

acontecimento pode adquirir lances de teatralidade, quando a representação 

sutilmente aparece, como nos diálogos do texto em que onde o leitor tenta 

minimamente modificar as intenções ou o timbre de voz para diferenciar os 

personagens. E há uma reação da plateia (os colegas riem, olham para o leitor, 

comentam com o participante que está ao lado) porque a intenção de representação 

concretizou-se e foi comunicada, se tornou perceptível. Voltaremos ao tema. 

Sobre o “sentido de grupo” e a “energia do coletivo”, pudemos perceber que a 

leitura nesta etapa revelou que nos contextos onde os participantes não tinham 

formação teatral, ou proximidade com as práticas teatrais, não tendo como se apoiar 

em recursos técnicos de comunicação com a plateia e com isso assumir certo 

protagonismo durante a leitura, o sentido de coletivo aflorou e o encontro se carregou 

de vitalidade e emotividade. Com as atrizes, que estão habituadas a enfrentar a 

situação de exposição e tirar partido dela, reforçando e recorrendo aos aspectos 

técnicos - uma voz bem colocada, um olhar triangulado para a plateia que gera um 

determinado efeito - notamos que a leitura correu o risco de perder aquilo que lhe é 

genuíno, sua delicadeza e simplicidade.  

Observamos assim que com não-atores a rede de segurança é criada pelo 

coletivo, pois todos sabem que passaram e passarão pela situação de exposição, fato 

que cria uma tensão, mas cria também uma cumplicidade - uma “teia invisível” que 
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funciona como rede de proteção entre os participantes. Neste sentido, pensamos que, 

quando utilizadas pelos atores, estas práticas podem funcionar justamente para revelar 

trejeitos, cacoetes de atuação, criando uma oportunidade para que o ator retire os 

apoios que tornam a situação de leitura com exposição menos arriscada e, 

consequentemente, menos interessante, menos viva. Portanto, apesar de o recorte da 

pesquisa ter sido a formação do professor e a busca por alternativas de mediação 

pedagógica para o trabalho com a leitura de textos literários dentro e fora da aula de 

teatro, a prática realizada com atores e atrizes profissionais revelou o potencial deste 

trabalho para o campo da atuação e da encenação teatrais. 

É difícil trabalhar com o texto e normalmente as pessoas fogem deste 

trabalho. E percebemos, quando assistimos aos espetáculos, que há um ruído quando 

entra o texto; é muito melhor o corpo, a cena, as imagens. Este é um jeito simples de 

trabalhar com o texto, mas que abre para fazer muita coisa e mostra a qualidade do 

texto, e que vale a pena dizê-lo. 

(Joana Kretzer - aluna da Licenciatura em Teatro) 

Trilhamos o caminho da simplicidade. A gente tá trabalhando tudo o que é 

necessário e justamente porque é simplicidade é muito reveladora, é válido não só 

pro ambiente escolar, mas para o teatral. 

(Charles Augusto - ator e palhaço) 

Consegui pensar neste tipo de proposta mais com a encenação do que com o estágio, 

talvez porque meu estágio esteja sendo feito com crianças pequenas. Estou tendo a 

oportunidade de trabalhar efetivamente com o texto. Gostaria de continuar 

investigando e explorando isto. 

(Tuany Rausch - aluna da Licenciatura em Teatro) 

Em linhas gerais, a segunda etapa foi percebida como forte e não cansativa e 

conseguiu deixar o participante com gostinho de quero mais. Esse quero mais pode-se 

traduzir em: quero mais o mesmo texto, quero mais textos do mesmo autor, quero 

mais ler textos, quero mais fazer teatro, quero mais fazer teatro lendo textos.   

Quanto aos textos trabalhados, em ambas as etapas levamos em conta em 

primeiro lugar nossa própria empatia por eles. Partimos do princípio que se o texto 
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nos toca, ou como diz Drahy (2011), “nos atravessa”, ele terá chance de tocar o outro. 

Em seguida, consideramos seu potencial para contribuir com o jogo e a composição 

com/das ações - o tamanho dos textos, os temas e a ressonância do tema para o grupo 

(divertidos, provocativos, polêmicos, emotivos), a complexidade (textos simples em 

termos de estrutura, vocabulário), a sonoridade (textos que valorizassem o jogo 

sonoro das e com as palavras).  

Os participantes receberam os textos digitalizados com o intuito de que fossem 

lidos de forma desvinculada da ilustração, quando se tratavam de livros conhecidos 

como “álbuns”. No final das atividades, os livros trabalhados foram disponibilizados 

para serem observados e tocados pelos participantes, de modo que fosse demarcada a 

proximidade não só com o texto, mas com o objeto livro propriamente.  

A escolha por trabalhar com textos literários deve-se ao fato de que a leitura 

da literatura possibilita uma apreensão estética do texto, que não se refere à extração 

de uma informação pontual e precisa, como em outros tipos de texto, os técnicos ou 

informativos, por exemplo. O caráter de pluralidade de sentidos que apresenta o texto 

literário faz com que a ação do leitor, que é de construir sentidos, seja desdobrada 

infinitamente. Com isso, mesmo que já conheça o texto, o leitor, na medida em que 

segue construindo sentidos para o mesmo texto, segue lendo-o. Como no nosso caso o 

desafio era construir sentidos nesta etapa inicial de primeiros contatos com a obra, 

diferentemente de explorá-la na cena, recorremos à troca do material literário e 

procuramos seguir o raciocínio de que se um texto não agradasse o leitor, logo viria 

outro, com outra temática, outro formato, outra atmosfera, de forma que ele pudesse 

sentir-se atraído pelo novo texto.  

Além deste aspecto, procuramos textos que pudessem criar empatia nos 

diferentes contextos. Neste sentido, criamos uma base de material empírico que se 

manteve efetiva nas seis oficinas. Dos textos trabalhados na primeira etapa, 

destacamos os poemas As coisas, de Arnaldo Antunes, e A língua do nhem, de Cecília 

Meireles. Em As coisas, os versos são compostos por uma única palavra, fato que 

contribui para iniciar o jogo com a voz, além do fato de o texto falar que as coisas têm 

textura, peso, volume, intensidade, elementos que foram explorados “na coisa” 

chamada palavra, explorada de forma vertical em nossa proposta nesta etapa. 

Portanto, este texto foi particularmente interessante para introduzir os participantes 
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nos exercícios e no tema da oficina. Já o poema de Meireles cativou os participantes 

porque, para compor a personagem da velhinha, a autora brinca com os trejeitos e 

cacoetes que, quando vocalizados durante a leitura, geram teatralidade na medida em 

que a voz reforça os aspectos cômicos sugeridos pela escrita.  

Dos textos trabalhados na segunda etapa, Marilu, de Eva Furnari e Tchau, de 

Lygia Bojunga, foram os que causaram mais impacto nos participantes. No caso de 

Marilu, apesar de estar classificado como literatura infanto-juvenil, o texto é 

extremamente poético e, com humor, Eva Furnari diz que cada um “tinge” seu 

mundo com as cores que traz dentro de si - metáfora potente para qualquer idade. 

O texto Marilu foi gostosíssimo de ler e trabalhar. O texto em si já é muito 

bom e divertido e acrescentando as variantes usadas nos proporcionou um momento 

de muito prazer. 

(Ivana Miranda Day – Professora de Educação Infantil) 

Quanto ao conto Tchau, de Lygia Bojunga, podemos afirmar que também foi 

uma opção marcante e que teve impacto nos quatro contextos em que foi lido – com 

os professores em formação continuada, com os alunos do CEJA, com os 

participantes do Vértice – Encontro e festival de teatro e com os alunos da 

Licenciatura em Teatro.  

Na segunda etapa achei bons os textos, mas o texto Tchau fechou com chave de ouro. 

A dinâmica foi forte e não foi cansativa. 

(Ivana Miranda Day – Professora de Educação Infantil) 

 

O conto Tchau me fez viajar, viver na história, entrar nela e visualizar cada cena, me 

emocionando e trazendo diferentes sentimentos. 

(Elis Maria – Professora da Educação Infantil) 

 

O que mais me chamou atenção foi a leitura do texto Tchau, que deu oportunidade de 

trabalhar, digo, apresentar várias versões de leitura para o texto lido. Interessante a 
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pluralidade de ideias que se apresentou no grupo. Os textos trabalhados nos 

proporcionaram momentos de reflexão como este: que temos que trazer a leitura 

como prazer para os alunos e não como obrigação. 

(Maria Aparecida de Farias - Professora de Didática da Rede Estadual de Ensino de 

Santa Catarina e Supervisora Escolar da Rede Municipal de Ensino de Itajaí) 

O texto [Tchau] prendeu porque é muito bom, independente do tamanho, é muito 

emocional. 

(Tuany Rausch – aluna da Licenciatura em Teatro) 

Em todos estes contextos, o texto provocou polêmica e comoção entre os 

participantes, a maioria mulheres. A forma simples e ao mesmo tempo intensa como 

Bojunga trata do conflito familiar é de fácil identificação, principalmente entre o sexo 

feminino. O fato de a narradora ser uma criança contou positivamente para que Tchau 

pudesse ser lido, do nosso ponto de vista, inclusive com os pré-adolescentes, porém a 

leitura com esta faixa etária não aconteceu em nossas experiências. Sobre isto, duas 

participantes ponderaram se seria “apropriado” tocar em um tema tão forte, tratado 

com tanta emotividade, com os adolescentes que muitas vezes estão enfrentando esta 

situação em suas vidas. Nossa visão é a de que trabalhar com a literatura (e com o 

teatro) é, neste sentido, estar disposto a correr riscos. Tomando por base o que diz 

Antonio Candido (1995), se a fabulação opera no equilíbrio psíquico e social - e aqui 

a literatura pode contribuir - defendemos que estes riscos merecem ser corridos. 

Mergulhar no universo da ficção é considerado por este autor uma necessidade 

universal que precisa ser satisfeita. Vista por este prisma, a literatura passa a cumprir 

um papel salutar aos seres humanos e às relações sociais. 

Sobre a presença da teatralidade, como temos dito, optamos por formas que 

se relacionam com este momento ultra inicial, longe da cena, “pré-histórico” em 

relação à encenação, que valoriza o “retorno às origens” (PAVLIK, 2011; MOULIER, 

2011).  Por outro lado, consideramos que este mesmo momento pode ser considerado 

como a própria cena, na medida em que as formas de representação na 

contemporaneidade mudaram (CORNAGO, 2008; FÉRAL, 2004; SÁNCHEZ e 

PRIETO, 2010), e que estas formas ultra iniciais de trabalhar com a leitura dos textos 

podem acontecer em espaços semiprivados ou públicos.  
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No caso das experiências do doutorado, ficamos no espaço privado, de modo 

que a teatralidade foi uma qualidade possível de ser identificada em momentos do 

processo, na medida em que os observadores eram internos a ele. Se considerarmos, 

de acordo com Carmela Soares (2010), que a teatralidade está relacionada a um jeito 

de olhar para os fatos e para as situações, um jeito poético, marcado por uma 

efemeridade, que confere certa imprecisão na sua manifestação, qualquer processo 

artístico realizado no ambiente mais precário e cotidiano que seja pode adquirir esta 

qualidade. Talvez pudéssemos precisar o acontecimento nestas condições falando de 

uma teatralidade em processo, ou de uma teatralidade precária ou, ainda, de “uma 

teatralidade com aspecto tênue e impreciso, algo que se insinua e logo em seguida 

desaparece, se desalinha por entre a multiplicação de gestos, ruídos e todos os tipos de 

interferência” (SOARES, 2010, p. 76).  

Ainda que “em processo”, não podemos dizer que esta qualidade não se tenha 

configurado, já que o simples fato de realizar ações diante de outros gera uma tensão 

e uma característica diferenciada das ações realizadas na intimidade (SÁNCHEZ; 

PRIETO, 2010). Os momentos dos rituais iniciais (aquecimento com e da leitura; 

rodadas de leitura) tinham em si uma teatralidade, segundo o que coloca Ryngaert 

(2009). Eles se mesclavam com momentos de representação de um determinado 

personagem, através das modulações da voz ou através de pequenos movimentos 

corporais (O macaco e a mola; Pimpolhos/ Marilu; A língua do nhem), provocando a 

identificação entre o ator e a personagem assumida intencionalmente a partir da 

sugestão do texto. Ou, ainda, ocasional e aleatoriamente, como no exemplo das 

leituras no Vértice, onde um único ator (homem) presente acabou lendo justamente a 

fala do personagem masculino, assim como a atriz estrangeira lendo a fala na qual a 

personagem afirma que iria abandonar tudo para viver com um estrangeiro em outro 

país. 

A reação do público, que tira o olho do papel e o leva para o leitor, o leitor que 

interrompe a leitura e ri da própria situação de identificação, criando cumplicidade 

com os ouvintes-observadores, é a resposta concreta da presença da teatralidade. Ela 

se instala e se dissolve de forma fluída, descontínua, precária, na medida em que, 

como propõe Guénoun (2003), o texto passa pelo corpo do leitor, que, neste 

momento, confere visualidade às palavras, de forma que o livro, objeto que, no caso 

das leituras está presente, desaparece. Pensamos que este é um momento de estreita 
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relação da leitura em performance com o teatro performativo (FÉRAL, 2009; 

MOSTAÇO, 2009) . Na leitura em performance, as ações são realizadas através de 

acordos pré-estabelecidos entre os participantes, verdadeiras regras de jogo, que são 

observadas pelos próprios integrantes no processo.  

Ações sendo feitas na frente de outros é teatro. 

(Depoimento da atriz Naomi Silman, que foi leitora no Vértice) 

Assim, a presença da voz foi a porta de entrada para a expressividade na ação 

de leitura, podendo ser acentuada ou não, dependendo do contexto e do grau de 

desenvoltura do grupo em relação à atuação. As regras ajudaram a potencializar a 

teatralidade, na medida em que mantiveram os participantes conectados a si mesmos e 

à tarefa, conferindo-lhes uma qualidade corporal diferenciada, além de abrirem 

espaço para que o imprevisível pudesse surgir.  

Notamos, em relação à diversidade de contextos, que mais do que a idade, foi 

o perfil do grupo que modificou a abordagem: com os atores ou com os alunos da 

licenciatura em teatro o enquadramento foi diferente do que com as crianças ou pré-

adolescentes ou com os professores do ensino básico em capacitação. Talvez realizar 

uma prática como a que foi feita com a leitura do conto Tchau, diretamente com 

pessoas que não estão acostumadas com este tipo de exposição, pudesse ser 

desaconselhável. Por outro lado, se são atores, nos parece apropriado partir 

diretamente para esta situação.  

De qualquer maneira, a escolha para se participar ou não da atividade, 

independentemente do contexto, cabe ao participante. Entretanto, da forma como 

elaboramos a regra, mesmo que ele não quisesse ler, teria que assumir esse desejo 

publicamente e sustentar sua decisão até que outro leitor se habilitasse. Há aqui uma 

chamada de responsabilidade, de comprometimento com o que estamos fazendo (ou 

optando por não fazer) em grupo e que nos parece importante de ser demarcado e 

sustentado. A voz, aqui entendida como a expressão do desejo, não é exteriorizada 

como sonoridade no espaço, mas é colocada como posicionamento diante do que está 

sendo provocado, solicitado. 

Sobre a experiência de aprendizado, em três das oficinas ministradas, 

depois das leituras dos textos longos como o conto Tchau, nas conversas avaliativas 
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surgiram questionamentos tais como “termina aqui ou vem algo além?”. A sensação 

de incompletude das atividades, de certa forma, estava relacionada ao exercício que a 

leitura exige, um esforço, uma complementação, um preenchimento dos espaços 

vazios pela imaginação, uma articulação dos sentidos. Nosso objetivo foi deixar uma 

margem de espaços “(ainda) vazios” (ISER, 1996) ou “em branco”(ECO, 2011), ou “a 

serem preenchidos”, em relação ao todo, ao texto e ao encontro. Deixar em aberto, em 

suspenso, pode ser frustrante por um lado, mas por outro, pode ser uma forma de 

garantir um lugar para as reverberações, fugindo da lógica explicativa, mencionada 

por Rancière (2010). 

Acreditamos que poderia haver, a partir daí, uma abertura para repensarmos as 

formas de ler a literatura, procurando fugir daquela que a aborda como “uma 

atividade escolarizada, fragmentada, uma prática essencialmente analítica, 

informativa, cujo objetivo último seria o de classificar autores e obras” (OLIVEIRA, 

2009, p.1). Uma abordagem que tende a estabelecer um sentido para o texto vai na 

contramão do que é tanto o texto literário - plural, aberto, polissêmico -, quanto o 

próprio ato da leitura, pois o ato de ler dá ao leitor (como já dissemos anteriormente) 

o direito de pular páginas, de abandonar a leitura e depois retomar, ou de não ler 

(PENNAC, 2011).  

Vale à pena ressaltar que, como diz Todorov (2012), a partir da constatação de 

que o objeto da literatura é a própria condição humana, aquele que a lê se tornará um 

conhecedor do ser humano e não um analista literário. O autor lança as seguintes 

questões: “Que melhor introdução à compreensão das paixões e dos comportamentos 

humanos do que uma imersão na obra de grandes escritores que se dedicam a essa 

tarefa há milênios?” e complementa com a próxima: “E de imediato: que melhor 

preparação pode haver para todas as profissões baseadas nas relações humanas?” 

(TODOROV, 2012, p.93). Estas colocações apontam para uma perspectiva de 

trabalho com a literatura, no âmbito educacional, que ocuparia um lugar central na 

formação das profissões, principalmente as baseadas nas relações humanas.  

Pensando no ensino básico e médio, se por um lado, segundo Calabre (2014), 

no caso do ensino público é a escola que cumpre o papel fundamental de aproximar os 

alunos das práticas e obras culturais, por outro lado, segundo apontam os autores 

Ezequiel Theodoro da Silva (2002) e João Wanderley Geraldi (2011), na maior parte 
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dos casos, infelizmente, é a própria escola que cria uma resistência dos alunos a estas 

atividades devido à forma controladora com que trata o tema.  

Complementando, tanto Antonio Candido (1995) quanto Fernando Bárcena 

(2012) chamam a atenção para o fato de que a potência da literatura, quando inserida 

em processos pedagógicos, está em buscar proporcionar ao aluno a oportunidade de 

experimentar um prazer estético. O autor espanhol diz:  

 

(...) insisto: não se trata somente de fazer pessoas melhores, nem cidadãos 

melhores. Não se trata de mudar a sociedade, ou de reformar os costumes, 

nem de ser mais solidário ou de ter mais consideração com os outros. (...) 

Falo de outra coisa. Trata-se de conseguir experimentar um prazer estético. 

Isso é tudo (BÁRCENA, 2012, p. 102-103, tradução nossa)
53

. 

 

Parece-nos que o desafio central é conjugar as características próprias da 

experiência de fruição - que podem acontecer em um tempo incalculável -, com os 

formatos e horários pré-estabelecidos pelas instituições de ensino, já que a literatura 

nos permite que o outro aprenda o que não podemos lhe dizer com um discurso direto 

e impaciente. “(...) O ponto de vista literário é indireto, intuitivo, paciente; toma seu 

tempo e nos dá tempo” (BÁRCENA, 2012, p. 103, tradução nossa)
54

. 

 [Acho que] Quando a gente trabalha com um texto que não é informativo, um texto 

literário, que tem que abstrair um pouquinho, eles [os alunos] não conseguem porque 

o mundo está ficando quadrado, [de modo que você] não tem que pensar muito. 

Então, o texto dramático também é um texto literário que requer uma análise um 

pouco mais profunda, por isso é complicado inseri-lo na rotina - que é automática, 

prática - para encontrar, buscar outros sentidos. Isso é complicado, leva tempo. 

(Lilian Severino da Silva – professora de Língua inglesa) 

Quando falamos em “experiência de fruição estética”, o fator tempo emerge - 

o tempo da experiência, tempo para que algo aconteça e nos atinja (LARROSA, 

                                                           
53

 No original: “Insisto: no se trata solamente de hacer mejores personas, ni mejores ciudadanos. No se 

trata de cambiar la sociedad, o de reformar las costumbres, ni ser más solidarios o más considerados 

con los otros. (…) Hablo de otra cosa. Se trata de lograr experimentar un placer estético. Eso es todo” 

(BÁRCENA, 2012, p. 102-103). 
54

 No original: “(…) el punto de vista literario es indirecto, intuitivo, paciente; se toma su tiempo. Y 

nos da tiempo” (BÁRCENA, 2012, p. 103). 
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2002); (BÁRCENA, 2012). Mas sabemos que uma atividade, para causar impacto, 

para nos “atravessar”, não precisa necessariamente de um tempo dilatado. Como 

público-leitor experienciamos propostas de leituras que investiam na duração, em um 

tempo alargado (leitura da Odisseia de Homero na Sala Pradillo em Madri e as 

leituras do projeto Ensaios ignorantes) e percebemos “na pele” a desorganização 

sensorial e mental que elas provocam – reações contraditórias, cansaço, prazer, 

sonolência, devaneio, surpresa. Essa desorganização nos parece algo potente para 

ativar os sentidos, de modo a criar condições para que a experiência de fruição 

estética ocorra. Investir no “tempo como duração” (JARDIM, 2009) é interessante 

para mudar o curso atual dos acontecimentos (acelerado, bombardeado por imagens) e 

causar estranhamento. Mas observamos que isso não garante que o acontecimento em 

questão leve a uma experiência no sentido mencionado; acreditamos que favorece, 

mas não garante. 

O investimento em propostas que preconizem um espaço para que a 

experiência de fruição ocorra dentro do contexto educacional confere ao professor um 

papel fundamental. É ele quem poderá criar espaço para que a experiência de 

aprendizado aconteça dentro da perspectiva de mediação do conhecimento. Segundo 

Fernando Bárcena (2012), a experiência da educação tem lugar nos gestos educativos, 

porém, para ele, “(...) parece que tudo está contra a aparição destes gestos, devido à 

forma como construímos o tempo da educação, um tempo cronometrado, um tempo 

tão acelerado, tão rápido que não dá tempo para que nada aconteça e porque nada 

vemos acontecer enquanto avançamos neste passo incessante” (BÁRCENA, 2012, 

p.52, tradução nossa)
55

. 

Além do problema do tempo, o autor traz à tona a questão da avidez pelos 

resultados e defende que aprender é uma experiência nunca antecipável em seus 

resultados. “Você nunca sabe em que derivará uma experiência de aprendizagem. (...) 

Existe uma dimensão de derrota, de um fracasso possível, de uma potencial decepção 

em toda aprendizagem humana, quando o aprender vai além do que ocorre dentro dos 

                                                           
55

 No original: “(…) parece que todo está contra la aparición de esos gestos; sobre todo debido a la 

manera como hemos construido el tiempo de la educación; un tiempo cronometrado, un tiempo tan 

acelerado, tan rápido, que casi no da tiempo para que nada nos pase, porque nada vemos pasar mientras 

avanzamos en ese paso incesante” (BÁRCENA, 2012, p. 52).  
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muros da escola.” (BÁRCENA, 2012, p. 35, tradução nossa)
56

. Assim, como 

professores, sabemos o que quisemos ensinar, mas não sabemos se o aluno aprendeu 

aquilo que quisemos ensinar. “Ensinar”, segundo a definição encontrada em Oculto 

nas palavras – Dicionário etimológico para ensinar e aprender (2007): 

(...) vem de insignare, literalmente “colocar um signo”, “colocar um 

exemplo”. A base do termo é a raiz indo-européia *sekw, cujo significado 

é “seguir”, de modo que signum, o principal formador de insignare, remete 

ao sentido de “sinal”, “signo”, “marca” que é preciso seguir para alcançar 

algo. O “signo” é, então, “o que se segue”, e “ensinar” é colocar sinais para 

que outros possam orientar-se (Castello; Mársico, 2007, p. 37). 

  

Ou seja, sabemos quais os sinais que foram colocados para que os alunos se 

orientassem, mas não sabemos qual o caminho que eles percorreram. Tendo como 

base este pressuposto - a incerteza de como os “signos” foram interpretados - 

propusemos com os pré-adolescentes na escola e os alunos do CEJA a questão: o que 

você aprendeu em nossa oficina? 

 Entre as respostas obtidas estão as que seguem. Elas foram transcritas e 

organizadas por temas: 

* Sobre LER e LER-OUVIR 

Aprendi que se passarmos a ler [de forma repetida] torna-se fácil a interpretação do 

texto, conforme se lê várias vezes a mesma coisa, vai mudando nossa interpretação 

[relacionada à forma de emissão do texto e não à compreensão do sentido do texto]. 

Aprendi a ter uma melhor percepção e interpretação daquilo que leio, ouço e vejo. 

Adquiri mais conhecimento em relação à leitura com expressão e sentimento, 

levando, a quem está ouvindo a leitura, um maior entendimento e emoções sobre o 

texto. 

Aprendi que não há uma maneira de ler, há várias, e também que é muito importante 

aquecer a voz antes de qualquer leitura. 

Aprendi a trabalhar com a leitura de diversos modos. 

                                                           
56

 No original: “Uno nunca sabe en qué derivará una experiencia del aprender. (…) Existe una 

dimensión de derrota, de un fracaso posible o de potencial decepción en todo aprendizaje humano, 

cuando el aprender va más allá de lo que ocurre dentro de los muros de la escuela” (BÁRCENA, 2012, 

p. 35).  
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* Sobre LER e BRINCAR ou ler brincando  

Aprendi brincadeiras legais e engraçadas. 

Aprendi que a leitura pode ser realizada com brincadeira e trabalhada em duplas. 

Aprendi que ler é muito legal. 

Não sei se aprendi algo, sei que gostei muito. 

Demos muita risada, momentos de descontração e de integração com os colegas. 

Mesmo fazendo atividades, me diverti. 

Aprendi que a leitura é uma brincadeira e quanto mais a gente brinca mais a gente 

aprende. 

* Sobre não ter vergonha de LER EM PÚBLICO  

Aprendi a ler mais alto, a não ter vergonha. 

Aprendi que  não precisamos ter medo de falar na frente de outras pessoas, devemos 

falar com coragem. 

Aprendi que não devemos ter vergonha de falar e ler alto para que entendam. 

Aprendi a me expressar melhor e a ler melhor. 

Aprendi a ler muito melhor e que eu não preciso ter vergonha. 

Expressar-me mais através das atividades que nós fizemos. 

Aprendi a me expressar melhor, a ler melhor e falar declaradamente. 

Aprendi a ler um pouco mais lento, antes de eu entrar nessas aulas eu lia muito 

baixo, agora estou lendo um pouco mais alto. 

Aprendi a falar e me comunicar melhor em público. 

Expressar-me melhor e falar em público. 

Perder a timidez. 

* Sobre LER e ATUAR  
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Aprendi a ler melhor e interpretar textos. 

Aprendi a  interpretar melhor e decorar facilmente. 

Fazer música com os textos, fazer emoções [está se referindo às intenções], soltar 

mais a voz. 

Aprendi muitos exercícios que nunca vi antes. 

Aprendi várias coisas: a exercitar as cordas vocais e a articulação da boca. 

* Sobre TRABALHAR EM GRUPO 

A confiar nos amigos no jogo do cego. 

Cantar, dançar, fazer exercícios com a boca. 

Muita coisa: a não ter tanta vergonha, a ler direito, a ter confiança nas pessoas. 

Expressar-me melhor, a ler melhor e também conheci novas crianças e fiz novos 

amigos. 

A ler melhor, a ter uma dicção melhor, falar e ler mais alto e sem dúvidas, me 

divertir, porque se eu ficar em casa eu não iria aprender coisas. 

Com essa aula de teatro eu aprendi várias coisas que eu nunca pensei em aprender: 

relacionar-me melhor com os demais, reprimir a vergonha, ampliar o vocabulário e 

me tornar mais humano. 

Eu aprendi que uma pessoa só pode ser feliz se consegue se comunicar com os 

outros. 

Expressar-me melhor. 

Aprendi a interagir com outras pessoas. 

Comunicar-me com os colegas. 

* Sobre os TEXTOS  

Conhecer textos. 
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A partir destas respostas vinculadas a dois dos contextos escolares 

trabalhados, notamos que o teor das menções destacadas variou entre os participantes 

e se traduziu em seis temas principais, havendo apenas uma referência aos textos. 

Podemos pensar em primeiro lugar que nem todos apreenderam a mesma coisa a 

partir daquilo que propusemos, o que é coerente com a forma como procuramos 

conduzir o processo de mediação pedagógica com as práticas de leitura e as práticas 

teatrais, sempre com a presença do texto. 

Em segundo lugar, podemos perceber que a experiência de fruição da 

literatura não foi considerada “conteúdo de aprendizado” pelos estudantes. Nossa 

suposição é que isto ocorreu justamente porque a proposta fugiu do habitual, já que 

nós não trabalhamos com o texto literário através de uma prática analítica, 

informativa, cujo objetivo último seria o de classificar autores e obras. Nas avaliações 

em que não foi solicitada uma resposta objetiva sobre o tema do aprendizado, a 

menção aos textos ocorreu de forma conjugada com a experiência como um todo. 

Seja como for, é frequente que os processos de ensino e aprendizagem se deem de 

modo dissociado.  

   Retomando a importância do papel do professor na condução desses 

processos pedagógicos que valorizam a experiência de fruição estética, Bárcena 

complementa dizendo que “aprender requer paciência e presença” e que estas 

circunstâncias compõem o que ele chama de uma “gestualidade pedagógica” 

(BÁRCENA, 2012). Complementando, o mesmo autor faz uma referência a Daniel 

Pennac (2008), que, sobre a presença, diz:  

“[a] única certeza [que tenho] é que a presença dos meus alunos depende 

estritamente da minha: da minha presença junto à turma inteira e junto a 

cada indivíduo em particular, da minha presença na minha matéria 

também, da minha presença física, intelectual e mental, durante os 

cinquenta e cinco minutos que vai durar a minha aula” (PENNAC, 2008, 

p.103). 

 

Pensando nos contextos em que nossas práticas foram realizadas e que são 

aqueles em que os futuros professores atuarão, pensamos que adaptações são 

necessárias principalmente no aspecto relacionado ao tempo. Se o que se tem 

disponível são 45 minutos para propor uma prática de leitura via teatro, ainda que não 

seja a condição ideal, a proposta é válida, de modo que vale a pena pensar em 
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estratégias para que nestes 45 minutos aconteça algo relacionado ao sentido de 

experiência. Pensamos que os textos estão aí para serem lidos, a literatura para ser 

fruída e que muitas vezes é apenas na escola que os alunos têm essa oportunidade. 

Criar as circunstâncias para que eles sejam lidos é o gesto (potente) do professor, 

relacionado com a sua presença na aula e junto aos alunos.  

*     *     * 

Todos os jogos pensados, realizados e descritos neste trabalho, organizados 

em duas etapas para criarmos as duas categorias de análise, podem ser realizados, a 

princípio, com qualquer texto literário que apresente as particularidades que 

identificamos como importantes para que haja uma articulação minimamente orgânica 

entre a forma de ler e as características do texto.  

Nosso intuito foi abrir perspectivas para que desdobramentos e recriações 

possam ser feitos, levando em conta que o trabalho ganha intensidade, vigor e cria 

impacto quando há uma composição entre texto e instruções que abrem espaço para a 

modificação, a adaptação e o avanço do jogo - enfatizando a ideia de que o 

coordenador é livre para criar, transformar, recriar os estímulos. Desta forma, o que 

pretendíamos é que os exercícios superassem qualquer abordagem técnica e fossem 

permeados pelas imagens provocadas a partir da literatura que atravessa o corpo dos 

jogadores.  

Entre as duas etapas, pudemos constatar, tanto pela fala dos participantes 

quanto por nossa percepção na condução das oficinas, que a primeira foi considerada 

como uma etapa preparatória para a segunda, servindo para integrar o grupo e 

encorajar o participante para a situação de ler em exposição, partindo de textos curtos 

em direção ao trabalho com os longos. Mas as duas etapas podem ser trabalhadas 

separadamente, dependendo dos objetivos e do contexto.  

Na experiência realizada no Vértice com atrizes profissionais, fomos 

diretamente para a leitura de um texto longo, e isso aconteceu sem maiores 

dificuldades, pois além de se tratar de atrizes profissionais, aquele grupo estava 

convivendo há pelo menos cinco dias de forma intensa (oficinas, almoços, jantares, 

encontros entre atividades).  No caso de um grupo que se encontra periodicamente 
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para a realização de oficina cujos participantes são não atores, pareceu-nos que a 

primeira etapa cumpre uma função fundamental. 

Foi essencial nos aproximarmos do campo da leitura frequentando as práticas 

realizadas pelos mediadores deste campo, descobrindo as possibilidades próprias ao 

universo da formação do leitor, para que nos arriscássemos a propor um trabalho que 

associasse nosso campo de conhecimento a um campo menos conhecido. Conhecer e 

explorar formatos de leitura amplamente utilizados no passado - leitura 

compartilhada e pública -, pouco difundidos atualmente, especialmente no campo do 

teatro, ampliou nossa perspectiva de abordagem. Caso contrário, estaríamos 

vinculados às práticas usuais conhecidas no nosso próprio campo - leituras dramáticas 

e cênicas.  

A realização deste trabalho mostrou que há muito a ser explorado a partir da 

união dos campos da leitura e do teatro. Durante a pesquisa, procuramos nos mover 

dentro dos limites estabelecidos pelo foco preciso no objeto de investigação, para 

alcançar os objetivos estabelecidos. A intenção foi conseguir o máximo de 

desdobramentos possíveis das práticas lúdicas associadas à leitura de literatura, 

levando em conta as particularidades de cada formato de oficina e verificando 

maneiras de adaptar as propostas aos contextos em que o futuro professor atuará. Para 

isso, criamos uma estrutura de aula que seguia uma sequência parecida com a aula de 

teatro (aquecimento + preparação para a atuação + trabalho de cena), com um 

aumento gradual das dificuldades, mas que, ao mesmo tempo pudesse existir de forma 

independente (eventos como o Vértice) e permitisse a presença do texto em todos os 

momentos.  

Uma vez mais, afirmamos que nosso desejo com este trabalho foi estimular 

nas leituras o que Leonor Lencastre (2003) chama de uma “leitura estética”, ou seja, 

procurar levar o leitor a perceber suas sensações, as imagens criadas, os sentimentos 

que afloravam, como uma forma de apropriação do texto literário. Em ambas as 

etapas, a presença da voz e a presença das regras foram os fatores determinantes para 

que a conexão entre os campos ocorresse de forma diferenciada tanto da prática 

teatral que visa à criação do espetáculo, entendido como direção de cena, 

agenciamento de cores e formas (GUÉNOUN, 2003), quanto da forma como a leitura 

(mesmo quando vocalizada) é trabalhada no campo da literatura e da educação.  
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Confiávamos, quanto aos textos, que “o enredo enredaria o leitor” 

(GERALDI; FONSECA, 2013), confiávamos no trabalho coletivo envolvendo o 

corpo, a voz e o espaço para engajar o grupo e ajudar a “enredar” os participantes no 

todo da proposta. E confiávamos ainda que uma ação alimentaria a outra. Em um 

sentido geral, a palavra “enredar” é boa: pareceu-nos que o importante era “enredar” 

os participantes, fosse pelo texto, fosse pela experiência coletiva, lúdica, teatral, que a 

forma de ler determinava. E aceitar que:  

Uma hora interessa o texto, outra a forma como ele é lido. 

(Professor em formação continuada) 

As experiências propostas não revelam se os participantes vão ler mais, se vão 

ler melhor, se vão frequentar bibliotecas, se vão fazer teatro, se vão gostar de ir ao 

teatro, se vão ler textos dramáticos, mas elas revelaram que a experiência com a 

leitura e com o teatro pode ser prazerosa e pode ser uma alternativa para que outras 

abordagens de leitura sejam pensadas, contribuindo com os problemas vinculados a 

este campo. E quanto ao teatro, a questão do prazer associado a ele é um tanto 

contraditória, pois, segundo Guénoun (2004), os jovens têm se interessado por fazer 

teatro, mas não por assisti-lo, pois as salas de espetáculo estão vazias. O autor se 

refere ao contexto francês, entretanto é possível encontrar relações com o que ocorre 

por aqui. Mas este é um outro tema, que não vamos tratar neste trabalho.  

O que podemos afirmar, de acordo com os depoimentos, as fotos e os vídeos 

realizados, é que as experiências com a leitura em performance, o contato com textos 

narrativos e alguns poemas, aliados a procedimentos lúdicos com foco no corpo-voz, 

na utilização diferenciada do espaço, no “olho no olho” para ler o texto, foram 

consideradas prazerosas – prazer fruto da abordagem lúdica nas formas de ler e prazer 

estético na fruição da literatura - e promoveram algum aprendizado relacionado à 

leitura, à literatura e ao teatro. 
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Considerações finais  CARTA(da) FINAL 

Sobre o gesto da professora-atriz e sobre o 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo fazendo atividades, me diverti. 

(Pré-adolescente) 

A oficina brinca com o texto, a palavra, as formas de significar as palavras... Tudo é 

lúdico e muito fruitivo, a impressão que tenho é que passamos a manhã brincando! 

Sabe aquela sensação de aprender algo sem esforço? Pois é, foi bem assim a manhã. 

(Valéria de Oliveira - atriz e educadora) 

A atividade de encerramento das composições com a leitura e escuta de textos 

literários que propusemos nas duas últimas oficinas ministradas foi solicitar a cada 

participante que escrevesse uma carta ao destinatário que escolhesse (próximo ou não 

do círculo de suas relações), na qual contaria a experiência de ler textos literários com 

práticas lúdicas oriundas do teatro. Para introduzir a atividade, sentávamos todos em 

roda e nós (mediadora) líamos para o grupo o trecho do texto abaixo, que faz parte do 

artigo Sobre a lição: ou do ensinar e do aprender na amizade e na liberdade, de Jorge 

Larrosa (2010). 
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O ensinar e o aprender 

 

O professor - aquele que dá o texto a ler, aquele que dá o texto 

como um dom, nesse gesto de abrir o livro e de convocar à leitura – é o 

que remete o texto. O professor seleciona um texto para a lição e, ao abri-

lo, o remete. Como um presente, como uma carta. Da mesma forma que 

aquele que remete um presente ou uma carta, o professor sempre está um 

pouco preocupado para saber se seu presente será aceito, se sua carta bem 

recebida e merecerá alguma resposta. Uma vez que só se presenteia o que 

se ama, o professor gostaria que seu amor fosse também amado por 

aqueles aos quais ele o remete. E uma vez que uma carta é como uma parte 

de nós mesmos que remetemos aos que amamos, esperando resposta, o 

professor gostaria que essa parte de si mesmo, que dá a ler, também 

despertasse o amor dos que receberão e suscitasse suas respostas. Mas a 

remessa do professor não significa dar a ler o que se deve ler, mas sim “dar 

a ler o que se deve: ler”. Ler não é um dever no sentido de uma obrigação, 

mas no sentido de uma dívida ou uma tarefa. E é uma dívida e uma tarefa – 

a dívida e a tarefa da leitura - que o professor dá quando remete o texto. 

Uma dívida é uma responsabilidade que temos para com aquilo que nos foi 

dado ou enviado. Uma tarefa é algo que nos põe em movimento. Por isso, 

dar o texto é oferecê-lo como um dom e, nesse mesmo oferecimento, abrir 

uma dívida e uma tarefa, a dívida e a tarefa da leitura, a dívida que só se 

salda assumindo a responsabilidade da leitura, a tarefa que só se cumpre no 

movimento de ler (LARROSA, 2010, p. 140). 

 

 Algumas das cartas recebidas: 
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Não vamos escrever uma carta, mas vamos encerrar este texto que pretendeu 

traduzir um percurso de estudo e aprendizado, com a tentativa de pensar sobre as 

questões que seguem: qual foi nosso propósito quando provocamos, com nosso gesto 

pedagógico, a ação de ler textos por nós escolhidos e oferecidos? Por que propor estes 

movimentos no campo do ensino, do teatro e do ensino do teatro?  

Nossa intenção não foi (e não é) formar, na Licenciatura em Teatro, medidores 

de leitura, mas se ler é um caminho para “o ensinar e o aprender na liberdade” e há 

dificuldade com a realização plena deste ato entre crianças, jovens e adultos 

brasileiros, porque não tratá-lo em nossa prática docente dentro das nossas 

possibilidades de atuação? Ler vinculado à liberdade abarca o sentido lato do termo, 

mas quando nos detemos em nossa proposta de trabalho com o texto escrito, no 

campo do teatro ou fora dele, com nossas ações podemos interferir no sentido estrito 

da leitura – a leitura dos textos escritos. Então, por que delegar a função de formar 

leitores, ampliar o número de leitores, ampliar a fruição literária aos professores de 

pedagogia, alfabetizadores ou aos professores de Língua Portuguesa e Literatura? A 

fruição literária é absolutamente compatível com o campo do teatro e a leitura, como 

vimos, é fundamental para a formação dos artistas, atores e diretores, por isso o que 

defendemos, em primeira instância, é que o professor de teatro assuma sua 

responsabilidade neste processo e que integre de maneira concreta (não 

necessariamente explícita) a leitura dentro do projeto teatral. Este movimento, 

entretanto, traz uma questão significativa que é a própria relação do professor com a 

leitura. Se o sujeito-professor tem dificuldades ou desinteresse com e pela leitura e 

literatura, como esperar que seu gesto pedagógico seja permeado pelo entusiasmo 

com esta atividade? Falamos o mesmo em relação ao teatro: se o professor não está 

engajado emocionalmente com esta linguagem artística, seja como criador, seja como 

receptor/espectador sintonizado com a produção contemporânea, como sua prática 

será inspirada ou permeada por ela? 

Pudemos apontar, através deste estudo, que a aliança entre os campos da 

leitura e do teatro abre vários caminhos a serem trilhados, com uma proximidade 

maior ou menor em relação à cena. Poderíamos ter explorado modalidades de leituras 

dramáticas ou cênicas, ou poderíamos ter revisado, analisado e experimentado a 

presença da leitura no espetáculo, ou na preparação dos atores, mas priorizamos 

explorar formas variadas dentro da perspectiva da formação do professor, acreditando 
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que, se um espaço for aberto dentro da perspectiva pedagógica, ele trará 

reverberações nas outras vertentes mencionadas – encenação, atuação.  

Temos consciência de que nosso estudo apontou possibilidades que 

necessitam de uma continuidade na experimentação para que possam se consolidar, 

para que ganhem consistência e possam se configurar como uma alternativa 

metodológica dentro do campo do ensino de teatro. Pretendemos, com a continuidade 

de nossa prática docente e de investigação, aprofundar os aspectos aqui delineados, 

ampliar as abordagens, reconfigurar as práticas e os textos literários trabalhados, 

desdobrando as perspectivas que se esboçaram quando os campos foram 

aproximados. 

Esperávamos, prioritariamente, contribuir com e nutrir o trabalho dos 

professores, não somente de teatro, mas de pedagogia, de literatura, devido ao aspecto 

interdisciplinar do estudo. Entretanto constatamos, através da fala dos participantes-

atores, que as propostas desenvolvidas têm potencial para o aprimoramento de 

aspectos relacionados à atuação. Estes aspectos se referem tanto ao trabalho com a 

palavra, como com a limpeza gestual, pelo caminho do despojamento, da exposição 

sem proteções na realização das ações de ler-proferir-escutar-ver diante dos outros, 

utilizando unicamente como apoios: o texto (papel em mãos), as regras e o coletivo. 

Observamos também que as propostas apontaram características relacionadas à 

encenação com caráter performativo.  

Estas constatações nos fazem pensar que nosso desejo de não dissociar a 

pedagogia dos processos artísticos de criação vem se concretizando em nossa prática 

profissional e esta perspectiva inclusive apontou um desdobramento interessante: se 

há algum tempo achávamos que nossa experiência como atriz e diretora em alguns 

experimentos contribuía para nossa atuação docente - já que não tivemos formação 

especializada para o ensino, ensinávamos o que sabíamos fazer como artista (como 

um caminho de mão única) -, hoje em dia podemos dizer que nossa formação e 

vivência de artista continua influenciando nossas práticas de ensino, mas que a 

pedagogia igualmente tem nos apresentado desafios que estão inspirando nosso 

trabalho de artista. No presente momento, o caminho se tornou de mão dupla e 

podemos afirmar que é a perspectiva pedagógica que está, mais do que presente, 

alimentando nossos processos de criação. 
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Há três aspectos fundamentais que nortearam este estudo e continuarão 

guiando nosso olhar sobre o teatro, a literatura, a leitura e a pedagogia: 1. dar 

importância ao que muitas vezes é considerado insignificante, quase invisível - as 

primeiras impressões (do texto e do grupo), as primeiras leituras, as primeiras vozes, 

as primeiras imagens; 2. dar atenção ao momento presente, aquele em que ocorre o 

encontro entre as pessoas, através da literatura e com ela, configurando-se como 

teatro e como gesto educativo; 3. tudo isso sendo evocado pela perspectiva do jogo – 

regras que libertam, dão segurança e garantem prazer. 

Assim, concluímos que, na particularidade destas experiências, a dimensão 

lúdica e a presença da voz, associadas à leitura dos textos de literatura que nos 

“atravessaram” como leitora, foram os aspectos que contribuíram para que nosso 

gesto pedagógico fosse sintetizado pela sensação, expressa reiteradas vezes pelos 

participantes nos diversos contextos em que atuamos, de “aprender algo sem esforço” 

ou, dito de outra forma, de encontrar um jeito (colorido e não dissociado) de ver o 

mundo teórico e prático - brinquemos com as palavras: Teoriprática...! 

Pratique_órica...!Pra ti te ó rica...! Rica prá ti caótica te...!Teor ia pra ca ti...! - 

criando e recriando regras para o diálogo avançar.   
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