
HISTÓRICO DIDASCÁLICO

O  Grupo  Teatral  Boca  de  Siri,  juntamente  com  o  Grêmio  Estudantil  da 
Instiutição criaram em 2001 a Mostra de Teatro - IF-SC chamada Didascalico: do grego; 
instrução,  na  Grécia  antiga,  conjunto  ordenado de preceitos  e  instruções  relativos  à 
representação teatral, de ordinário elaboradas pelo autor dramático e dados aos atores 
que representavam a obra.

Esta mostra surgiu por que o grupo de Teatro Boca de Siri –  IF-SC Campus 
Florianópolis - historicamente, sempre tentou estar a par da produção local de teatro, 
assistindo as suas produções, fazendo conversas e debates com os grupos.

O Didascálico se propõe a ser uma mostra do trabalho de grupos com diferentes 
áreas de atuação para a troca de experiências.

É  importante  lembrar  que  essa  mostra  proporciona  aos  estudantes  e  grupos 
participantes um contato maior entre si, uma troca dos conhecimentos e experiências 
teatrais do amador com o profissional e também com o teatro educação, o qual dá ênfase 
ao processo, à vivência e ao contato com a estética e com a arte teatral.
      
 A Mostra de Teatro Didascálico tem como objetivos:

a)estimular e divulgar a produção cênica amadora dentro e fora das escolas;
b)levar ao teatro pessoas que geralmente não possuem esse hábito;
c)proporcionar  à  comunidade  cultura,  lazer  e  educação  teatral  gratuita  por  meio  do 
teatro;
d)abrir  espaço para  a  apresentação  e  divulgação do  trabalho  dos  grupos  teatrais  da 
cidade e região, em especial os escolares;
e)proporcionar espetáculos gratuitos e oficinas gratuitas do fazer teatral para os grupos
participantes e para a comunidade em geral;
f)promover a integração dos grupos de teatro locais;
g)levar o teatro para dentro da escola, com uma diversidade de espetáculos que permita 
uma experimentação das possibilidades teatrais existentes.
 
  O  8º  Didascálico  é  promovido  pela  Coordenadoria  de  Atividades  Artísticas  do 
Departamento Acadêmico de Formação Geral – IF-SC e também pelo Grupo Teatral 
Boca de Siri – IF-SC, e será realizado de 14 a 18 de setembro de 2009, oferecendo, para 
os participantes e a comunidade, como nas outras edições, oficinas gratuitas durante a 
semana do evento e apresentações de espetáculos. Em comemoração aos 100 anos da 
Instituição haverá também apresentações de bandas musicais locais, dança, exposição 
de pinturas, desenhos e recital de poesias com a participação do Professor Joám Evans 
Pim, delegado da Academia Galega da Língua Portuguesa e também uma mesa redonda 
sobre Franklin Cascaes, professor e artista local que será homenageado pelo Grupo de 
Teatro Boca de Siri – IF-SC através da apresentação da peça “Seo Frankolino – O
Fantástico da Ilha”.
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