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 A nova coordenadoria foi eleita durante o XXII Encontro realizado em na PUC/SP.  

 Um ano após foi realizado, também em São Paulo, o Encontro Intermediário do GT, na Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP).  

 Dele participaram os professores André Luís Gomes (UNB), Anna Stegh Camati (UNIANDRADE), 

Luciana Ferreira Leal (FAP/CAPES), Maria do Perpétuo Socorro Calixto Marques (UFAC), Maria Silvia 

Betti (USP, vice-coordenadora) e Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ, coordenador). As discussões foram 

assistidas também por três orientandas do professor André Luís Gomes. 

 Nele, primeiro, foram discutidos os assuntos relacionados ao próprio GT. A reativação do nosso 

site foi considerada por todos como premente. Os participantes do Encontro foram unânimes em afirmar 

sua importância como o veículo mais eficaz para comunicação permanente do GT. Ele poderia conter 

chamadas para eventos vários (simpósios, colóquios, congressos, eventos dramáticos e teatrais, etc.), que 

os colegas tivessem interesse em divulgar, assim como também textos teóricos, resenhas críticas e 

traduções, o que, acredita-se, geraria uma discussão crítica constante da nossa produção. Ademais, através 

dos links, haveria, enfim, a possibilidade de interlocução com outras instituições, como, por exemplo, a 

ABRACE  (Associação Brasileira de Artes Cênicas) ou ABRALIC (Associação Brasileira de Literatura 

Comparada), cujo trabalho acadêmico possua estreita relação com o do GT.  

 No entanto, nada disso é possível com o site desativado. Para remediar esta situação, dois 

caminhos foram propostos: ou o site é transferido para um novo provedor (uma possibilidade é o Núcleo 

de Computação Eletrônica (NCE), da UFRJ, onde o atual coordenador leciona), ou retorna ao que estava 

alocado até recentemente – na Universidade Federal de Alagoas (UFAL, onde a ex-coordenadora, profa. 

Sheila Maluf, é docente). Os participantes do Encontro acharam a segunda alternativa mais atraente, por 

ser a mais prática. No entanto, pensou-se que o melhor seria primeiro consultar os outros membros do GT 

e depois tomar uma decisão.  

 Outro item discutido foi a estrutura dos encontros. Para André Luís Gomes, eles deveriam ser, 

daqui para frente, temáticos, de forma que houvesse um fio condutor entre todas as falas apresentadas. 

André lembrou que os GT da ANPOLL são formados por pesquisadores interessados em uma área comum 

e, que, os encontros deveriam tornar-se fóruns de discussão das questões teóricas e metodológicas 

levantadas pelas diversas pesquisas, muito mais do que sessões de apresentação de trabalhos esparsos, 

sem muito espaço para discussão e troca de idéias. 

 Uma terceira questão levantada foi sobre a publicação dos trabalhos apresentados neste Encontro 



Intermediário. Devido à problemas de comunicação, muitos colegas que tinham interesse nele, deixaram 

de  participar. Pensou-se então que deveríamos publicar os trabalhos de todos os membros do GT que 

gostariam de fazê-lo. 

 Terminada a discussão das questões relativas ao GT, passou-se à apresentação dos trabalhos.  

 A reativação do site do GT foi considerada pela diretoria como a tarefa mais imediata. Houve a 

tentativa de hospedar o site na USP e posteriormente na UFRJ, mas as duas tentativas fracassaram. O 

coordenador, então, entrou em contato com a ex-coordenadora para saber da possibilidade de 

hospedagem do site na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Foi, então, enviada uma carta à UFAL, 

que aceitou continuar a hospedar o site. 

 Foi feita então a reestruturação do site, respeitando a formatação original, considerada de 

excelente qualidade. Todo este trabalho veio a se completar em maio de 2008. 

 Em janeiro de 2008, o programa de pós-graduação do coordenador (Interdisciplinar de 

Lingüística Aplicada/UFRJ), concordou em financiar o próximo livro com trabalhos dos membros do GT. 

Dezoito artigos foram enviados ao coordenador e aceitos para a publicação. Iniciou-se, então, o trabalho 

para a transformação do material em um livro. O volume recebeu o título de Discurso 

Dramático/Enunciação Cênica. 

 A fim de receber o financiamento, o coordenador teve que contactar três editoras a fim de que 

fosse escolhido o melhor orçamento. Este processo se estendeu até o mês de agosto do corrente. Agora, os 

orçamentos serão enviados ao setor financeiro da Faculdade de Letras da UFRJ, a fim de serem 

examinados e a escolha feita.  

 Durante o XXIII Encontro Nacional da ANPOLL, o GT escolheu seus novos coordenadores, a 

professora doutora Margarida Gandarra Rauen, que gentilmente concordou em ser a relatora da ata da 

reunião, assim a descreveu:  

 “Aos 3 e 4 de julho de 2008, na sala 5 da Faculdade de Letras e Centro de Aulas do Campus II da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, durante o XXIII Encontro Nacional da ANPOLL, realizou-se a 

reunião do GT de Dramaturgia e Teatro, com a presença do coordenador do GT, Roberto Ferreira da 

Rocha e dos seguintes membros, que participaram de mesas com comunicações: Acir Dias da Silva, André 

Luis Gomes, Anna Stegh Camati, Célia Maria Arns de Miranda, Geraldo Francisco dos Santos, Gilberto 

Figueiredo Martins, José Roberto O’Shea, Lourdes Kaminski Alves, Margarida G. Rauen (Margie), Maria 

Cristina de Souza, Maria do Perpétuo Socorro Calixto Marques, Marise Rodrigues, Mayra Oliveira Pereira 

Brito, Otávio Gomes Cabral, Filho, Rosemari Bendlin Calzavara, Sirlei Santos Dudalski e Sonia Aparecida 

Vido Pascolati. 

 Os membros do GT também se reuniram, nos turnos da tarde em ambos os dias, para tratar de 

assuntos administrativos. O primeiro assunto, relacionado ao final do mandato da atual coordenação, foi a 

candidatura dos professores doutores André Luis Gomes (UNB) à coordenador e de Diógenes André 

Vieira Maciel (UEPB) à vice-coordenador do GT, respectivamente. Os nomes foram aceitos para o biênio 

2008-2010, não havendo outras candidaturas. 



 Dando seguimento à pauta, o Prof. Roberto Ferreira da Rocha relatou o bom andamento do 

próximo livro do GT, que será patrocinado pelo programa de pós-graduação da UFRJ e terá uma 

organização correspondente às linhas de pesquisa, ao invés da tradicional apresentação dos capítulos na 

ordem alfabética dos nomes dos autores.  

 O grupo discutiu, ainda, a possibilidade de rever as linhas de pesquisa do GT para o próximo 

biênio, num e-mail circular a partir do qual todos os membros possam se manifestar para ratificar suas 

linhas ou propor novas linhas. No momento, Margie Rauen sugeriu as linhas, ‘Processos de Criação’ e 

‘Poéticas Cênicas’.  

 André enfatizou a importância se haver um tema para o próximo livro, que permita aproximar os 

pesquisadores. José Roberto observou que talvez seja interessante voltar ao sistema de revista anual do 

GT, vindo mais ao encontro da produção qualificada e do SIR. A posição do GT no contexto das políticas 

de avaliação foi discutida por algum tempo e houve um consenso de que, doravante, as comunicações para 

os encontros do GT sejam inicialmente publicadas no site do GT, enquanto estabelecemos um diálogo 

mais amplo sobre as publicações do GT.  

 O tema priorizado para o próximo encontro foi o de ‘Intermedialidades’ que também será o tema 

de um dos próximos volumes da Revista da ANPOLL. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião.” 

 Finalmente, reafirmo os nomes dos professores André Luis Gomes (UNB) e Diógenes André Vieira 

Maciel (UEPB), membros efetivos do GT de Dramaturgia e Teatro, como, respectivamente, coordenador e 

vice-coordenador para o biênio 2008-2010. 

 

 Rio de Janeiro, agosto de 2008. 

 

 

Roberto Ferreira da Rocha, coordenador do GT de Dramaturgia e Teatro, biênio 2006-2008. 

  

 

 

 

   

 

  

 


