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I. Breve histórico do Grupo de Trabalho  

 
O primeiro plano de trabalho do GT Dramaturgia e Teatro, expansão do 

GT Estudos Shakespearianos, foi submetido e aprovado pela Diretoria da 
ANPOLL, sendo o primeiro biênio de funcionamento 1999-2000, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Lygia Vianna Peres (UFF), e vice -coordenação de 
Margarida Gandara Rauen. A Dra. Lygia permaneceu na coordenação durante os 

dois biênios regimentais, sendo eleitos, no XVII Encontro, em Gramado, em junho 
2002, a Profa. Dra. Sheila Maluf (UFAL) para a coordenação e o Prof. Dr. Ricardo 

Bigi de Aquino (UFPE) para a vice-coordenação, durante o biênio 2002-2004. Para 
o biênio 2004-2006, a Profa. Dra. Sheila Maluf (UFAL) e o Prof. Dr. Ricardo Bigi 

de Aquino (UFP) foram reeleitos, para a coordenação e a vice -coordenação, 
respectivamente. Para o biênio 2006-2008, foram eleitos o Prof. Dr. Roberto Rocha, 

coordenador, a Profa. Maria Silvia Betti, vice -coordenadora. Foram eleitos o Prof. 
Dr. André Luís Gomes (UnB) e o Prof. Dr. Diógenes André Vieira Maciel (UEPB), 

respectivamente, para coordenação e vice-coordenação para o biênio 2008-2010. 
Para o biênio 2010-2012 ambos os pesquisadores permaneceram à frente do GT, 

com a diferença de que Diógenes Maciel assumiu a coordenação, deixando a vice-
coordenação a cargo de André Luís Gomes.  

 
A nova coordenação para o biênio 2012-2014 foi eleita no XXVII 

ENANPOLL, realizado no Instituto de Letras da UFF – Universidade Federal 
Fluminense, em Niterói, em julho de 2012, sendo formada pelos professores 

doutores Sonia Pascolati (coordenação) e Alexandre Flory (vice -coordenação).  
 

Nesses últimos quatro anos (2008-2012) a coordenação do GT centrou 
forças na integração dos membros do GT em torno de um eixo comum de reflexão, 

o que se mostrou frutuoso para o fortalecimento do GT e para a intensificação das 
discussões entre os membros do grupo. O resultado dessa ação é o livro Penso teatro,  

a ser lançado ainda em 2012. Portanto, a gestão atual mantém essa mesma direção.  
 

Conforme decisão do grupo no último Encontro Nacional (Niterói), o eixo 
de reflexão para o biênio em andamento é o estudo, análise e discussão de 

produções nacionais e estrangeiras que contemplem adaptações de textos teatrais ou 
de encenações para outros meios/linguagens, bem como o caminho inverso, de 

outros meios para textos teatrais ou encenações. Trata-se de direcionar o olhar dos 
pesquisadores para um mesmo fenômeno contemporâneo, o da multimidialidade, 



respeitando trajetórias individuais de pesquisa no que diz respeito à escolha dos 

objetos de análise. Em outras palavras, tendo sempre como eixo a dramaturgia e o 
teatro, a dialética que ele realiza com outras formas artísticas importa muito em uma 

época de grandes abalos sociais, políticos e culturais. As contribuições dos 
participantes do GT nesse projeto culminarão na edição de um livro.  

 
 Para além da publicação de coletânea de ensaios produzidos pelos membros 

do GT, iniciaremos a criação de uma revista acadêmica dedicada à divulgação de 
parte das reflexões a serem desenvolvidas pelo GT, assim como da produção de 

especialistas nacionais e estrangeiros não ainda vinculados ao grupo, mas cujas 
pesquisas interessem ao eixo por nós delimitado. É nossa intenção que a revista seja 

aberta à colaboração, também, de jovens pesquisadores, em particular daqueles que 
fazem parte de grupos de pesquisa coordenados por membros do grupo ou por eles 

orientados (mestrado e doutorado). 
 

A atual coordenação pretende prosseguir o esforço por manter um foco 
comum de reflexões que agregue todos os membros do GT, o que será mais 

evidente durante os encontros intermediário (setembro de 2013) e geral do GT 
(julho 2014), mas contempla outros canais de comunicação e trocas acadêmicas, 

como parcerias em bancas e eventos acadêmicos, publicações e exploração dos 
espaços virtuais (redes sociais e grupos de pesquisa) como forma de estreitamente 

de vínculos. Dentre as formas de integração virtual, a coordenação está concluindo a 
criação de um blog no qual os membros poderão fazer circular notícias acadêmicas, 

divulgação de eventos no campo dos estudos teatrais, compartilhamento de textos, 
divulgação de espetáculos, etc. Além disso, e mais importante, pretende -se que o blog 

se constitua em espaço de discussão acerca das pesquisas em andamento e demais 
atividades do grupo.  

 
É objetivo, também, atrair novos membros para o GT, assim como 

possibilitar a participação de mestrandos e doutorandos das atividades do encontro 
intermediário, a fim de que o GT seja um espaço de formação de novos 

pesquisadores e pensadores de dramaturgia e teatro.  
 

 
II. Plano de atividades 

  
1. Definiu-se, como estratégia de integração, que a pesquisa do GT, durante o 

período, será conduzida pelo eixo temático intitulado “ Teatro na era da 
multimidialidade”, tendo como objetivo analisar produções cuja construção tenha 

por base o diálogo entre a linguagem teatral e outras linguagens (do cinema, da 
televisão, da música, do ciberespaço, da narrativa). Esse trabalho pode ser tanto 

diacrônico – uma peça adaptada para o cinema décadas depois – quanto sincrônico, 
estudando como as diversas formas artísticas se relacionam num determinado 

momento histórico, fomentando novos caminhos para a superação dialética de uma 
teoria dos gêneros normativa. A perspectiva pode ser crítica, histórica ou teórica. 

Como já visto, os participantes articularão a proposta com suas linhas de pesquisa 
específicas.  



 

1.1. A pesquisa será realizada individualmente ou em parceria com outro integrante 
do GT.  

 
1.2. Por ocasião do Encontro Intermediário, a ser realizado na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) no mês de setembro de 2013, os integrantes do GT 
apresentarão resultados parciais da pesquisa em curso. O encontro adotará um novo 

formato, abrindo a possibilidade para a formação de Simpósios Temáticos relativos 
às linhas dos pesquisadores do GT (e nossa linha conjunta). Nesses Simpósios não 

apenas os participantes do GT terão voz, mas também outros pesquisadores e 
interessados, trazendo maior visibilidade ao GT e às atividades que realizamos. 

 
1.3. Os resultados da pesquisa serão divulgados em revistas já disponíveis na área de 

Letras e Artes, até a criação de uma revista que congregue as ações do grupo e 
divulgue seus resultados parciais. Além disso, o conjunto da produção em torno do 

eixo “multimidialidades” comporá a próxima publicação coletiva do GT, em 
formato livro, em 2014.  

 
 

 
    

Paraná, aos 21 de novembro de 2012.  
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