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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. Para o biênio seguinte, 
2008-2010, foram eleitos o Prof. Dr. André Luís Gomes (UnB) e o Prof. Dr. 
Diógenes André Vieira Maciel (UEPB), respectivamente, para coordenação e vice-
coordenação. No biênio de 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. Para o último biênio, 
2012-2014, foram eleitos os professores doutores Sonia Pascolati (UEL) e 
Alexandre Flory (UEM), respectivamente para a coordenação e vice-coordenação 
do GT. Para o biênio que se inicia (2014-2016), manteremos os mesmos professores 
na coordenação do GT, com a inversão das funções – a coordenação a cargo de 
Alexandre Flory, e a vice-coordenação com Sonia Pascolati, como foi votado no 
XXVIII ENANPOLL, realizado de 9 a 11 de junho de 2014 na UFSC – 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
 

Nos últimos seis anos (2008-2014) 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. Sem que cada pesquisador perdesse seus 
objetivos específicos de estudo, o grupo tem procurado encontrar temas e 
perspectivas convergentes entre nossas pesquisas individuais e necessidades da área 
de Letras e Linguística, o que leva a trabalhos articuladores entre os pesquisadores, 
melhorando nosso diálogo, e atentando para as necessidades sociais da pesquisa.  

      
 



 
II. Plano de atividades 
  
1. Para o biênio que agora se abre, 2014-2016, o tema decidido e já em andamento 
estuda a relação entre teatro e ensino, em várias frentes. Em primeiro lugar, como o 
espaço do teatro nos cursos de Letras é muito pequeno, apesar da rica e 
importantíssima história do teatro brasileiro, resolvemos começar pela produção de 
material que possibilitasse a retomada e revalorização dessa história, que inclui 
obras, autores, gêneros, movimentos estéticos, relação com a história social e com a 
importação de formas estrangeiras, entre outras possibilidades. Considerando que o 
apagamento desse teatro tem efeitos em todos os campos da atividade intelectual, a 
falta de material para os professores e para os estudantes, seja na Universidade ou 
nos ensinos fundamental e médio, nossa pesquisa comum começa com a escrita de 
material para dois livros, compondo duas linhas, sendo que ambas atendem à 
demanda de vinculação entre pesquisa, pós-graduação e educação básica, mas mais 
do que isso, respondem à seguinte constatação: como pesquisadores de dramaturgia 
e teatro, podemos ter impacto direto sobre o ensino, em particular no que diz 
respeito à ausência do texto dramático em materiais didáticos e na sala de aula. O 
primeiro eixo de produção será “Estratégias de leitura do texto dramático”, 
consistindo na elaboração de material didático-pedagógico que contemple 
apontamentos teórico-críticos sobre autor e forma dramática e apresente um 
“exercício” de análise de textos representativos da dramaturgia nacional do século 
XIX ao XXI. O segundo eixo tem perfil mais teórico e o resultado esperado é a 
organização de um livro com artigos produzidos individualmente ou em coautoria 
pelos membros do GT que discutam a relação entre teatro e ensino das mais 
diferentes perspectivas: teoria, análise, crítica e história. A proposta foi aprovada por 
unanimidade pelos membros presentes e referendada pelos demais. Não apenas o 
teatro, mas o método de ensino é fundamental para esse projeto. Consideramos que 
esses sejam primeiros passos, mais do que urgentes, para que se possa colocar em 
pauta a abertura de maiores e melhores espaços para essa pesquisa nos estudos 
literários. 
 
1.1. A pesquisa será realizada individualmente ou em parceria com outro integrante 
do GT.  
 
1.2. No Encontro Intermediário, a ser realizado na Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) em outubro de 2015, os integrantes do GT apresentarão resultados 
parciais da pesquisa em curso. O Encontro manterá o formato usado em 2013 na 
UEL. Deste modo, o Encontro Intermediário aceitará inscrições não apenas dos 
participantes do GT, mas também de outros pesquisadores e interessados, trazendo 
maior visibilidade ao GT e às atividades que realizamos, além de relevância dentro 
da área de Letras e Linguística. Nosso objetivo é ampliar o número de participantes 
que trabalhem com dramaturgia e teatro, sem perder o caráter de construção 
coletiva do saber, de contato entre os participantes. Assim, o evento terá um 
número limitado de participantes, no máximo em torno de 100, para que não seja 
necessário que nos dividamos em pequenas salas isoladas uma das outras, sem o 
intercâmbio entre nós e a necessária discussão. No caso di intermediário na UEL - 



Londrina, em 2013, tivemos no máximo duas salas concomitantes, cada uma 
acompanhada por metade dos membros do GT e pelos demais participantes, com 
algumas sessões em que todos estávamos juntos. Além de comunicações das 
pesquisas individuais, haverá espaço para a discussão dos temas conjuntos e de 
nossa atuação como grupo. 
 
1.3. Os resultados da pesquisa serão divulgados em revistas já disponíveis na área de 
Letras e Artes, por meio de livros e pelos Anais do Encontro Intermediário.  
 
1.4. Outra tarefa já iniciada no período 2012-2014 busca atrair novos membros para 
o GT, convidando pesquisadores que têm relação com nossos trabalhos e podem 
contribuir com nossos projetos conjuntos, o que terá continuidade no presente 
biênio. 
 

 
Paraná, 28 de outubro de 2014. 
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