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1. 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 da 

Profa. Dra. Margarida Gandara Rauen. A Profa. 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 (UFRJ), coordenador, a Profa. Dra. 

Maria Silvia Betti (USP), 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 biênio, 2012-2014, foram 

eleitos os professores doutores Sonia Aparecida Vido Pascolati (UEL) e Alexandre 

Flory (UEM), respectivamente para a coordenação e vice-coordenação do GT. No 

XXVIII ENANPOLL, realizado de 9 a 11 de junho de 2014 na UFSC – Universidade 

Federal de Santa Catarina votou-se pela recondução da Profa. Dra. Sonia 



Aparecida Vido Pascolati (UEL) e Prof. Dr. Alexandre Flory (UEM) para a 

coordenação do biênio (2014-2016), com a inversão das funções – a coordenação 

a cargo do Prof. Alexandre Flory e a vice-coordenação com a Profa. Sonia 

Aparecida Vido Pascolati.   

Nos últimos seis anos (2008-2014), as coordenações do GT centraram 

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 as linhas de pesquisa e a articulação com a área 

de Letras e Linguística, o que leva a trabalhos articuladores entre os 

pesquisadores, motivando o diálogo e atentando para as demandas políticas das 

áreas envolvidas.  

A coordenação do GT durante o biênio 2014-2016 realizou a publicação do 

livro Teatro e Intermidialidade que atende uma das prioridades do grupo que é, por 

um lado, dar continuidade às publicações periódicas de livros dentro da temática 

do biênio e, por um lado, dar visibilidade às pesquisas realizadas por seus 

integrantes. No conjunto das atividades que foram propostas pelo GT, torna-se 

importante relatar a realização dos Encontros Intermediários em forma de 

seminários abertos que se efetivam a cada dois anos. Esta é a consolidação de 

uma proposta que se ratificou durante o Seminário Dramaturgia e Teatro: 

Pensadores do Teatro Brasileiro que aconteceu em Brasília em novembro de 

2011. A partir dessa decisão, foi realizado em 2013 na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), o I Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro: Teatro e 

Intermidialidade. Dois anos mais tarde, de 16 a 18 de setembro de 2015 foi 

realizado na Universidade Estadual de Maringá (UEM) o II Seminário Nacional de 

Dramaturgia e Teatro, com ênfase na temática em torno do Teatro e Ensino. 

Torna-se necessário enfatizar que em todos os encontros da ANPOLL, tanto nos 

nacionais como nos intermediários, os trabalhos internos do GT tem primado pela 



reflexão acadêmica, espírito de equipe, união de propósitos tendo em vista a 

expansão e visibilidade do grupo e a manutenção da discussão permanente em 

torno das demandas do GT. No XXXI Encontro Nacional da ANPOLL realizado nos 

dias 29, 30 de junho e 01 de julho, no Centro de Convenções da Unicamp 

(Campinas), foram eleitas para o biênio 2016-2018 a Profa. Dra. Lourdes Kaminski 

para a coordenação do GT e a Profa. Dra. Célia Arns de Miranda para a vice-

coordenação. 

 

2. PLANO DE ATIVIDADES 
 
     
2.1. Definiu-se como uma das estratégias de trabalho, dar continuidade às ações 

planejadas no biênio anterior que demandavam um tempo maior para a sua 

execução, a exemplo da publicação que contempla o tema das relações entre o 

teatro e o ensino, reafirmando que há muito a se considerar em relação a esse 

importante projeto. Para atender a este objetivo propomos a produção bienal de 

Cadernos Temáticos organizados a partir dos eixos discutidos no biênio anterior - 

um prático e outro teórico. Os Cadernos contemplariam discussões e temas 

voltados para as práticas educativas relativas à dramaturgia e teatro e suas 

relações com o ensino. Essa publicação será caracterizada como uma Coleção, 

publicada de acordo com os critérios de avaliação do Qualis livros, podendo 

assumir temáticas diferenciadas a cada biênio. A referida publicação visa socializar 

resultados de pesquisa além de ter a vantagem de chegar aos professores do 

ensino médio e fundamental com baixo custo ou mesmo de serem distribuídas 

gratuitamente. A referida publicação visa socializar resultados de pesquisa que 

apontem para a inserção social do trabalho do GT. De acordo com o cronograma 

previsto, o primeiro Caderno será lançado no Encontro Intermediário a ser 

realizado em setembro de 2017, considerando-se projetos em andamento 

articulados ao tema “Teatro e Ensino” contemplado no biênio anterior. 



 2.2. Realização do Encontro Intermediário  

Na edição de 2017, o Encontro Intermediário do GT recebe o título de III 

Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro: Dramaturgia e a cena 

contemporânea, sendo que o mesmo será realizado na Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017. O tema 

'A dramaturgia e a cena contemporânea' contempla as pesquisas que vem sendo 

realizadas pelos participantes do GT, tanto no que diz respeito a questões teórico-

críticas contemporâneas quanto a elaborações criativas que consideram o diálogo 

do contemporâneo com a tradição. Com relação à configuração do evento, 

manteremos o formado que vem sendo realizado para os Encontros 

Intermediários. Serão organizadas três mesas temáticas: 1ª) Dramaturgia e a 

cena contemporânea; 2ª) Teatro e ensino: práticas educativas; 3ª) Teatro e 

reflexões teórico-críticas. Acreditamos que essas mesas contemplam as propostas 

das linhas de pesquisa do GT. Além das mesas serão mantidas as sessões de 

comunicações coordenadas resguardando-se a participação dos novos integrantes 

do GT e o espaço do debate entre pesquisadores e orientandos. O evento terá um 

número limitado de participantes, no máximo em torno de 100, prevendo o 

intercâmbio entre os pesquisadores e o profícuo debate. 

 Durante o evento será realizada uma reunião técnico-acadêmica apenas com os 

membros do GT, objetivando a avaliação e a discussão de novas propostas, a 

exemplo de projetos de pesquisa que reúnam mais de um GT, trabalho inter-GTS, 

considerando-se projetos convergentes entre as linhas de pesquisa, articulação 

com a área de Letras e Linguística, inserção social, reflexões sobre a questão da 

nacionalização e internacionalização das atividades do GT, discutir a ideia já 

proposta nos biênios anteriores sobre a criação de uma revista acadêmica  

dedicada  à  divulgação  de parte  das  reflexões  a  serem  desenvolvidas  pelo  

GT,  entre outros.  

 

2.3. Atualização do blog de GT  



 

Será necessário atualizar os seguintes itens do blog: Histórico, Pesquisadores, 

Publicações e Planos de trabalho. Além dessas atualizações pretendemos incluir 

um item denominado “Dissertações e Teses” (orientadas ou defendidas pelos 

membros do GT); esse item será acessado a partir de links com os bancos de 

Dissertações e Teses fornecidos pelos pesquisadores do GT. 

O blog disponibilizará informações acerca da publicação do primeiro Caderno, da 
organização do III Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro: Dramaturgia e 
a cena contemporânea, a publicação do livro Dramaturgia e a cena 
contemporânea, além de outras informações importantes para os membros 
do GT e demais interessados.  

(http://gtdramaturgiaeteatro.blogspot.com.br/p/anais-do-evento.html) 
 

2.4. Publicações 

     Além da publicação de coletânea de ensaios e dos Cadernos Temáticos, os 

resultados das pesquisas desenvolvidas pelos membros do GT serão divulgados 

em revistas da área. 

    Prevemos a publicação do livro da coletânea de ensaios Dramaturgia e a 

cena contemporânea para o final do biênio, se possível, com lançamento no 

Encontro da ENANPOLL.  

 

Profa. Dra. Lourdes Kaminski Alves  
Coordenadora do GT DRAMATURGIA E TEATRO 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
 

Profa. Dra. Célia Arns de Miranda  
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Universidade Federal do Paraná  
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