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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. A nova coordenação foi eleita no XXIII ENANPOLL., realizado  em 

Goiânia, e pretendia dar continuidade aos trabalhos de estruturação e organização das 

atividades do GT.  Durante este biênio, o GT Dramaturgia e Teatro priorizou, os  

seguintes objetivos: motivar a participação dos pesquisadores que integram o GT, 

promovendo debates sobre os projetos de pesquisa em andamento; discutir a 

publicação regular do GT, em livro, que reúna ensaios desenvolvidos pelos integrantes 

do GT  e divulgar as atividades dos grupos de pesquisa e de seus integrantes, em site 

próprio.  

Esta gestão se propôs a dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo GT a 

partir da integração efetiva entre seus membros, motivando a inclusão de novos 

pesquisadores. Nos encontros que foram realizados, pretendemos estimular o 

comparecimento dos atuais integrantes, priorizando uma comunicação eficiente e 

motivadora, com vistas ao intercâmbio de informações, os diálogos interinstitucionais e 

consolidação da área de pesquisa. Decidiu-se, no XXIII ENANPOLL, que uma temática 

central – que reflita os interesses dos próprios pesquisadores no que se refere a temas e  

problemas relevantes em torno do eixo dramaturgia/teatro – norteará as pesquisas, as 

publicações e as reflexões/discussões no Encontro intermediário, em 2009, e na XXV 

ENANPOLL, em 2010.  

Durante este encontro, a nova coordenação do GT foi eleita, por unanimidade, 

da seguinte maneira: o Prof. Diógenes André Vieira Maciel (UEPB), coordenador, e 

Prof. André Luís Gomes (UnB), vice coordenador, para o biênio 2010-2012.  

 

 



PLANO DE ATIVIDADES: 

 

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

período, seria conduzida pelo eixo temático intitulado “Pensadores do teatro 

brasileiro”, tendo como objetivo de identificar e destacar importantes nomes da 

História do nosso teatro, ou seja, dramaturgos, críticos ou teóricos que 

contribuíram efetivamente para construção e desenvolvimento das artes 

dramáticas no Brasil.  

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 UnB/Brasília-

DF, entre os dias 10 e 11 de novembro de 2011, os integrantes do GT 

apresentarão resultados parciais da pesquisa em curso.  

1.3. Como ferramenta de consolidação de uma base de pesquisa, será 

cadastrado, junto ao CNPq, um Grupo, contando com os pesquisadores 

envolvidos e seus devidos colaboradores. 

1.4.  Os resultados da pesquisa resultarão na próxima publicação do GT em 

2012.  

 

 

2. O GT passa por um período de re-organização interna. Assim, está sendo feito 

um censo e um recadastramento de pesquisadores que será finalizado durante o 

Encontro Intermediário, conforme se decidiu no último encontro nacional, 

tendo em vista a re-estruturação de suas linhas de pesquisa, do site e mesmo de 

possíveis pesquisas posteriores e/ou publicações. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Diógenes André Vieira Maciel 

Coordenador do GT DRAMATURGIA E TEATRO 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

 

Prof. Dr. André Luís Gomes 

Vice-Coordenador do GT DRAMATURGIA E TEATRO 

Universidade de Brasília – UnB 

 


