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Breve Histórico do Grupo de Trabalho 

O 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 pretende dar continuidade aos 

trabalhos de estruturação e organização das atividades do GT.  

Plano de trabalho a ser desenvolvidas no biênio 2008-2010 

O GT Dramaturgia e Teatro prioriza, atualmente, os seguintes objetivos: motivar a participação 

dos pesquisadores que integram o GT, promover debates sobre os projetos de pesquisa em andamento;  

publicar, anualmente, livro que reúna ensaios desenvolvidos pelos integrantes do GT  e divulgar as 

atividades dos grupos de pesquisa e de seus integrantes na  página www.dramaeteatro.ato.br  

A atual coordenação se propõe a dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo GT a partir da 

integração efetiva entre seus membros e motivar a inclusão de novos pesquisadores. Nos encontros que 

serão 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. 

Para o biênio 2008-2010, pretende-se atualizar o site do GT e retomar a publicação anual de 

livros que reúnam ensaios sobre as pesquisas desenvolvidas pelos integrantes.  Nesse sentido, a atual 

coordenação assumiu o trabalho iniciado pela coordenação anterior e retomou a organização do livro 

DRAMATURGIA E TEATRO: INTERSECÇÕES, que já está no prelo e será publicado no início de 2009. O 

livro contará com artigos escritos por 25 colaboradores de diferentes instituições e será dividido em 

quatro partes -  “Pathos e catarse”, “Dramaturgia  e teatro no Brasil”, “Dramaturgia e processos teatrais”, 

“William shakespeare: ontem e hoje” –, com artigos que se relacionam às várias linhas de pesquisa do GT.  

Em 2009, realizaremos o Encontro intermediário, possivelmente, nos dias 4 e 5 de junho de 

2009, na Universidade Estadual da Paraíba, Campus João Pessoa. Nesse encontro, o GT centrará as 

discussões/reflexões em torno do tema DRAMATURGIA, ROTEIROS E ESTUDOS INTERARTES, 

temática norteadora das pesquisas que o Grupo desenvolverá no biênio. As pesquisas serão apresentadas 

e debatidas no XXV Encontro da Anpoll em 2010 e resultarão na publicação anual do GT. 
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