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A nova coordenação do GT foi eleita durante o XXII ENANPOLL realizado na UFG nos 

dias de 2, 3 e 4 de julho de 2008. Entre o Encontro Nacional e o Encontro Intermediário as 

discussões entre os membros do GT giraram em torno da viabilidade de publicação do livro 

que começara a ser organizada pela gestão anterior, mas que não fora devidamente 

concluída. O livro que antes teria o título “Discurso Dramático/Enunciação Cênica”, foi re-

estruturado e editado pela EDUFAL, com o título “Dramaturgia e Teatro: Intersecções”, 

contando com a organização final da nova coordenação, que finalizou o trabalho, e coligiu 

dezessete trabalhos de membros do GT. No período que antecedeu o Encontro 

Intermediário, discutiu-se amplamente a definição de um eixo temático, que nortearia não 

só as apresentações de trabalhos como também poderia motivar uma próxima publicação 

do GT.  

Em 2009, nos dias 29 e 30 de outubro, foi realizado o ENCONTRO INTERMEDIÁRIO 

em João Pessoa-PB, no Hotel Ambassador Flat, com a participação dos seguintes 

professores-efetivos do GT: André Luís Gomes (coordenador – UnB), Diógenes André Vieira 

Maciel (vice-coordenador – UEPB), Maria Cristina de Sousa (UTFPR-Profa. Convidada), 

Marise Rodrigues (Profa. Convidada) Otávio Cabral (UFAL), Ricardo Bigi de Aquino (UFPE), 

Valéria Andrade. O Encontro contou com a participação dos professores visitantes Prof. 

Augusto Rodrigues (UnB) e Eliane Lisboa (UFCG), e com a presença dos seguintes alunos de 

pós-graduação/graduação: Rainério dos Santos Lima (doutorando/UFPB), Ana Paula 

Carvalho (mestranda/UEPB), Danielle Lima Ribeiro (mestranda/UEPB), Rodrigo Rodrigues 

Malheiros (mestrando/UEPB). 

 A partir dos resumos enviados pelos inscritos e as linhas de pesquisa, a 

coordenadoria do GT propôs as seguintes mesas redondas para compor a Programação do 

Encontro Intermediário-2009: O GT em debate; Dramaturgia e Teatro: intersecções; A 

Pesquisa em Dramaturgia e Teatro; Dramaturgia e História: discursos críticos; A 



cena contemporânea: intervenção e campo político e, finalizando os trabalhos, GT 

DRAMATURGIA E TEATRO: avaliação e perspectiva. No primeiro dia do Encontro, a 

programação proposta foi alterada, pois a primeira mesa-redonda “O GT em debate” ocupou 

toda a manhã, uma vez que uma análise do primeiro ano de coordenação do GT foi 

apresentada. Tal avaliação surgia da identificação dos seguintes problemas, com a busca de 

suas soluções:  

 

1) a lista de integrantes do GT disponível no site não está atualizada, uma 

vez que muitos pesquisadores não participaram dos últimos encontro;  

2) não há uma pesquisa desenvolvida conjuntamente pelos pesquisadores, 

que o descaracteriza enquanto Grupo de Trabalho;  

3) as publicações do GT reúnem artigos sem um eixo temático;  

4) a hospedagem do site na UFAL dificulta a manutenção e atualização;  

5) o site deve ser reformulado, uma vez que algumas páginas deveriam ser 

atualizadas constantemente (por exemplo: teses e dissertações defendidas) e 

o trabalho exigiria um funcionário/webmaster;  

6) o GT mantém leituras de papers  nos Encontros Intermediários/Nacionais e 

uma nova dinâmica deveria ser implementada.  

  

A reativação e renovação do nosso site foi considerada por todos como premente. Os 

participantes do Encontro foram unânimes em afirmar sua importância como o veículo mais 

eficaz para comunicação permanente do GT. Ele poderia conter chamadas para eventos 

vários (simpósios, colóquios, congressos, eventos dramáticos e teatrais, etc.), que os 

colegas tivessem interesse em divulgar, assim como também textos teóricos, resenhas 

críticas e traduções, o que, acredita-se, geraria uma discussão crítica constante da nossa 

produção. Ademais, através dos links, haveria, enfim, a possibilidade de interlocução com 

outras instituições, como, por exemplo, a ABRACE (Associação Brasileira de Artes Cênicas) 

ou ABRALIC (Associação Brasileira de Literatura Comparada), cujo trabalho acadêmico 

possua estreita relação com o do GT.  

A análise e sugestões da atual coordenação dos GT provocaram discussões calorosas 

e propostas interessantes. Depois desse primeiro momento, as apresentações de papers 

aconteceram de acordo com a programação e encerramos o Encontro Intermediário com a 

mesa-redonda “GT Dramaturgia e Teatro: avaliações e perspectivas”, em que retomamos as 

discussões e algumas propostas foram elaboradas para serem apresentadas, rediscutidas e 



deliberadas no Encontro Nacional. Após o Encontro Intermediário, a coordenação do GT 

divulgou um Boletim, que reproduzimos abaixo:  

 

Os coordenadores avaliam que o GT DRAMATURGIA E TEATRO passa, 
há algum tempo, por uma “crise”, tendo em vista algumas constatações a que 
chegamos nos últimos biênios e, principalmente, neste primeiro ano à frente da 
coordenação. Neste sentido, vale lembrar, antes de apresentá-las,  o que prevê o 
artigo VI do estatuto da ANPOLL, que trata dos GTs:   

 

“VI - DOS GRUPOS DE TRABALHO 
Art. 15. Os Grupos de Trabalho, criados para a consecução dos objetivos 

relacionados à pesquisa, serão integrados por pesquisadores vinculados a instituições 

de pós-graduação stricto sensu e de pesquisa, e constituídos de acordo com este 
Estatuto e com Regulamentação do Conselho. 

§ 1º Cada Grupo de Trabalho deverá ser integrado por, pelo menos, dez 

pesquisadores que representem um mínimo de três instituições, com atuação no 
campo das Letras e da Lingüística.  
§ 2º Pesquisadores não vinculados a entidades associadas à ANPOLL poderão 
participar de Grupos de Trabalho, como convidados. 

Art. 16. São objetivos e atribuições dos Grupos de Trabalho, além de outros 
que possam ser definidos pelo Conselho: 

I – selecionar e definir linhas temáticas para o desenvolvimento de pesquisas, 

no campo das Letras e da Lingüística;  
II – promover o debate e a avaliação dos projetos de pesquisa em andamento; 
  
III – decidir sobre a continuidade, a alteração ou a extinção de suas 

atividades;   
IV – eleger o Coordenador e o Vice-Coordenador, dentre os membros do 
respectivo grupo;   

V – emitir parecer sobre a inclusão ou exclusão de seus membros;   
VI – apresentar à Diretoria, no período de sessenta dias a partir da eleição do 
Coordenador, a programação global das atividades a serem desenvolvidas no 
período de dois anos. 
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho que não apresentar programação de 

atividades será desativado.”  

 
Apresentamos, portanto, a partir das normas estatutárias da ANPOLL e 

resoluções do GT, a avaliação da coordenação:  
  
a) Sobre a organização do GT: 

Se considerarmos as presenças nos últimos Encontros, não somamos o 
número mínimo de “dez pesquisadores que representem um mínimo de três 

instituições, com atuação no campo das Letras e da Lingüística”. Os nomes 
cadastrados no site, possivelmente, não correspondem, de fato, aos pesquisadores 
vinculados ao GT, uma vez que não respondem e-mail, não justificam ausência, não 
atualizam dados, e muitos ausentaram-se dos encontros nos últimos quatro anos (sem 
justificarem ausência); as linhas de pesquisas precisam ser repensadas/rediscutidas; 
não há uma pesquisa de caráter coletivo, sendo desenvolvida pelos membros do GT, 
em andamento ou planejamento; 

 b) Sobre as publicações do GT: 
As publicações não resultam de uma pesquisa desenvolvida por um GRUPO de 

TRABALHO; consideramos que a reunião de artigos não se configura como organização 
de um livro: apesar das qualidades dos artigos, as publicações não resultam de um 
eixo temático norteador ou de pesquisa desenvolvida pelo GT ou por uma linha de 
pesquisa do GT, o que compromete a qualidade do livro. O livro divulga o que os 

integrantes e/ou convidados isoladamente pesquisam sem organicidade. A 



coordenação atual se recusa a assinar a organização de um livro nos moldes dos livros 
anteriores do GT.” 

 

Portanto, como se pode verificar, a partir destas resoluções, decidiu-se por não se 

organizar nenhuma publicação de caráter coletivo até que a assembléia, no Encontro 

Nacional, em 2010, deliberasse sobre o assunto, discutindo amplamente o seu caráter e 

viabilidade. Logo após o Encontro Intermediário, a coordenação enviou uma ficha de 

(re)cadastramento para todos os nomes que constavam na lista de integrantes do GT e 

solicitou que todos preenchessem e enviassem  para o e-mail 

gtdramaturgiaeteatro@gmail.com, endereço eletrônico que foi criado para facilitar e 

organizar o contato com todos.  

Dos 45 nomes até então constantes do cadastro, apenas 13 enviaram as fichas de 

recadastramento, a saber: 1) André Luís Gomes (UnB), 2) Diógenes Maciel (UEPB), 3) 

Gilberto Martins (UNESP-ASSIS), 4) Maria Cristina de Souza (UFU), 5) Margie Margarida 

Gandara Rauen (UNICENTRO),  6) Mônica de Sousa Lopes, 7) Otávio Cabral (UFAL), 8) 

Rosemary Bendlin Calzavara (UNOPAR) , 9) Sheila Maluf (UFAL), 10) Sirlei Santos Dudalski , 

11) Sonia Pascolatti (UEL), 12) Valéria Andrade, 13) Anna Stegh Camati.  O prof. Ricardo 

Bigi enviou e-mail, justificando o não envio da ficha, pois encerrará suas atividades na UFPE 

e agradeceu pelos anos de profícuo convívio acadêmico. 

Ainda no segundo semestre de 2009, o site www.gtdramaturgiaeteatro.com.br foi 

desenvolvido e hospedado no provedor da Locaweb, em que o coordenador já matinha 

financeiramente uma conta eletrônica. O site é atualizado semestralmente pelos próprios 

coordenadores, pois não há recursos para manter um funcionário para atualizado 

mensalmente.  

Para o XXV ENANPOLL, o GT recebeu 14 inscrições: André Luís Gomes, Anna Stegh 

Camati, Augusto Rodrigues da Silva Junior, Célia Maria Arns de Miranda, Diógenes André 

Vieira Maciel, Gilberto Figueiredo Martins, Lourdes Kaminski Alves; Maria Silvia Betti,  

Mayumi Denise S. Ilari, Otávio Gomes Cabral Filho, Rosemari Bendlin Calzavara, Sirlei 

Santos Dudalski, Sonia Aparecida Vido Pascolati, Valéria Andrade. Dos inscritos, Lourdes 

Kaminski Alves e Valéria Andrade não compareceram, mas justificaram a ausência. O GT 

contou com a participação, como visitante, da Profa. Dra. Orna Levin (UNICAMP).  A partir 

dos resumos recebidos, a coordenação elaborou uma programação com mesas de 

comunicação e, no final, uma mesa de avaliação do GT para propostas e deliberações.  

Antes de iniciar as atividades previstas na programação, o coordenador apresentou 

as solicitações dos professores Augusto Rodrigues (UnB), Luiz Humberto Arantes (UFU) e 

Rafael Villas Boas (UnB – Planaltina) para se associarem ao GT e sumarizou os respectivos 

mailto:gtdramaturgiaeteatro@gmail.com
http://www.gtdramaturgiaeteatro.com.br/
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=470
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=470
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=266
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=557
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=624
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=624
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=151
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=189
mailto:Maria%20silvia%20betti
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=487
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=72
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=569
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=525
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=525
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=224
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=717
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=189
http://www.anpoll.org.br/eventos/enanpoll2010/data/exibeuser.php?CodUser=189


currículos e projetos desenvolvidos. As solicitações dos professores foram aprovadas por 

unanimidade.   

Como grande parte dos participantes não esteve no Encontro Intermediário, a 

coordenação resolveu retomar algumas discussões e propostas apresentadas em 2008. A 

coordenação propôs uma pesquisa conjunta sobre os “Pensadores do teatro brasileiro” com 

o 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. A pesquisa poderia ser realizada 

individualmente ou em parceria com outro integrante do GT. A proposta foi aceita por 

unanimidade. A Profa. Sônia Pascolatti ressaltou que essa pesquisa poderia ser um 

desdobrando do estudo que ela já realiza sobre Oswald de Andrade. Cada um dos presentes 

também manifestou interesse em desenvolver a pesquisa sobre os seguintes 

dramaturgos/críticos: André Luís Gomes (Plínio Marcos), Augusto Rodrigues (Hermino Borba 

Filho); Diógenes Maciel e Valéria Andrade (Lourdes Ramalho), Gilberto Martins (Addias do 

Nacimento); Otávio Cabral (Lima Filho); Rosemary Bendlin (Jorge Andrade); Ana Stegh 

(Felipe Hirsh); Célia Maria (Denise Stoklos); Sirlei Santos (Augusto Boal); Sônia Pascolatti 

(Oswald de Andrade). Outros dramaturgos/críticos foram citados e ficou decido que até o 

Encontro Intermediário os integrantes do GT decidiriam os nomes a serem estudos e já 

apresentariam resultados parciais da pesquisa realizada. Acordou-se que o encontro 

intermediário acontecerá em Brasília, na UnB. O prof. André sugeriu que a pesquisa fosse 

cadastrada no CNPq e ficou decidido que os coordenadores fariam o cadastro como líderes 

do Grupo de Pesquisa. A prof. Orna Levin manifestou interesse em estudar a obra crítica-

teatral de Alcântara Machado. Decidiu-se também que a pesquisa resultaria na próxima 

publicação do GT em 2012.  

Antes de iniciar a apresentação das comunicações, o GT decidiu, por unanimidade, 

mudar a dinâmica de apresentações, ou seja, as leituras de papers foram substituídas por 

breves relatos das pesquisas que cada integrante desenvolve em suas respectivas 

instituições de ensino. A partir de então, os presentes relataram os estudos que estão 

realizando. Cada relato provocou debates e diálogos em torno do tema 

pesquisado/apresentado. No final dos relatos, todos elogiaram a estratégia adotada, uma 

vez que dá dinamismo às apresentações, estabelece diálogos e trocas de informações.  

 

Antes de encerrar as atividades do GT, o coordenador informou que, apesar dos 

insistentes pedidos, poucos pesquisadores associados enviaram ficha de recadastramento e 

sugeriu que o prazo fosse prorrogado até o Encontro Intermediário de 2011. A sugestão foi 



aprovada por unanimidade. Após alguns informes, foi realizada a eleição dos novos 

coordenadores para o biênio 2010-2012. O prof. Otávio Cabral sugeriu que a atual 

coordenação permanecesse e o Prof. André acatou a sugestão do prof. Otávio, mas com 

uma alteração: O prof. Diógenes assumiria a coordenação. Por unanimidade, foram eleitos o 

Prof. Diógenes André Vieira Maciel (UEPB), coordenador, e Prof. André Luís Gomes (UnB), 

vice coordenador, para o biênio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

 

Brasília, agosto de 2010. 

 

André Luis Gomes (coordenador do GT de Dramaturgia e Teatro, biênio 2008-2010). 

 

 


