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A coordenação do GT foi eleita durante o XXVI ENANPOLL realizado na UFMG, em julho de 

2010. Durante o Encontro Nacional, decidiu-se, logo de início, por uma dinâmica interna ao GT: 

a apresentação dos membros não se centraria, meramente, na leitura dos papers enviados, 

mas na apresentação circunstanciada da experiência, de cada um dos presentes, com pesquisa 

em Dramaturgia/Teatro, nas suas IES de origem, apontando para possíveis temas de interesse 

que pudessem ser articulados com outros membros, de acordo com proximidades regionais. A 

partir dessa discussão, os membros decidiram por, contrariamente ao que sempre vinha sendo 

feito, não organizar um livro com os trabalhos apresentados no Encontro, mas, finalmente, 

delimitar, como já se discutira, sem muito sucesso no biênio anterior, a definição de um eixo 

temático, que nortearia não só as apresentações de trabalhos como também poderia motivar 

uma próxima publicação do GT. Todavia, com boa parte dos trabalhos apresentados durante 

esta sessão, organizou-se um volume da Revista Sociopoética, do Programa de Pós-Graduação 

em Literatura e Interculturalidade, da Universidade Estadual da Paraíba, chamado 

“Dramaturgia e Teatro: Diálogos” (v. 01, n. 06, jul.-dez. 2010). O dossiê foi organizado pelo 

professor Diógenes Maciel (UEPB), e contou com oito artigos.  

A pesquisa ganhou um título provisório: “Pensadores do teatro brasileiro”, marcado 

pelo 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/cênicas no Brasil. A pesquisa poderia ser realizada 

individualmente ou em parceria com outro integrante do GT. Decidiu-se também que a 

pesquisa resultaria na próxima publicação do GT, a ser editada apenas em 2012. A proposta foi 

aceita por unanimidade. Àquela altura, cada um dos presentes também manifestou interesse 

em desenvolver a pesquisa sobre os seguintes dramaturgos/críticos, a saber: a)    André Luís 

Gomes (Plínio Marcos), b)    Augusto Rodrigues (Hermino Borba Filho); c)    Diógenes Maciel e 

Valéria Andrade (Lourdes Ramalho), d)    Gilberto Martins (Abdias do Nacimento); e)    Otávio 

Cabral (Lima Filho); f)  Rosemary Bendlin (Jorge Andrade); g) Anna Stegh (Felipe Hirsh); 

h)    Célia Maria (Denise Stoklos); i)     Sirlei Santos (Augusto Boal); j)  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 estudados e já apresentariam 

resultados parciais da pesquisa, sendo esta a dinâmica do encontro. 

Entre os dias 10 e 11 de novembro de 2011, realizou-se, na Universidade de Brasília, o 

Seminário Dramaturgia e Teatro: Pensadores do Teatro Brasileiro. Mais uma vez, durante os 

inícios do Seminário, se deu uma avaliação das atividades, até então, realizadas pelos 

membros do GT. Seguidamente, foram apresentados os resultados parciais das pesquisas em 

realização. Estiveram, no Seminário, dez membros do GT, a saber: Diógenes Maciel (“Fernando 

Teixeira como pensador da cena paraibana: 50 anos de trajetória”), Valéria Andrade 

(“Dramaturgia de Lourdes Ramalho: intersecções entre escrever e pensar teatro”), Anna Stegh 

camati (“Marcelo Marchioro: questões de intermidialidade no teatro operístico”), André Luís 

Gomes (“Plínio Marcos: um teatro pobre-marginal”), Sonia Pascolati (Metateatro, caminho 

para reflexão crítica do dramaturgo Oswald de Andrade”), Alexandre Villibor Flory (O espaço 

de Anatol Rosenfeld para a crítica e teoria teatrais no Brasil”), Augusto Rodrigues (“A cultura 

popular no contexto de Hermilo Borba Filho”), Rafael Villas Boas (Boal em processo: limites e 

superações de uma experiência teatral na vanguarda da periferia”), Sirlei Santos Dudalski (“O 

teatro de Augusto Boal”), Margarida Rauen e Sheila Maluf (Augusto Boal e o pós-dramático na 

oficina de teatro”). Após a apresentação dos membros, na última parte do Seminário, alunos 

de pós-graduação e Iniciação científica da UnB, articulados a pesquisas em 

Dramaturgia/Teatro, apresentaram suas propostas de estudo, o que acabou um sendo um 

momento privilegiado de troca acadêmica.  

Após o Seminário, novamente, voltou-se à discussão sobre o recadastramento dos 

membros do GT. As fichas para tal intento foram novamente repassadas via e-mail e, 

atualmente, a situação de membros, recadastrados, é a que segue: 

 

MEMBROS  IES e-mail 

Alexandre Villibor Flory UEM - PR alexandre_flory@yahoo.com.br 

André Luís Gomes UnB - DF andrelg.unb@uol.com.br 

Anna Stegh Camatti UNIANDRADE - PR anniesc@bol.com.br 

Célia Maria Arns de Miranda UFPR celiaufpr@uol.com.br 

Diógenes André Vieira Maciel UEPB dio_maciel@hotmail.com 

Liana Camargo Leão UFPR lianaleao@hotmail.com 

Luiz Humberto de M. Arantes UFU lharantes@yahoo.com.br 

Margarida Gandara Rauen UNICENTRO-PR margie.g.rauen@gmail.com 

Maria Silvia Betti USP mariasilviabetti@gmail.com 

Otávio Cabral UFAL ocabral50@gmail.com 

Rafael Villas Bôas UnB rafaelcultura@gmail.com 

Rosemari Bendlim Calzavara UNOPAR rosecalzavara@hotmail.com 

Sheila Diab Maluf UFAL sdmaluf@uol.com.br 

Sirlei Santos Dudalski UFV sirleisantosd@yahoo.com.br 

Sonia Aparecida Vido Pascolati UEL sopasco@hotmail.com 

Valéria Andrade UFCG val.andradepb@gmail.com 



Durante o período de recadastramento, a Professora Monica de Souza Lopes, desligou-

se, oficialmente, do GT. Portanto, hoje, o GT conta com 16 membros devidamente 

recadastrados. Para o XXVI ENANPOLL, realizado na UFF, o GT recebeu 10 inscrições: André 

Luís Gomes (Textos teatrais: do ponto à mesa e ao meio eletrônico), Luciana Ferreira Leal (O 

gênero dramático na proposta curricular do estado de São Paulo), Anna Stegh Camati; Liana 

Decamargo Leão (Sua Incelença, Ricardo III: os Clowns de Shakespeare tropicalizam o texto do 

bardo), Sirlei Santos Dudalski; Mariana de-Lazzari Gomes (Caliban reescrito: a figura do 

oprimido em A tempestade, de Augusto Boal), Pedro Leite Júnior (Des-Medeia e a 

ressignificação da narrativa mítica: do mito à metáfora), Alexandre Villibor Flory (Anatol 

Rosenfeld como pensador do teatro brasileiro), Rosemari Bendlin Calzavara (O ator e o 

dramaturgo no teatro de Jorge Andrade), Augusto Rodrigues da Silva Júnior (Fisionomia e 

espírito das figuras: os ambulantes de Borba Filho e Teatro de Terreiro de Seu Estrelo), Célia 

Maria Arns de Miranda (O currículo de criação da Sutil Companhia de Teatro), Diógenes André 

Vieira Maciel (Meu coração ferve pelo que faz gelar: notas sobre Milagre Brasileiro, do Coletivo 

de Teatro Alfenim).  

Durante a reunião, foram divulgados, pela coordenação, os últimos detalhes 

referentes à editoração do livro Penso Teatro, a ser lançado em fins de 2012, pela Editora 

Horizonte, com o resultado das pesquisas desenvolvidas durante o biênio. Deliberou-se pela 

transformação do Encontro Intermediário do Gt, em um Seminário Nacional de 

Dramaturgia/Teatro, em que não só os pesquisadores do GT apresentem suas pesquisas, mas 

os seus orientandos, de modo a ampliar o diálogo interinstitucional. Há uma proposta para o 

de 2013: o Encontro será realizado em Londrina-PR. Discutiu-se e deliberou-se pela temática 

do próximo biênio: as pesquisas serão conduzidas a partir de relações adaptativas e 

tradutórias de textos dramáticos para outras mídias, como também textos de outros gêneros e 

suportes que fazem o trânsito para a forma dramatúrgica e/ou para o palco. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. Ao final da reunião, após alguns informes, foi realizada a eleição 

dos novos coordenadores para o biênio 2012-2014: como coordenadora a Profa. Dra. Sonia 

Aparecida Vido Pascolati (da Universidade Estadual de Londrina) e como Vice-Coordenador o 

Prof. Dr. Alexandre Flory (da Universidade Estadual de Maringá). Eleitos por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

 

Campina Grande, agosto de 2010. 

 
 

Diógenes André Vieira Maciel 
(coordenador do GT de Dramaturgia e Teatro, biênio 2010-2012) 


