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Durante o XXVII ENANPOLL, realizado no Rio de Janeiro de 10 a 13 de julho de 2012 na 

UFF – Universidade Federal Fluminense, o GT elegeu Sonia Pascolati (coordenação) e 
Alexandre Flory (vice-coordenação) como responsáveis pela condução do GT para o biênio 
2012-2014.  

 
Dentre as atividades desenvolvidas, merece destaque a pesquisa coletiva em torno do 

tema “Teatro e Intermidialidade”, cujo processo e resultados foram divulgados em diferentes 
eventos, com ênfase para o Simpósio “Teatro na era da multimidialidade” organizado por nós 
durante o XIII Congresso Internacional da ABRALIC, realizado na UEPB de 08 a 12 de julho de 
2013, do qual participaram alguns membros do GT (Otávio Cabral, Gabriela Lírio Gurgel 
Monteiro, Diógenes Maciel, Sonia Pascolati e Alexandre Flory) e pesquisadores de várias 
instituições. No mesmo congresso, Maria Sílvia Betti e Valéria Andrade, também membros do 
GT, compuseram a mesa redonda “Dramaturgia e teatro”.  

 
A realização do encontro intermediário em forma de congresso aberto a pesquisadores 

da área foi um dos pontos fortes do biênio, pois permitiu não só o encontro de membros do 
GT para discussão dos resultados parciais da pesquisa coletiva, como também viabilizou (ou 
consolidou, considerando a primeira iniciativa realizada em Brasília, em novembro de 2011, 
com a realização do Seminário Dramaturgia e Teatro: Pensadores do Teatro Brasileiro) a 
primeira edição do Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro em torno do tema Teatro e 
Intermidialidade, que contou com trabalhos sobre teoria do drama e da performance; 
dramaturgia, teatro e ensino; dramaturgia e teatro brasileiros e estrangeiros; diálogos entre 
teatro e outras artes; teatro político; e teatro infantil. O formato do evento intermediário 
solidifica a proposta dos membros do grupo de fazer do encontro dos pesquisadores do GT um 
espaço de formação de jovens pesquisadores, debates de pesquisas em andamento e fomento 
dos estudos em dramaturgia e teatro nos cursos de Letras e Artes. Os artigos resultantes de 
parte dos trabalhos apresentados estão publicados em anais (com ISSN) no blog do GT 
(http://gtdramaturgiaeteatro.blogspot.com.br/p/anais-do-evento.html), que remete ao 
endereço http://anaisgtdramaturgiaeteatro.wordpress.com/. 

 
Parte da produção intelectual dos membros do grupo foi divulgada no número 25 da 

Revista Terra Roxa e Outras Terras, do Programa de Pós-Graduação em Letras (Estudos 
Literários) da UEL, reunindo os seguintes artigos: “A imaginação pictural de Shakespeare em 
Sonho de uma noite de verão”, de Anna Stegh Camati; “Intermidialidade e teatro épico a partir 
de A ópera dos três vinténs, de Brecht: teatro e cinema”, de Alexandre Villibor Flory; “Toda 
nudez será castigada – da dramaturgia à cena, de Gabriela Lírio Gurgel Monteiro; “Em 
demanda dos musicais: cruzamentos entre teatro e intermidialidade”, de Diógenes André 
Vieira Maciel; Intermedialidade e teatralidade, de Sonia Pascolati. O acesso ao volume se dá 
pelo endereço <http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/index.php?option=com_content&task 
=view&id=52&Itemid=2>.  

 
Além da publicação dos artigos na revista, foi organizado um livro, com lançamento 

previsto para o segundo semestre de 2014. No livro estão alguns dos artigos publicados na 
revista em 2013, com o acréscimo dos seguintes trabalhos: “Entre o real e o ficcional: 
apontamentos para um realismo sedutor”, de Martha Ribeiro; “Entre tempos e espaços: a 
intermidialidade em O Sumidouro”, de Rosemari Bendlin Calzavara; “As relações 
intermidiáticas e as formas dramático-musicais”, de Diógenes André Vieira Maciel; “Querô: 
distorções e espelhamentos, de André Luís Gomes e Helciclever Barros da Silva Vitoriano; 
“Intermidialidade na cena contemporânea”, de Gabriela Lírio Gurgel Monteiro; “Brecht e Lars 



Von Trier: hibridismo e anti-ilusionismo em Dogville”, de Otávio Cabral e Ana Flávia Ferraz. A 
organização do livro obedece a critério já acordado pelo grupo de que a produção acadêmica 
do GT deve se organizar de forma coletiva, em torno de um mesmo eixo, o que evita a simples 
reunião de artigos com temas variados num só volume e amplia o impacto da produção do 
grupo ao apresentar reflexões teóricas e análises orgânicas em torno de tema relevante na 
área. 

 
As discussões durante as sessões de comunicação do I Seminário de Dramaturgia e 

Teatro despertaram o interesse dos membros do GT presentes (Anna Camati, Marise 
Rodrigues, Margarida Rauen, Rosemari Calzavara, Sonia Pascolati, Alexandre Flory, Diógenes 
Maciel, Lourdes Kaminski) pelas relações entre dramaturgia, teatro e ensino, o que nos levou a 
propor o tema “Teatro e ensino” como pesquisa coletiva do próximo biênio. A discussão foi 
retomada durante o XXIX ENANPOLL, ocorrido na UFSC – Universidade Federal de Santa 
Catarina – no período de 09 a 11 de junho de 2014 e o grupo reunido em Florianópolis 
(Alexandre Flory, Anna Camati, Célia Dias, Marise Rodrigues, Rosemari Calzavara, Sonia 
Pascolati) propõe duas produções simultâneas e correlatas; ambas atendem à demanda de 
vinculação entre pesquisa, pós-graduação e educação básica, mas mais do que isso, 
respondem a seguinte constatação: como pesquisadores de dramaturgia e teatro, podemos 
ter impacto direto sobre o ensino, em particular no que diz respeito à ausência do texto 
dramático em materiais didáticos e na sala de aula. O primeiro eixo de produção será 
“Estratégias de leitura do texto dramático”, consistindo na elaboração de material didático-
pedagógico que contemple apontamentos teórico-críticos sobre autor e forma dramática e 
apresente um “exercício” de análise de textos representativos da dramaturgia nacional do 
século XIX ao XXI. Cada unidade deve considerar os tópicos “Contexto histórico e estético de 
produção e circulação do texto dramático”, “Poética do dramaturgo” e “Análise dos elementos 
estruturais do texto dramático”, além de outros que discutiremos ao longo do processo de 
elaboração do material e que observem especificidades de obras e autores. O segundo eixo 
tem perfil mais teórico e o resultado esperado é a organização de um livro com artigos 
produzidos individualmente ou em coautoria pelos membros do GT que discutam a relação 
entre teatro e ensino das mais diferentes perspectivas: teoria, análise, crítica e história. A 
proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes e posteriormente divulgada 
aos demais componentes do GT por email. 
  

Também durante o encontro intermediário iniciamos a discussão para redefinição das 
linhas de pesquisa do GT, que ficaram assim estabelecidas, com suas respectivas ementas, 
após discussão entre os pesquisadores presentes no XXIX ENANPOLL: 
 
1. Teorias do teatro e da performatividade 
Estudo dos conceitos e formas do drama, desde os paradigmas tradicionais, passando pelas 
rupturas históricas até os diálogos contemporâneos. Relações teóricas e práticas 
entre dramaturgia/ teatro/ encenação. Estudo de teorias e práticas da performance sob 
diferentes enfoques teóricos e metodológicos. 
2. História, crítica e cultura 
Discussão sobre a perspectiva histórica de questões estéticas, sua atualização e utilidade no 
contexto atual e, também, a mediação entre teatro e sociedade. História do teatro. Crítica 
teatral. Teatro político. Teatro dialético. Dramaturgia de autoria feminina. Teatro infantil. 
Teatro de grupo. Formação de público. Teatro e sociedade. 
3. Estudos de Intermidialidades 
Estudo e problematização de questões sobre intermidialidade,  dentre elas as práticas  de  
transposição midiática, combinação de mídias, referências intermidiáticas, interfaces e 
hibridizações de mídias em contextos mixmídia, multimídia e intermídia e cruzamentos de 



fronteiras midiáticas, que caracterizam as manifestações artísticas do contemporâneo, como o 
teatro, o cinema, os quadrinhos, a fotografia, a pintura, a música e outras. 
4. Práticas educativas 
Letramento literário em dramaturgia. Leitura do espetáculo teatral. Dramaturgia e teatro na 
formação de professores. O texto dramático em livros didáticos e materiais paradidáticos. 
Jogos teatrais e ensino. 
  

Consultados por email, cada pesquisador vinculou-se a uma ou mais linhas do GT, 
conforme tabela abaixo. 

 

Teorias do teatro e da 
performatividade 

Sonia Pascolati (UEL); Alexandre Flory (UEM); Célia Arns (UFPR); 
Martha de Mello Ribeiro (UFF); Anna Stegh Camati 
(UNIANDRADE); Lourdes Kaminski (UNIOSTE); Luiz Humberto 
Martins Arantes (UFU);  

História, crítica e cultura Maria Sílvia Betti (USP); Maria Clara Versiani Galery (UFOP); 
Alexandre Flory (UEM); Marise Rodrigues (UFF/UTFPR); Gabriela 
Lírio (UFRJ); Liana Leão (UFPR); Valéria Andrade (UEPB); Rosemari 
Bendlin Calzavara (UNOPAR); Otávio Cabral (UFAL); Diógenes 
Maciel (UEPB); Sirlei Dudalski (UFV); Luiz Humberto Martins 
Arantes (UFU); Maria Cristina de Souza (UTFPR) 

Estudos de 
Intermidialidades 

Célia Arns (UFPR); Gabriela Lírio Gurgel Monteiro (UFRJ); Valéria 
Andrade (UEPB); Sonia Pascolati (UEL); Otávio Cabral (UFAL); 
Diógenes Maciel (UEPB); Anna Stegh Camati (UNIANDRADE); Sirlei 
Dudalski (UFV); André Luís Gomes (UNB) 

Práticas educativas Liana Leão (UFPR); Valéria Andrade (UEPB); Rosemari Bendlin 
Calzavara (UNOPAR); Diógenes Maciel (UEPB); Maria da Glória 
Magalhães dos Reis (UNB); Margarida Gandara Rauen 
(UNICENTRO); André Luís Gomes (UNB). 

 
 
Durante o ENANPOLL, foi apresentado ao grupo o resultado do recadastramento 

realizado durante segundo semestre de 2013, assim como foi aprovado o ingresso de dois 
novos membros: Maria Clara Versiani Galery, do Programa de Pós-Graduação em Letras – 
Estudos da Linguagem, da UFOP, e Maria da Glória Magalhães dos Reis, do PPG de Linguística 
Aplicada da UNB. O GT conta com os seguintes membros, divididos em duas categorias:  
13 Membros efetivos: Alexandre Villibor Flory, André Luís Gomes, Célia Maria Arns de 
Miranda, Diógenes André Vieira Maciel, Lourdes Kaminski Alves, Luiz Humberto Martins 
Arantes, Margarida Gandara Rauen (Margie), Maria Sílvia Betti, Maria Clara Versiani Galery, 
Maria da Glória Magalhães dos Reis, Sirlei Santos Dudalski, Sonia Pascolati, Valéria Andrade. 
09 Membros convidados, isto é, sem vínculo a PPG filiado a Anpoll, com vínculo em PPG de 
Artes, sem vínculo com PPGs ou aposentados: Anna Stegh Camati, Rosemari Bendlin Calzavara, 
Gabriela Lirio Gurgel Monteiro, Martha de Mello Ribeiro, Liana de Camargo Leão, Maria 
Cristina de Souza, Otávio Cabral, Marise Rodrigues. 
  

Após o ENANPOLL, foi iniciada a divulgação do GT e suas linhas de pesquisa a fim de 
ampliarmos o número de membros efetivos, assim como estendermos esse espaço a 
pesquisadores que dele queiram participar como convidados. 
  

Dos objetivos estabelecidos no plano de trabalho para a gestão 2012-2014 só não foi 
concretizada a criação de uma revista vinculada ao GT, em parte porque a ideia precisa ser 
amadurecida pelo grupo diante dos tantos periódicos existentes na área de Letras e 



Linguística, em parte porque houve espaço para publicação da produção do grupo em 
periódico qualificado pela Capes. 
  

Ao final da reunião durante o XXIX ENANPOLL foram eleitos, por unanimidade entre os 
presentes e considerado o voto favorável de Otávio Cabral (por email), Alexandre Flory como 
coordenador e Sonia Pascolati como vice-coordenadora do GT para o biênio 2014-2016. Como 
atividade para essa nova etapa de trabalho já ficou definido que o II Seminário Nacional de 
Dramaturgia e Teatro, nosso encontro intermediário, realizar-se-á na UEM, Maringá, Paraná, 
em outubro de 2015, também em edição aberta a pesquisadores da área. 
 

 
 
 
 

Londrina, 09 de agosto de 2014. 
 
 
 

Sonia Pascolati  
 

Alexandre Villibor Flory  
  
  
 
 
 

 
 


