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Durante o XXIX ENANPOLL, realizado em Florianópolis de 09 a 11 de junho de julho de 

2014 na UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, o GT Dramaturgia e Teatro elegeu 
Alexandre Flory (coordenação) e Sonia Pascolati (vice-coordenação) como responsáveis pela 
condução do GT para o biênio 2014-2016.  

 
Dentre as atividades desenvolvidas no período, merece destaque a publicação do livro 

Teatro e Intermidialidade (2015), resultado de pesquisa coletiva em torno do tema “Teatro e 
Intermidialidade”, que fecha o ciclo de pesquisa coletiva do GT em torno do tema ao longo do 
biênio 2012-2014. A preparação do livro já fora mencionada no último relatório de atividades, 
e agora anotamos a sua efetiva publicação.  

 
Para o biênio que agora se encerra, iniciamos a pesquisa conjunta em torno do tema 

Teatro e Ensino, o que está em pleno desenvolvimento e já teve alguns resultados parciais 
apresentados em vários Eventos ao longo dos últimos dois anos, como por exemplo em um 
Simpósio realizado no Congresso Internacional da Abralic 2015, de 29 de junho a 3 de julho em 
Belém, no Pará, com o título Dramaturgia, teatro e ensino: demandas e possibilidades, 
coordenado por dois integrantes do GT (Sonia Pascolati (UEL) e André Luís Gomes (UnB)) e que 
contou com a participação de outros integrantes do GT, a saber Alexandre Flory (UEM), Maria 
Cristina de Souza (UTFPR), Valéria Andrade (UFCG), Maria da Glória Magalhães dos Reis (UnB), 
Diógenes André Vieira Maciel (UEPB), Gabriela Lírio Gurgel Monteiro (UFRJ), Rosemari Bendlin 
Calzavara (UNOPAR), entre outros pesquisadores que pleitearam entrar para o GT após esse 
Simpósio.  

 
Outro ponto de destaque foi a realização do Encontro Intermediário em forma de 

seminário aberto a pesquisadores da área pela segunda vez, agora em Maringá em 2015 (a 
primeira vez fora em 2013, em Londrina), intitulado II Seminário Nacional de Dramaturgia e 
Teatro. Ele fomenta tanto o encontro de membros do GT para a discussão dos resultados 
parciais da pesquisa coletiva e das demandas do GT como permite que novos pesquisadores, 
nos mais diversos níveis de atuação (Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado, 
professores com pesquisa na área sem vínculo com o GT) possam entrar em contato, o que nos 
fortalece enquanto grupo de pesquisa e capacidade de articulação. Trata-se da consolidação 
de uma proposta que surgiu em Brasília, em novembro de 2011, com a realização do Seminário 
Dramaturgia e Teatro: Pensadores do Teatro Brasileiro, seguido, em 2013-Londrina, pelo I 
Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro (em torno do tema Teatro e Intermidialidade). O 
II Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro teve ênfase na temática em torno do Teatro e 
Ensino, contando com trabalhos nos campos da dramaturgia, da cena, da performance, da 
história teatral, da teoria do teatro e da relação entre teatro e sociedade.   

 
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 no formato de Anais em 2016 (ISSN 2358-405X) acessível pelo blog do GT 
(http://gtdramaturgiaeteatro.blogspot.com.br/p/anais-do-evento.html) ou, ainda, direto pelo 
link https://anaisgtdramaturgiaeteatro.files.wordpress.com/2014/07/anais_2015.pdf 

 
A organização da pesquisa conjunta 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. O tema Teatro e Ensino aparece, por exemplo, desenvolvido em 
vários artigos dos eventos acima mencionados como, também, nos Anais dos Eventos. As 
discussões realizadas no Encontro em Campinas, bem como nos demais eventos, nos fizeram 
perceber que o tema Teatro e Ensino está longe de estar esgotado, motivo pelo qual 
continuará sendo objeto de nossa pesquisa conjunta no biênio 2016-2018.  

 
As discussões já foram realizadas nos últimos eventos da Anpoll (e, mesmo, em outros 

espaços, como a Abralic) desde o Encontro da Anpoll em Florianópolis, em 2014, e continuam 
girando em torno da necessária vinculação entre pesquisa, pós-graduação e educação básica, 
até mesmo por conta da ausência do texto dramático em materiais para a sala de aula. As 
propostas que apareceram no relatório final do biênio anterior foram profundamente 
discutidas, mas ainda está em aberto o modo pelo qual esse tema será publicizado, além do 
que já vem sendo feito.  

 
Neste sentido, das propostas que constavam do plano de trabalho 2014-2016, não foi 

efetivada a divisão em dois eixos de produção, que seriam “Estratégias de leitura do texto 
dramático” (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) e um segundo eixo de perfil 
mais teórico, que teria como resultado esperado a organização de um livro com artigos 
produzidos individualmente ou em coautoria pelos membros do GT que discutissem a relação 
entre teatro e ensino das mais diferentes perspectivas: teoria, análise, crítica e história. Isso 
não implica dizer que esses campos foram abandonados, pelo contrário: eles se mostraram 
muito complexos e, por conta disso, não foi possível encaminhar todas as questões dentro do 
biênio. Entre outras coisas, entram em jogo estratégias do mercado editorial que são alheias 
aos nossos esforços, e a discussão sobre o papel da arte no Ensino Médio, recolocada pelo 
governo Temer, não contribui em nada para a consolidação da importância dos estudos 
literários e teatrais na Escola. Mas esses são apenas dois exemplos, entre muitos, que 
mostram a riqueza do tema.   
  

As linhas de pesquisa do GT continuam as mesmas do biênio anterior, com suas 
respectivas ementas, retomadas abaixo: 
 
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. 
 

 Durante o ENANPOLL 2016 foi aprovado o ingresso de alguns novos membros: 
  
- Elizabete Sanches Rocha (UNESP) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da FCL-
UNESP/ Araraquara. E-mail: elizabete.sanches@gmail.com;  
 
- Priscila Matsunaga (UFRJ) - Credenciada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Literatura da UFRJ. E-mail: primatsunaga@gmail.com; 
 
- Márcia Regina Rodrigues (UNESP) - Doutora, mas não credenciada em programa de pós-
graduação: entra no GT como convidada. Email: marregna@gmail.com   
 
- Nelson Marques (UERJ) - doutorando, entra no GT como convidado. Email: 
marquesnelson@live.com 
 
- Ricardo Augusto de Lima (UEL) - doutorando, entra no GT como convidado. Email: 
ricardodalai@gmail.com  
 
- Rebeca Pinheiro Queluz (UFPR) - doutoranda, entra no GT como convidada.    
 
- Esther Marinho Santana (Unicamp) - doutoranda, entra no GT como convidada. Email: 
teti.ms@gmail.com 
 
- Marcelo Alves de Barros (UFCG) – pós-doutor, entra no GT como convidado. Email: 
mbarros@computacao.ufcg.edu.br 
 
Além disso, foi feito um recadastramento após o Enanpoll, válido para todos os atuais 
membros do GT. Após isso, o GT Dramaturgia e Teatro conta com os seguintes integrantes: 
 
 15 Membros efetivos: Alexandre Villibor Flory, André Luís Gomes, Célia Maria Arns de 
Miranda, Diógenes André Vieira Maciel, Elizabete Sanches Rocha, Lourdes Kaminski Alves, 
Margarida Gandara Rauen (Margie), Maria Sílvia Betti, Maria Clara Versiani Galery, Maria da 
Glória Magalhães dos Reis, Otávio Gomes Cabral Filho, Priscila Matsunaga, Sirlei Santos 
Dudalski, Sonia Pascolati, Valéria Andrade. 
 
14 Membros convidados, isto é, sem vínculo a PPG filiado a Anpoll, com vínculo em PPG de 
Artes, sem vínculo com PPGs, doutorandos e aposentados: Anna Stegh Camati, Rosemari 
Bendlin Calzavara, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro, Marcelo Alves de Barros, Márcia Regina 
Rodrigues, Marise Rodrigues, Martha de Mello Ribeiro, Liana de Camargo Leão, Maria Cristina 
de Souza, Nelson Marques, Pedro Leites Júnior, Ricardo Augusto de Lima, Rebeca Pinheiro 
Queluz, Esther Marinho Santana. 
  

mailto:teti.ms@gmail.com


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. 
  

Ao final do Encontro durante o XXIX ENANPOLL foram eleitos, por unanimidade entre 
os presentes, Lourdes Kaminski Alves como coordenadora e Célia Arns de Miranda como vice-
coordenadora do GT para o biênio 2016-2018.  

 
Maringá, 30 de outubro de 2016. 

 
 

Alexandre Villibor Flory  
 

Sonia Pascolati  
  


