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I Congresso Brasileiro de Dramaturgia – São Paulo e Rio de Janeiro 
 
 
 
 
 

DE 20 A 23 DE NOVEMBRO E 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2014 
 
 
 
 
 

 

Trabalhos desenvolvidos para este evento: 
 

 

   Elaboração e/ou atualização de mailings; 

   Redação de release e notas sobre o evento e inscrições; 

   Envio do release para jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e de TV; 

   Envio de notas de serviço para os principais roteiros de cultura; 

   Atendimento à imprensa durante os dias do evento em São Paulo; 

   Sugestão e negociação de pautas; 

   Sugestão e agendamento de entrevistas; 

   Envio de releases para formadores de opinião; 

   Confecção de relatório de resultados.
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RELEASE 
 

 
 

I CONGRESSO BRASILEIRO DE DRAMATURGIA DISCUTE CONVERGÊNCIAS 
ENTRE AUTORES DE TEATRO, CINEMA E TV, EM SÃO PAULO E NO RIO 

 

 

Dramaturgos e roteiristas de cinema e TV reúnem-se para debater 
o desenvolvimento estético, artístico e profissional da categoria. 

 
Os caminhos da dramaturgia brasileira serão discutidos no 1º Congresso Brasileiro de 

Dramaturgia, que acontece de 20 a 23 de novembro, na Praça das Artes, em São Paulo, e nos 

dias 3 e 4 de dezembro, na Firjan, no Rio de Janeiro. O evento reúne profissionais atuantes no 

teatro,      cinema,      TV      e      internet      e      tem      inscrições      gratuitas,      pelos      sites 

www.congressodramaturgia.com.br (SP) e www.firjan.com.br (RJ). 
 

Ivam Cabral, Aderbal Freire-Filho, Lauro Cesar Muniz, Samir Yazbek, Alcides Nogueira, Rubens 

Rewald, Marcílio Moraes, Carol Kotscho, Mario Sergio Medeiros, Bráulio Mantovani, Ricardo 

Hofstetter e são alguns dos nomes confirmados. 
 

A ideia é debater temas centrados em questões estéticas acerca da escrita dramatúrgica na 

contemporaneidade, além da profissionalização da categoria, Lei do Direito Autoral e políticas 

públicas.  Outro  fator  são  os  pontos  de  convergência  entre  a  dramaturgia  e  os  roteiros 

elaborados, embora utilizem linguagens diferentes de apresentação. Por isso,  o Congresso é 

voltado para dramaturgos, roteiristas, cineastas, atores, diretores, escritores, advogados da área, 

agentes literários, professores e estudantes de dramaturgia e audiovisual. 
 

“O   I   Congresso   Brasileiro   de   Dramaturgia   chega   para   potencializar   questões   estéticas 

relacionadas ao universo da criação artística e legitimar discursos e pensamentos antes dispersos 

em conversas informais ou seminários independentes”, comenta Ivam Cabral, um dos 

articuladores do evento, diretor executivo da SP Escola de Teatro e presidente da ATO - 

Associação dos Amigos dos Autores Teatrais. 
 

Ivam acredita que, ao reunir tantos nomes referenciais do segmento, o encontro traz a 

possiblidade de compreender melhor a dramaturgia brasileira contemporânea e antecipar os 

novos desafios e tendências. “Além do debate criativo, vamos abordar tópicos essenciais na 

compreensão do sistema político que rege legalmente esse universo”, disse. 
 

O novelista e dramaturgo Lauro César Muniz, um dos palestrantes, interpreta o Congresso como 

um momento em que os “dramaturgos e roteiristas deixam seus gabinetes, rompem com o 

habitual isolamento para bradar, em voz alta, suas reivindicações profissionais”. E conclui: “Sem 

os autores teatrais, sem os roteiristas de cinema e televisão, atores e atrizes perdem suas vozes”. 
 

As mesas de debate do Rio de Janeiro pretendem ser não apenas uma extensão, mas uma 

sequência do congresso: novos temas serão debatidos, já que haverá a inclusão de duas mesas 

inéditas, ampliando as reflexões e propostas analisadas em São Paulo.

http://www.congressodramaturgia.com.br/
http://www.firjan.com.br/
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Aderbal Freire-Filho, diretor da Sociedade Brasileira de Autores (SBAT), conta que o atual 

congresso de dramaturgia não é o primeiro, já que participou de outros encontros “não oficiais”, 

inclusive com João Bethencourt e Millôr Fernandes. 
 

“Mas é o primeiro congresso de todas as dramaturgias. E como dizer todas as dramaturgias é 

compreender a dimensão verdadeira da dramaturgia no século XXI (depois, por exemplo, de 

Ibsen, que não tinha como escrever roteiros para o cinema e TV), esse congresso é mesmo o 

primeiro. A dramaturgia hoje constrói filmes, telenovelas, séries,  minisséries, documentários e 

até  (ou  ainda)  espetáculos  de  teatro.  E  sei  lá  quantos  edifícios  mais,  cênicos,  dramáticos, 

elásticos, plásticos... Então, esse é o primeiro congresso de dramaturgia, no Brasil, que quer 

juntar todos os dramaturgos, da TV, do cinema, de todas as formas de audiovisual e do teatro. É 

um momento histórico, como foi histórico o momento em que Oduvaldo Vianna, Bastos Tigre, 

Viriato Correa, Chiquinha Gonzaga e outros colegas nossos fizeram um ‘congresso’, em 1917, que 

marcou a maioridade dos dramaturgos brasileiros”, comenta Aderbal Freire. 
 

Realizado em parceria com a Associação de Roteiristas (AR), Associação dos Artistas Amigos da 

Praça (ADAAP), Associação dos Amigos dos Autores Teatrais (ATO), o Centro Brasileiro de 

Entidades Culturais (CBEC) e a Sociedade Brasileira de Autores (SBAT), o Congresso tem ainda o 

objetivo de ajudar na recuperação da SBAT. A renda arrecadada durante sua realização será 

destinada à instituição. 
 

SOBRE AS INSCRIÇÕES 
 

Devido à limitação de lugares, haverá inscrições para os primeiros 250 participantes, que 

assistirão ao Congresso no Salão Nobre da Praça das Artes, local de sua realização;  outras 250 

inscrições serão disponibilizadas para acompanhamento do evento via telão, em salão anexo. 
 

SERVIÇO 
I CONGRESSO BRASILEIRO DE DRAMATURGIA 

 
SÃO PAULO 
Local: Praça das Artes. 
Endereço: Av. São João, 281 – Centro. Tel.: 11 3053-2090 

 
RIO DE JANEIRO 
Prédio da Firjan. 
Endereço: Av. Graça Aranha 1, 13º andar.
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PRINCIPAIS RESULTADOS CONQUISTADOS EM MÍDIAS IMPRESAS E DIGITAIS 
 
 
 
 

O Estado de S.Paulo – Caderno 2 

20/11/2014 
 



5  

O Estado de S.Paulo – Caderno 2 

24/11/2014 
 



6  

Folha de S. Paulo 

24/11/2014 
 



7  

O Globo 

03/12/2014 
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DCI 

17/11/2014 
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O Estado de S.Paulo – Caderno 2 

20/11/2014 
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Jornal do Commercio – Márcia Peltier 

20/11/2014 
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Diário do Grande ABC 

20/11/2014 
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O Estado de S.Paulo – Caderno 2 
24/11/2014 
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Folha de S.Paulo – Mônica Bergamo 
24/11/2014 
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Folha de S.Paulo – Folha Ilustrada 
24/11/2014 
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Yahoo Notícias 
24/11/2014 

 



16  

Diário do Grande ABC 
24/11/2014 
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Jornal do Brasil 
27/11/2014 
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Teatro em Cena 
27/11/2014 

 

 


