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TPC EM PESQUISA



Projeto de Pesquisa - 
 
A memória da cena teatral: dramaturgia,
acervo, crítica, relatos e dados administrativos
enquanto patrimônio cultural.

Coordenador: 
Professor Dr. Allan Valenza da Silveira

 

Este trabalho de pesquisa em acervos

de companhias teatrais e demais

arquivos busca levantar e analisar a

construção de memória enquanto um

bem cultural.
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   Orientações  -  Dr. Allan Valenza da Silveira 
   Programa de Iniciação Científica da UFPR

Em andamento - Edital 2021
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Acervos e memória de artes performativas. 

(Helen Fernandes Bornancin). 

Memória cênica de Curitiba da década de 1990. 

(Ricardo Augusto Bitencourt Cabral). 

Grupo de Pesquisa: Confluências da Ficção, História e
Memória na Literatura e nas Diversas Linguagens.

 



Cultura, Tecnologia e etnodesenvolvimento:
Cruzamento de Culturas e Sistemas de
Sociabilidade no Litoral Caiçara.
 Coordenador: 
 Professor Dr. Ary Fábio Giordani Daniel

 
 

A organização das redes de interação fortalecidas e ampliadas pela comunicação instantânea insere
detentores indígenas e caiçaras, pesquisadores e entusiastas destes temas em campos macropolíticos
cujos resultados se refletem na instauração de legislações específicas para salvaguardar bens
imateriais, e, micropoliticamente, alimenta os atores que seguem realizando seus agenciamentos, cada
vez mais atentos a questões de gênero, geração e alteridade, mobilizando forças pulsionais para
desconstruir o contexto colonial no qual se encontram inseridos. Fora de seus círculos mais restritos, o
desenvolvimento tecnológico não raro suscita estranhamento com discussões que por vezes soam
distantes da realidade cotidiana, como se aparelhos celulares e gadgets de localização não
sincronizassem seus relógios com os dispositivos atômicos instalados nos satélites que orbitam nosso
planeta, como se a física atômica, nuclear e a cosmologia emergissem de contos de ficção. Desconstruir
a distância epistemológica dessas realidades implica aproximar o público em geral daquilo que ele já
vivencia cotidianamente, os atores caiçaras e indígenas aqui mencionados são usuários contumazes de
aparelhos celulares e das redes sociais, fato que nos aproxima de um turbilhão de informações e do uso
indiscriminado de ferramentas cujo princípio básico é a manipulação eletromagnética e temporal,
ferramentas pelas quais recorrentemente são expressas opiniões, anseios e vicissitudes seja pelos
grupos de WhatsApp, em postagens no Facebook ou no Instagran. Pela moldura cismogênica
(BATESON, 2008), podemos constatar que, simetricamente, a glocalização e a globalização afetam o
fandango caiçara e as populações mbyá por meio de conflitos de ordem internacional, seja pelos
interesses políticos neoliberais, que procuram solapar seus territórios e suas subjetividades, seja pela
exploração desenfreada dos recursos naturais, como no caso da proliferação de grandes
empreendimentos transnacionais em áreas do território caiçara e indígena, seja pela indústria pesqueira
em águas internacionais, que, subtrai a oferta de peixes e, assim, modifica processos de subsistência
das parcelas litorâneas dessas populações. Complementarmente à luta de classes, os movimentos
institucionalizados e a autoconsciência cultural desses atores orientam processos de retroalimentação
necessários à preservação de suas práticas. Pautar a relação sócio-histórica das comunidades caiçaras
e indígenas com o meio ambiente, trazendo à tona o debate sobre o acesso e o uso sustentável dos
bens naturais e culturais por parte destas populações se faz tarefa urgente frente a conjuntura sócio
política que se apresenta nos tempos hipermodernos, onde o descaso às demandas de populações
tradicionais e periféricas, via de regra, se faz presente.

 Projeto de Pesquisa - 

-  3  -



Orientações -  Dr. Ary Fábio Giordani Daniel 
Programa de Iniciação Científica da UFPR

 
 Edital 2020 - Concluídas:  
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 Desenvolvimento comunitário e a questão gênero entre as populações

 caiçara e MBYA Guarani no litoral do Paraná. ( Beatriz Marçal de Melo).

 Comunicação instantânea, pandemia e os patrimônios no Litoral Caiçara.

(Leticia de Oliveira da Silva).

 

Grupo de Pesquisa: Territórios, movimentos e mobilizações. -
Instituto Federal do Paraná - GTMOB



 Projeto de Pesquisa - 

Mapeamento de produtores culturais no
estado do Paraná.

 Coordenadora: 
 Professora Ma. Celeste Fernandez
(professora em afastamento)

 
A pesquisa visa a elaboração de um mapeamento sobre os

produtores culturais no estado do Paraná, numa tentativa de

quantificação mas também de produzir dados qualitativos

sobre o tema: Quem são os produtores culturais, quais são as

formações desses profissionais, como trabalham? A pesquisa

tentará traçar um perfil do produtor cultural que atua no

Estado. O mapeamento será feito considerando os

produtores culturais que trabalham em todas as áreas das

artes (Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Música, Artes

Integradas, Patrimônio, Literatura).
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Estudante técnico e tecnólogo no SEPT.
Sujeitos, subjetivações e diferenciação das
aprendizagens no ensino superior. 

Coordenadora: 
Professora Dra. Cláudia Madruga Cunha.

 

 Projeto de Pesquisa -

Esta pesquisa pretende observar como o Setor de Educação Profissional e
Tecnológica/SEPT, vem integrando o estudante técnico e tecnólogo (trabalhador),
revelando deste outros perfis que o implicam a diferenças de gênero, de classe, de
cultura e de etnias; quer, portanto, diagnosticar as possibilidades do exercício de
uma ética do cuidado de si e de uma consequente diferenciação das condição de
aprender; quando utiliza instrumentos da pesquisa qualitativa para desenhar uma
espécie de tipologia das necessidades destes grupo de estudantes. Tendo por
objeto de estudo analisar, os processos de democratização, de construção de
identidades e de diferenciação, pretende fazer do conceito da diferença um lugar
para pensar o como os estudantes tem exercido a condição de sujeitos do aprender
e de permanecer (resistir) no ambiente universitário. Com intenção de criar um
grupo de estudo para o empoderamento das diferenças, investe na construção de
um espaço capaz de dar vazão as discussões de cultura, politica, gênero, etnia,
contemplando as necessidades de estudantes recentemente incluídos pelas
políticas de expansão universitária e democratização do Ensino Superior.
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Orientações -  Dra. Cláudia Madruga Cunha.
Programa de Iniciação Científica da UFPR/TPC

 
 Edital 2019 - Concluídas: 
 A arte como conectivo sociocultural no Setor de Educação Profissional

 e Tecnológica. (Victor Polidoro Araújo). 

 
Edital 2018 - Concluídas:
 Identidade cultural e de gênero e suas relações com os espaços

 artísticos na UFPR. (Amanda Ashely Bueno Mendonça).

 
 Edital 2017 - Concluídas:

Estudantes Trabalhadores do SEPT e como se relacionam com os espaços de

expressão cultural e artística na Universidade. (Rafael Maia).
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Grupo de Pesquisa: Labelit - Laboratório de estudos em educação,
linguagem e teatralidades.



Projeto de Pesquisa -

Performance, conceitos e produção artística.
 
Coordenadora: 
Professora Dra. Cristiane dos Santos Souza.

O projeto pretende investigar os usos do
termo performance ao longo da história
(década de 60 do século XX até os dias de
hoje) em paralelo à verificação e análise da
produção de performance arte na América
do Sul.
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Orientações -  Dra. Cristiane dos Santos Souza
Programa de Iniciação Científica da UFPR

 
 Em andamento - Edital 2021
Corpos divergentes em performance. (Bruno Ribeiro Novaes).

Performance de corpos gordos em questão. (Camila Raquel Giasson).

A questão da profissionalização na performance arte. 

Quem pode performar? (Marco Aurélio Rodrigues Junior). 

Iluminação em performance. (Vinicius Razzotto Jardim).

 
 Edital 2020 - Concluídas: 
Futebol Freestyle e sua relação com a arte da performance. 

(Akemi Linhares Okamura).
 

Tecendo Masculinidades em Performance. (Bruno Ribeiro Novaes).

A cena performática em Curitiba. Usos conceituais. (Luciele Ziello Nurmberg).

Performance Afetiva. (Mônica Andrade Luz).
 

A Dança em linguagem performática digital. (Vinicius Razzotto Jardim).

Performance diaspórica: corpos negros na cena artística de Curitiba. 

(Záire Osório dos Santos).

Edital 2018 - Concluídas:
Projeto: Artes do Corpo em tempos de Hibridização Cultural.
 Chacoalhaço, corpos em vibração. (Ana Beatriz Figueiredo Tavares).

 Intervenções artísticas temporárias no espaço urbano. (Gabriel Tonetti).
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Edital 2017  -  Concluídas:
Projeto: Artes do Corpo em tempos de Hibridização Cultural. 
Estudos dos conceitos empregados à performance: cortejo literário, um

estudo de caso. (Aline de Cassia Bernadino).

Literatura e Performance: a presença das mulheres em Slams. 

(Giana Batista Guterres).

Corpos “transgressores” em performance, Brasil de 2017. 

(Jonatan Rodrigo Booz).

 
Edital 2016  -  Concluídas:
Projeto: Artes do Corpo em tempos de Hibridização Cultural.  
Hibridizações em Dança a partir de corpos de mulheres, um estudo de caso.

(Eloisa Sampaio).

A performance política do ERRO Grupo. 

(Gilmar Antonio Kaminski Junior).
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Grupo de Pesquisa: Práticas performativas contemporâneas.
Grupo de Pesquisa História Intelectual e Educação (GPHIE).

 

 
 



Projeto de Pesquisa -
O discurso teatral em perspectiva dialógica:
potencialidades, urgências e demandas. 

 
Coordenador: 
Professor Dr. Jean Carlos Gonçalves.

 
O discurso teatral não constitui, hoje, somente a esfera específica do teatro como evento

presencial. Agora, para este novo tempo, ainda inominável, que se apresenta após a pandemia

de Covid-19, mais do que nunca, é necessário repensar o que conhecemos e temos estudado

como discurso teatral. Assumindo-o como campo expandido, que extrapola suas próprias

condições de produção, circulação e recepção, este projeto, advindo de estudos anteriores

sobre o tema, tem como objetivo geral compreender o funcionamento e a mobilização do

discurso teatral por uma perspectiva dialógica, a partir da análise de diferentes materialidades,

considerando a reconfiguração das potencialidades, urgências e demandas para um novo

tempo, no qual as tecnologias habilitadoras tem tomado um lugar de centralidade. Para tanto,

considera-se como materialidade, todo e qualquer enunciado, de caráter teatral ou não, que

contenha em seu cerne comunicativo características do discurso teatral. Para este trabalho,

interessa a compreensão do discurso teatral como aquele que abarca todo texto que esteja

relacionado dialogicamente com esferas de atividade constituídas por elementos de

teatralidade. O debruçar analítico se dará, no entanto, especificamente sobre textos/discursos

a serem analisados sob a perspectiva dialógica, que tem nos estudos de Bakhtin e o Círculo

sua principal ancoragem teórica, independentemente de sua dimensão de produção, que

pode ser verbal, visual e/ou verbo-visual. O projeto conta com a participação de pesquisadores

das seguintes instituições: University of London (Inglaterra), Universidade do Minho (Portugal),

Universidad Técnica Particular de Loja (Equador), Universidad de Antioquia (Colômbia). e

Escola Superior de Artes Célia Helena (São Paulo-Brasil). Projeto aprovado na Chamada CNPq

Nº 09/2020 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ2 (Processo: 310808/2020-0)
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 Orientações - Dr. Jean Carlos Gonçalves.
 Programa de Iniciação Científica da UFPR

 
Em andamento - Edital 2021
O discurso teatral e a Internet das Coisas (IoT): perspectivas para tempos

entre e pós-pandêmicos. (Caroline Fernandes).

 
Edital 2018  -  Concluídas: 
Relação Palco-Plateia em festas de música Eletrônica de pista (MEP): Transe

Maquínico e Teatralidade. (Bruno Jorge Silva Pinto).

Por um teatro amador: um olhar bakhtiniano para os processos criativos na

universidade. (Claudio Eduardo Andrade). 

Teatro e Educação na região metropolitana de Curitiba: um estudo em

perspectiva dialógica. (Fernanda Steici Ferreira).
 

Teatralidades do Corpo-Imagem: Processos de alteridade na Experiência

universitária em Artes da Cena. (Jennyfer Loesch Berté). 

 
 
 

O treinamento físico na preparação do ator: experimentos para a montagem do

espetáculo A Serpente - Nelson Rodrigues. 

(Gustavo Henrique Rodrigues Guterres).

Os sentidos de teatro no discurso do artista cristão em formação. 

(Camila dos Santos Silva).

 

  Edital 2017 - Concluídas:
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Fazer teatro pra quem? Digressões bakhtinianas sobre a recepção e o

espectador na cena contemporânea universitária. (Douglas de Souza Perez). 

Vozes do Ballet Clássico em perspectiva verbo-visual. 

(Giovanni Amaral Cosenza).

Edital 2016  -  Concluídas: 

A prática teatral em perspectiva verbo-visual: diálogos bakhtinianos a partir do

processo de construção do espetáculo Carmen. (Fernanda Caron Kogin). 

O ator evangélico na universidade: um estudo em perspectiva bakhtiniana.

(Claudio Eduardo Andrade). 

 

Edital 2015  -  Concluídas: 
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Grupo de Pesquisa: Labelit - Laboratório de estudos em educação,
linguagem e teatralidades.

 



 
Pesquisa de Doutorado - 

Pretitude Diaspória: ressignificando a estética,
política e poéticas dos corpos negros na dança.
(Em andamento) 

 
 

 Professor Me. Jesse da Cruz 
 

Observação:

professor substituto. 
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 Projeto de Pesquisa -

A curadoria de arte na cidade de Curitiba na
última década. 

 
Coordenadora: 
Professora Dra. Joelma Zambão Estevam

 
Historicamente, o curador de arte tinha como função catalogar, organizar, manter e
expor trabalhos de arte nos museus. Especialmente a partir do advento da Arte
Contemporânea, datado por muitos autores como a produção artística realizada pós
1960, a curadoria assume um novo patamar, ganha um protagonismo que, em alguns
casos, chega mesmo a se sobrepor aos artistas que criaram os trabalhos que serão
expostos. Embora seja uma área em absoluta ascensão e destaque, muito pouco tem se
estudado sobre ela no Brasil. Questões fundamentais como: O curador pode ser
considerado como um autor de exposições? Quem é este profissional que vem ocupando
o espaço mais elevado na hierarquia dos museus? Como os artistas, especialmente na
cidade de Curitiba, vem se relacionando com o profissional da curadoria? De que forma
vem ocorrendo a curadoria de arte tanto em espaços institucionalizados e/ou
comerciais da cidade de Curitiba na última década? não possuem respostas. O presente
projeto pretende conhecer um pouco mais sobre tais questões.
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Orientações - Dra. Joelma Zambão Estevam 
Programa de Iniciação Científica da UFPR

 
Edital 2020 - Concluídas: 
O marketing na curadoria artística de Curitiba. (Camille Dittert Bittencourt). 
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 Grupo de Pesquisa: Arte e Tecnologia   (UTFPR).



Acontecimentos de dança: corporeidades e
teatralidades contemporâneas.

Professora Dra. Jussara Janning Xavier
 

Pesquisa -
Tese defendida no doutorado

Observação:

professora substituta. 
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A quebrada formalizada em produção
material/cultural.

Coordenadora: 
Professora Dra. Soraya Sugayama

 
 O presente projeto de pesquisa surge do meu projeto de doutorado, onde analiso dois romances da chamada
Literatura Marginal. São eles: Capão Pecado (2000 e 2013) e Deus Foi Almoçar (2012), obras do escritor Ferréz /

nome de guerra de Reginaldo Ferreira da Silva (1975), uma composição dos nomes Virgulino Ferreira (Lampião) e
Zumbi dos Palmares. A literatura produzida por Ferréz está intimamente ligada a um projeto sociocultural maior que
"ataca" em várias frentes. A editora Selo Povo e a 1DASUL são exemplos dessas "frentes de batalha" que
pretendemos estudar no presente projeto de pesquisa, observando as tensões socioculturais envolvidas. A editora
Selo Povo tem o foco, até então, exclusivo - na publicação de Literatura Marginal: "A Literatura Marginal, sempre é
bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos
núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é, de grande poder aquisitivo" (FERRÉZ, 2005, p.12). A
1DASUL consiste em uma marca de roupas e acessórios, do Capão Redondo, Zona Sul, periferia da grande São
Paulo. Ambos os projetos, editora Selo Povo e 1DASUL, idealizados por Ferréz, sendo parte da realização de um
movimento cultural "com a cara da quebrada", que coloca a periferia como produtora de valores, bens materiais e
culturais. Esteticamente, os produtos da loja - roupas, acessórios, livros, CDs, cadernos, dialogam com o movimento
Hip Hop e estão intimamente ligado às questões da marginalidade social. Refletiremos a partir de Miller (2013) o
quanto as materialidades do mundo correspondem ao que somos. O termo "território" nos pareceu o mais
adequado para tratar do que o escritor chama por "quebrada, esta que vamos relacionar à produção de linguagem.
Sustentamos o termo território a partir das reflexões de Milton Santos, que engajou-se na realidade brasileira e
latino-americana, estudando o espaço como instância social ativa. O território, para este geógrafo brasileiro, não se
configura por ações pragmáticas, mas por metamorfoses, parcelas vivas de emoção e valores humanos que
representando seus papeis, significam o território não apenas como recurso, mas, do mesmo modo, como local de
acolhida, abrigo. Demonstraremos que as produções materiais e culturais nas quais Ferréz está engajado, estão
intimamente ligadas à vida cotidiana no bairro Capão Redondo, que é composto por inúmeras favelas. É de lá que o
escritor milita pela linguagem e estética da quebrada, como modo de existir e resistir socialmente e culturalmente.
Entendemos a linguagem como constitutiva da prática social material e produtora de formas, que se inscrevem em
produtos culturais. Por isso, tomamos como instrumento crítico de investigação: o materialismo cultural de
Raymond Williams, que nos permite pensar em uma estrutura de sentimentos e perceber a arquitetura das formas e
suas objetivações, ou seja, como materialidades e subjetividades inscritas em projetos, que não apenas
reproduzem a sociedade, mas também a formam via coprodução social e tecnológica; e, Bakhtin que nos ensina
que as expressões humanas, todas elas se constituem como enunciado, como linguagem. Por entendermos que as
periferias não são guetos isolados e dialogam fortemente com as culturas centrais / hegemônicas - trabalhamos o
conceito de híbrido, a partir da obra "Culturas Híbridas" (2015) de Canclini.

 Projeto de Pesquisa - 
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 Orientações - Dra. Soraya Sugayama 
 Programa de Iniciação Científica da UFPR
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 k-pop e Hip-Hop como movimentos culturais. (Juliana Takenaka). 

Em andamento - Edital 2021

Grupo de pesquisa: Design e Cultura.
 



Os desvios da fábula e as exigências cênicas
em Happy Days de Samuel Beckett 

Coordenadora: 
Professoradoutoranda Vanessa Gonçalvez Curty

 

Projeto de Pesquisa -

Observação: a professora encontra-se em

afastamento para o seu doutoramento. 
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