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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo a busca 

da história cultural que o teatro FENATA/UEPG dispõe, 

evidenciando assim, a relevância para a cultura regional, 

nacional, bem como para com a cidade de Ponta Grossa. 

A metodologia adotada é de cunho qualitativo, pois, não 

quantificaremos dados numéricos, mas dados 

pertinentes à cultura. A história do Fenata tem uma 

significativa contribuição na formação crítica e cultural na 

cidade pontagrossense. 

 

Introdução  
 

Nesta pesquisa iremos tratar da história do 

FENATA nos seus 47 anos de vida, evidenciando um 

pouco sobre como este fazer artístico contribuiu para o 

fomento da arte e da cultura na comunidade 

pontagrossense. Destacamos que o acesso dos 

indivíduos à cultura não é igual para todos, sendo assim, 

o FENATA busca democratizar o acesso à cultura 

através de seu festival para a comunidade que não tem 

acesso a diferentes formas e expressões culturais.  

O FENATA se faz responsável por ensinar e 

inspirar jovens e adultos mostrando a eles um universo 

onde todos podem receber informações, inspirações e 

reflexões acerca do mundo que os rodeia. 

 

Material e Métodos 
 

O método utilizado para a presente pesquisa é 

de cunho quantitativo e análise bibliográfica, buscando 

elucidar a história do teatro FENATA/UEPG, desde 1973 

até os dias de hoje, permitindo uma melhor observação e 

entendimento histórico cultural do teatro. Seguindo com a 

leitura de artigos locais e a organização de tais dados. 

 

Resultados e Discussão 
 

O teatro no Brasil teve um papel fundamental para 

o fortalecimento e incentivo na criação do festival de 

teatro amador na Universidade, sendo capaz de 

promover em nível nacional um festival amador de teatro.  

Assim, nasceu um festival com o objetivo de 

promover intercâmbio teatral e estimular o 

desenvolvimento desta atividade cultural, voltado à 

comunidade pontagrossense. 

 
Conclusão ou Conclusões 

  

O Festival Nacional de Teatro/FENATA é um exemplo de 

esforço e compromisso com a comunidade, 

transformando a vida de milhares de pessoas de toda a 

região dos Campos Gerais e de centenas de artistas de 

todo o Brasil, sendo um exemplo de compromisso com a 

comunidade, pois, é cultura feita por pessoas para 

pessoas. 
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