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a prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de 
cultura, apresenta a exposição 3º SINAL: BELO HORIzONTE EM CENA.  
 
O projeto reúne ações desenvolvidas por esta Fundação que tem, 
tanto na diretoria de patrimônio cultural, quanto na diretoria de 
políticas Museológicas, a missão de preservar o patrimônio da 
cidade.

zelar pelo patrimônio, material e imaterial, portadores de 
referências às identidades, ações e memórias dos vários grupos 
que constituem a sociedade brasileira, é garantir princípios da 
constituição Federal de 1988. 

essa parceria, inédita e inovadora, só é possível em decorrência 
da convergência desses estudos. tanto a diretoria de patrimônio 
cultural, quanto a diretoria de políticas Museológicas, em 
consonância com o Museu Histórico abílio Barreto, elegeram a 
história do teatro em Belo Horizonte como tema de investigação. 

esta mostra vem ao encontro das ações empreendidas pela 
prefeitura de Belo Horizonte em resposta às demandas da cidade, 
no sentido de construir agendas positivas para a proteção do 
conhecimento sobre o patrimônio, bem como do direito à cultura. 

agradecemos a presença de todos.

sejam bem-vindos!

Marcio araujo de lacerda 
prefeito de Belo Horizonte
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a Fundação Municipal de cultura pretende com a exposição 3º 
SINAL: BELO HORIzONTE EM CENA manter em evidência a política 
municipal de proteção ao patrimônio cultural da cidade, por meio de 
seus equipamentos: a diretoria de patrimônio cultural e a diretoria 
de políticas Museológicas.

a diretoria de patrimônio cultural vem incentivando atribuições 
referentes à gestão e ao monitoramento de áreas protegidas e de 
interesse cultural, fazendo a interlocução dessa política setorial 
com as demais políticas públicas, como o planejamento urbano da 
cidade. esta diretoria também presta apoio técnico ao conselho 
deliberativo do patrimônio cultural do Município de Belo Horizonte 
ao elaborar dossiês de tombamento, relatórios técnicos e dossiês 
de registros de bens culturais imateriais e, também, ao desenvolver 
políticas de valorização e salvaguarda dos patrimônios material e 
imaterial, sendo nesse último caso desafiadora a conservação da 
virtualidade de seus processos.

a diretoria de políticas Museológicas, por meio do Museu Histórico 
abílio Barreto, incentiva o programa de ação cultural desta 
instituição, que tem nas exposições o principal instrumento 
de mediação com o público, promovendo o acesso ao acervo 
preservado. nas mostras que realiza, o Museu Histórico objetiva 
destacar as relações, tensões e negociações que se produzem no 
espaço urbano.

ao analisar a cena teatral belo-horizontina, apresentada na 
exposição, é possível acompanhar não só as transformações 
estéticas da cidade, mas também, compreender os modos de vida 
e de expressão no espaço urbano, aproximando o cidadão das 
inúmeras realidades que constituem uma das muitas histórias 
desta metrópole.

leônidas Oliveira 
presidente da Fundação Municipal de cultura
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a exposição 3º SINAL: BELO HORIzONTE EM CENA apresenta, em sua 
pesquisa embasadora, uma constelação formada pelas questões que 
envolvem o patrimônio material e a imaterialidade que o perpassa,  
nas histórias do teatro na cidade.

Os museus se constituem como lugares nos quais “coisas” são 
transformadas em objetos, adquirindo uma ordem simbólica, 
uma intercessão entre o visível e o invisível: representa o passado 
posto no tempo presente e, também, a perspectiva de futuro. O 
acervo escolhido para ser exposto está impregnado de sentidos e 
sentimentos, banhado em memórias, trazendo para a mostra uma 
narrativa histórica e emocional, apresentando fragmentos da história 
da capital.

pretende-se que esta exposição evidencie a articulação da função 
museológica do MHaB que, como Museu de cidade, mantém elo 
com o espaço urbano de Belo Horizonte, procurando compreendê-
lo em profundidade. simultaneamente, há uma inovação posta 
nesta exposição, por meio do diálogo entre a diretoria de políticas 
Museológicas - dipM e a diretoria de patrimônio cultural – dipc, 
chamando a atenção da comunidade para o papel do Museu na 
produção do conhecimento histórico, bem como para a importância 
do envolvimento dos habitantes na constituição da memória urbana, 
através do registro imaterial, que testemunha ações e experiências 
teatrais.

luciana rocha Féres 
diretoria de políticas Museológicas

célia regina araujo alves 
Museu Histórico abílio Barreto
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a arte encontra no espaço urbano um local privilegiado para a sua 

manifestação. espaço de escolhas ora similares ora antagônicas, lugar 

de debates dos mais variados teores e resultado do confronto entre 

diferentes forças, as tendências artísticas provocam constante busca 

de identificação e possibilitam a constatação de conquistas e perdas, 

interferências distintas dos artistas no cotidiano.

3º SINAL: BELO HORIzONTE EM CENA apresenta movimentos teatrais 

e seus personagens, construindo um panorama da diversidade da 

produção dessa arte ao longo da história da cidade. O universo teatral 

percorre todo o espaço expositivo, buscando instigar sensações e 

possibilitar uma experiência cênica, ainda que momentaneamente. 

sem ater-se a cronologias e classificações, estão expostos momentos 

das trajetórias de artistas e grupos. textos, figurinos, cenários, objetos, 

programas, fotos e outras referências à atuação permitem acessar a 

memória de um momento efêmero: a encenação. por detrás da cena, 

estão os bastidores, lugar de formação, fomento e criação. e, para que 

o fenômeno teatral aconteça de fato, espaços da relação cena-plateia 

são construídos e transformados, oferecendo ao público o papel de 

captar olhares sobre a cidade, em seus conflitos e na sua pluralidade.

informações datadas e sistematizadas, imagens, objetos e 

depoimentos convivem no rico acervo disponibilizado, principalmente, 

pelos construtores das histórias. esses documentos respaldam as 

lembranças e registram propostas estéticas, núcleos aglutinadores, 

espaços ocupados e construídos nas relações com o público. 

a vida urbana está ali representada, não só pelas múltiplas 

experiências estéticas, mas também pelas emoções individuais, 

sensações coletivas, posturas políticas e sociabilidades que as 

manifestações artísticas podem gerar. 

para além do registro dos movimentos engendrados, desenvolvidos e 

transformados na dinâmica da vida belo-horizontina, configura-se uma 

homenagem aos sujeitos das muitas histórias do teatro. lembranças 

para não sair de cena e, pelo menos mais uma vez, aplaudir de pé.
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O teatro não se faz sozinho, e os caminhos percorridos por essa arte em Belo Horizonte 
confirmam a premissa a cada dia. O relevante número de grupos que se formam na 
cidade proporciona rica diversidade de propostas cênicas, muitos núcleos de pesquisas, 
pluralidade de linguagens, trajetórias de persistência, exemplos diversos de associação 
em coletivos com projetos culturais intercruzados, na busca constante de reconhecimento 
e profissionalização do trabalho artístico.

O repertório de indagações traduzido nos espetáculos é amplo, discutindo questões 
artísticas, políticas, literárias, sociais, linguísticas, econômicas, comportamentais, 
existenciais. Os artistas se defrontam com  um duplo ofício: mostrar a aldeia para 
referenciar-se ao universo, desvendar-se para colocar em cena o outro,  falar de si 
para evidenciar um povo, transitando do específico para o genérico e do macro para 
o micromundo. ao dialogar com abrangentes realidades, apresentam, ao mesmo tempo, 
posturas estéticas e preciosas informações sobre as relações humanas. tematizam 
cruzamentos entre modos de vida do cidadão e expressões da cultura. 

texto e imagem, palavra e ação física, do artesanal ao multimeios, mambembes ou não, 
nas ruas, nas praças, em edifícios teatrais ou se apropriando de outros espaços, 
as várias formas de expressão dos grupos teatrais marcam a história de Belo Horizonte 
em trajetórias mescladas de intuição, razão e emoção.

assumindo conceitos e posicionamentos diversos, os artistas criam e levam para a 
cena temas e estéticas que transitam do clássico ao contemporâneo, histórias de 
transformações e de permanências. revelam uma cidade em movimento, que se 
reinventa na via de mão dupla entre tradição e modernidade. 

inicialmente de forma mambembe, em palcos improvisados, encenações no arraial 
do curral del rei já eram realizadas desde os últimos anos do século XiX. após a 
inauguração da nova capital, os atores pioneiros enfrentavam a limitada disponibilidade 
dos poucos teatros construídos, usados também para exibição de filmes mudos e 
realização de palestras e formaturas.

a partir da década de 1940, fruto do avanço da industrialização e do crescimento urbano, 
as atividades culturais em Belo Horizonte intensificaram-se. surgiram diversos grupos 
de teatro, tendência que se estendeu pela década seguinte, favorecida pela criação 
de cursos de formação, inauguração de novos espaços e temporadas de companhias 
que visitavam a cidade. contribuição significativa foi dada, também, pelo teleteatro, 
revelando atores e atrizes que permaneceriam em cena por muito tempo.
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TV iTaColomi

inaugurada em 1955, a tV itacolomi tinha como uma de suas principais 
atrações o teleteatro, apresentado diariamente e ao vivo. além de 
contribuir para a formação de público teatral, o gênero auxiliou 
no desenvolvimento de uma linguagem televisiva própria. Muitos 
textos eram encenados primeiro na tV e posteriormente nos palcos 
dos teatros. as fotografias cedidas pela família iannini – pai e filho 
dedicaram-se ao ofício, registrando importantes passagens do fazer 
teatral belo-horizontino – contemplam as décadas de 1950 e 1960.
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a implantação da ditadura militar e do ai- 5 impactaram a produção artística. 
Muitos grupos entregaram-se ao teatro político, outros optaram pela 
contestação estética, alguns preferiram temáticas menos provocativas e 
outros vários encerraram suas atividades. peças censuradas, espetáculos 
proibidos, teatros invadidos, prisão e exílio de artistas marcaram o período.  

a abertura política, as discussões sobre cidadania e ocupação de espaços 
públicos, os mecanismos de incentivo à cultura, novas opções de cursos e 
a reorganização dos grupos contribuíram para a retomada do movimento 
teatral a partir do final da década de 1980.
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GrupO Galpão

Formado em 1982, por um grupo de atores, o Grupo Galpão desenvolveu 
uma linguagem própria, baseada no teatro popular e de rua. usando como 
inspiração a commedia dell’art, preza o encontro de diversos artistas, 
diretores e movimentos teatrais. sua primeira montagem foi “a  noiva não 
Quer casar”, apresentada na praça sete, em Belo Horizonte, no mesmo 
ano de sua fundação. rapidamente, conquistou público dentro e fora do 
país, fazendo sua primeira viagem ao exterior em 1987. 
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a inserção de Belo Horizonte no circuito dos festivais internacionais de 
teatro, a interlocução com as universidades em ensino, pesquisa e produção, 
a reunião em coletivos teatrais, a adoção de estratégias de funcionamento 
em sedes próprias proporcionam perspectivas diferenciadas. novos espaços, 
geridos pelos próprios grupos, estão voltados para criação, difusão e 
compartilhamento de atividades teatrais, realizando projetos de inserção 
social e oferecendo programação constante de espetáculos, cursos e oficinas.

nessa  lógica de uma efetiva atuação artística e política, o movimento teatral 
escreve capítulos marcantes na história da cidade.
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DEPOIMENTO DE WILMA HENRIQUES 

a história da tela é a seguinte: a Maude, que é o nome da personagem da peça 
ensina-me a Viver, era uma mulher de oitenta anos, mas de uma vitalidade 
incrível, tanto é que no filme ela morava num trem. a casa dela era um trem. 
aquele trem de ferro ali era a casinha dela. Mas no teatro não pode fazer isso aí, 
você tem que fazer um cenário, né? então, a gente tinha um cenário que o elvécio 
[Guimarães] fez que era o cenário da casa da célia Beatriz que fazia a mãe do 
rapaz que se apaixona por ela. então, ela começa a contar várias histórias para 
ele, para animá-lo, porque ele era doente... não sei se ele tinha pânico, mas tinha 
alguma coisa. essa coisa... a mãe dele arrumou mil namoradas para ele e ele não 
queria e tal até que ele conhece essa senhora. e então ela fala para ele: “aqui, 
olha, eu já posei nua!”. e, então, mostra pra ele uma tela dela nua. essa tela foi a 
Juçara costa quem pintou. eu fui para a casa dela, fiquei sentadinha num canto 
e ela me pintou nua. e eu mostrava em cena o quadro. ela fez só a tela e botou 
uma moldurazinha pequena para que eu usasse em cena, né? Quando terminou 
a temporada, a Juçara me deu e falou “o quadro é seu”. aí eu trouxe para casa e, 
quando eu cheguei aqui e minha mãe viu, minha mãe falou “ahn, ahn. esse quadro 
pendurado aqui não fica não”. eu falei “mamãe, eu ganhei...”. “Você põe onde 
você quiser, mas aqui não fica não”. então eu botei no quarto da empregada que 
é até um quarto grande e tal, fica lá fora, na área. Botei lá e deixei lá. não ia jogar 
o quadro fora... Mas era só um quadro, a tela com uma moldurazinha pequena. e 
passaram-se os anos. Quando chegou... eu não sei quando que é... a Juçara fez 
uma retrospectiva da obra dela e aí ela me telefonou: “Wilma, você não tem ainda 
aquela tela de você nua que eu pintei para o ensina-me a Viver?”. eu falei “tenho!” 
e ela falou “então você podia me emprestar? porque eu vou colocar na minha 
exposição”. eu falei “pois não”. ela mandou buscar o quadro aqui, levou e botou 
essa bela dessa moldura e colocaram do lado “acervo da atriz Wilma Henriques”. e 
era uma beleza. as pessoas paravam e encantavam sem saber da história porque 
ela não contou para ninguém, né? aí, quando terminou a retrospectiva, ela me deu 
o quadro já reformado, né, emoldurado. ela repintou... mas eu falei “você bota uma 
camisola nele”. a Juçara faz uma pintura assim bem estranha, mas é bem bonito 
o trabalho dela. ela me deu e eu botei aqui na minha parede.
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“OH! oH! oH! minas GeraiS” 

“Oh! Oh! Oh! Minas Gerais”, espetáculo de 1967, um dos mais emblemáticos 
do teatro mineiro, foi um dos primeiros entre os censurados pelo ai-5, durante 
a ditadura Militar. Fruto da parceria de Jonas Bloch com Jota dangelo, a 
montagem foi apresentada com sucesso fora de Minas Gerais. diretor, ator, 
dramaturgo e produtor teatral, dangelo renovou o teatro em Belo Horizonte, 
ao fundar, com João Marschner e carlos Kroeber, em 1959, o grupo teatro 
experimental/te. À frente do te, encenou textos de autores europeus e de 
autoria própria.
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“asCensão e Queda da Família mineira”

O centro de pesquisas teatrais (cpt), fundado 
em 1974 pelo ator, diretor, dramaturgo e 
figurinista ronaldo Boschi, estruturou-se 
como um importante centro de ensino do 
fazer teatral em Belo Horizonte. localizado 
inicialmente no Bairro santo antônio, o 
grupo encenou e produziu proficuamente ao 
longo de seus quarenta anos de existência, 
contemplando, com seus espetáculos, o 
público adulto e infantil. a peça “ascensão e 
Queda da Família Mineira”, com texto original 
de Boschi, montada pela primeira vez em 
1980, retrata o cotidiano e os conflitos de uma 
tradicional família mineira composta por sete 
irmãs.
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DEPOIMENTO DE ELVÉCIO GUIMARÃES 
 
[recita trecho da peça laio ou o poder] coro: “senhores, quando eu era menino, 
eu gostava de ficar só. deitava-me na cama e olhava o teto do meu quarto. 
Quando os meus olhos já estavam cansados de olhar, começava balançando, 
balançando e, pouco a pouco, ia baixando, baixando, baixando... até quase eu 
poder lhe tocar com o dedo se levantasse um braço. nunca levantava, claro, mas 
só a ideia de que podia fazê-lo já me deixava feliz. Às vezes o teto ficava tão 
próximo de mim que eu falava com ele como se ele fosse uma pessoa grande e 
minha conhecida de há muito tempo. Bom, ninguém mais acreditava em mim 
e só o teto do meu quarto era o meu amigo, mas hoje, quando já não consigo 
mais falar com o teto, até do meu quarto, embora as janelas não tenham 
grades, não haja cadeados nas portas, eu me sinto tão prisioneiro como se 
estivesse preso numa jaula. a minha liberdade não existe, senhores, porque eu 
sou um prisioneiro de mim mesmo, do meu medo, da minha angústia, da minha 
solidão”. [elvécio] aí entra o laio e contracena com o coro: [laio] “Quem aqui 
fala de mim?”. [coro] “ninguém fala de ti”. [laio] “então porque falavas vós 
em medo, em angústia e solidão?”. [coro] “eu falava de mim!”. [laio] “Mas eu 
sou assim! [coro] “todos nós somos iguais... nenhum homem pode dizer que é 
mais triste ou infeliz do que o outro sem que conheça a causa de todos os seus 
sofrimentos. e acaso vós conheceis as minhas causas? só a laio foi dito: ‘vive 
a tua vida na forma que quiseres, mas o primeiro filho que fizeres te matarás’. 
a outros homens são ditas outras coisas, cada um de acordo com o que é, 
mas impuseram ao rei coisas que o homem não pode suportar nem aceitar, 
mas tu aceitaste”. [laio] “eu nasci rei, eu não tive escolha”. [coro] “Que és 
agora?”. [laio] “agora governo tebas”. [coro] “então vive como rei”. [laio] “Os 
deuses amaldiçoaram o rei e eu, laio, tenho medo”. [coro] “todos nós um dia 
morreremos. tudo que nasce, morre. tu o sabes”. [laio] “Mas sem nunca saber 
como nem quando, e eu sei. eu morrerei às mãos do primeiro filho que tiver 
e, no entretanto, eu amo Jocasta e ela quer um filho; eu amo tebas e ela quer 
um herdeiro. e eu? como posso eu matar esse medo que me afoga a todos os 
instantes? como posso eu viver com os outros, sendo cobrado de coisas cujas 
razões eu tenho que sufocar dentro de mim? Os homens se queixam de não 
saber o seu destino e muitos procuram até adivinhá-lo. pois eu vos digo: nada 
mais terrível do que o homem saber o que vai lhe acontecer! ”.
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d. jOãO CariOca: a cOrTe 
PortuGueSa nO Brasil

O livro exposto foi usado como base 
para a produção do espetáculo “dom 
João e a invenção do Brasil”, de 
2010, da companhia catibrum teatro 
de Bonecos. apresenta anotações 
e marcações feitas pela equipe no 
processo de adaptação da obra. no 
início da década de 1970, o teatro de 
Bonecos começou a se desenvolver 
em Belo Horizonte graças ao trabalho 
pioneiro do “Grupo Giramundo” 
criado por Álvaro apocalipse, 
terezinha Veloso e Maria do carmo 
Vivacqua Martins. a iniciativa ganhou 
notoriedade, novas companhias 
surgiram e a cidade logo se tornou 
referência para essa linguagem. 

Carlota Joaquina, Dom João VI, Dona Maria I, 
Dom Pedro I, Bonecos e croquis 
“Dom João e a Invenção do Brasil”
2010 - acervo catibrum teatro de Bonecos
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“A Casa de Bernarda Alba”
2001 - acervo Grupo Oficcina Multimédia

“Galileu Galilei”
1983 - acervo pedro paulo cava 

33



“as últimas floreS do jardim daS Cerejeiras” 

O espetáculo “as últimas Flores do Jardim das cerejeiras” foi encenado 
pelo Grupo Oficcina Multimédia em curta temporada, no ano de 2010, em 
Belo Horizonte. a obra, baseada na peça original do autor russo anton 
tchekhov (1860-1904) retrata a falência da aristocracia russa em fins do 
século XiX, em detrimento de uma nova classe social ascendente. O Grupo 
Oficcina Multimédia propôs uma releitura da peça original, trazendo para 
a montagem elementos simbólicos de outras culturas, como a mitologia 
grega, com o Minotauro e seu labirinto, e a japonesa, materializada pelas 
gueixas e seus quimonos.

“As Últimas Flores do Jardim das Cerejeiras”
2013 - acervo Grupo Oficcina Multimédia
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“ó: a Família do Seu Nelsinho Tem Insônia!”
1999 - acervo paulo césar Bicalho

depOiMentO 
paulO césar BicalHO

ó a Família do seu nelsinho era um projeto 
que queria experimentar o teatro, mesmo 
usando stanislavski que era o mestre que 
treinava atores para agir do realismo nós 
queríamos um espetáculo que caminhasse 
ao lado da pintura mais abstrata. a gente 
queria, entende, que as ações físicas, por 
exemplo, não tivessem aquela sequência 
que existe no cotidiano. da mesma forma 
para o cenário. entende? nós imaginamos 
um tipo de cenário que faz alusão a um 
símbolo fálico e que ao mesmo tempo ele 
se transforma em cadeira, ele desenha 
o palco num outro momento quando a 
pessoa está confusa, não sabe muito 
bem como agir na vida, está perdendo o 
controle. então, ela trança as cordas umas 
nas outras quase como que mostrando o 
que está acontecendo na cabeça dela.
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DEPOIMENTO IONE MEDEIROS

eu acho que a importância dessa cadeira é porque ela foi a primeira que a 
gente usou no primeiro espetáculo que eu dirigi, Biografia, em 1983. e ela 
inaugura, assim, uma maneira de a gente pensar a relação com o objeto cênico 
e uma maneira dos atores lidarem com isso, que é um contato direto, uma 
transformação. O cenário entra desde o primeiro momento com a gente e, assim, 
esse cenário é escolhido a partir de objetos familiares que podem estar dentro de 
casa e podem estar até na rua. com isso a gente tem um parceiro, quer dizer, a 
cadeira virou um parceiro que acompanhou e tem acompanhado a gente durante 
muito tempo. eu acho interessante isso porque, vamos dizer, mais do que usar o 
cenário, é essa linguagem que faz uma educação do olhar e da criatividade, né? a 
gente não faz uma... a gente extrapola, a gente revela esse material que, a partir 
do momento que ele nos serve para aquilo que todo mundo conhece e usa, você 
está ampliando a possibilidade das pessoas verem que poderia ser utilizado para 
outras coisas. no caso da Biografia, as cadeiras eram cinco e elas significavam 
a linha do tempo, porque era a história de um personagem do poema de Ferreira 
Gullar, a notícia da Morte de alberto da silva, que era um personagem que morre 
e ninguém fica sabendo que ele morreu. ele morre como qualquer outro e, jovem, 
ele era cheio de ideias. ele tinha vontade de tocar um instrumento que ele não 
toca, ele tinha uma vontade de namorar uma pessoa que não quis ele, então ele 
não casa com essa mulher. então, a vida dele era uma série de frustrações e aí ele 
termina... vai trabalhar num banco, acabava casando com uma mulher que nem é 
a que ele mais gosta, mas põe tudo em casa: televisão, tudo que podia. Monta a 
casa, mas cai numa rotina. então, tinha a primeira cadeira que era da infância, ele 
ainda cheio de ideias, ainda lidando com o material. aí depois ele cresce, vai para 
a adolescência, começa a botar meia, começa a botar sapato, depois aparecem 
os livros, ele começa a estudar, depois ele forma, depois termina ele casando 
com a mulher e pronto. aí afunila a vida dele e o sonho dele vai ficando para trás. 
é interessante que muita gente que foi assistir a esse espetáculo ficou muito 
incomodado porque sentiu que era a história de cada um, né? as pessoas que não 
conseguem fazer seu sonho ir até o final, que o desafio de vida é esse mesmo. 
é um espetáculo que marcou por conta disso e marca por esse uso de cadeiras. 
depois vieram escadas, depois agora recentemente caixas, né? então agora 
a gente tá pegando material da rua. no caso de aldebaran, são caixas que as 
pessoas veem no espetáculo depois veem na rua amontoadas, sabem que aquilo 
vai para o lixo. então, é uma maneira de a gente colocar o objeto como parceiro 
num trabalho, de não ter aquele distanciamento de você primeiro montar e agora 
vai ver “o que que eu vou usar?”. não, a gente vai usando e vai descobrindo junto. 
O objeto mostra o que ele é capaz de fazer, mesmo que seja uma cadeira, que 
é uma coisa simples e não uma cadeira que tem nada de especial, mas todo 
objeto a partir do momento da relação com o ator ele tem possibilidades de 
utilização que vão depender da criatividade, não é? como todo nosso processo 
de montagem supõe criatividade, tempo de ensaio, contato com o material; isso 
significa que você chega no final da linguagem e parece que foi tudo muito fácil, 
mas foi tudo muito vivido a palavra acho que é mais essa.
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“Esta Noite Mãe Coragem”
2006 - acervo zap 18
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“Esta Noite Mãe Coragem”
2006 - acervo zap 18
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CAIXA 
CÊNICA: 
LUGAR 
DE 
MEMÓRIAS
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O estudo das transformações nos espaços ocupados pelo fazer teatral – considerando as 
circunstâncias de origem, a estrutura montada e a importância para os cidadãos – oferece 
uma preciosa perspectiva de compreensão da vida urbana. 

Fruto da demanda do público belo-horizontino, as edificações destinadas especificamente 
à encenação impulsionaram as atividades na cidade. Junte-se a isso a transformação 
de antigos auditórios em teatros, as iniciativas de descentralização, a mobilização dos 
artistas pela ocupação dos espaços públicos e pela inserção de atividades artísticas em 
espaços alternativos. tais fatores foram contribuições fundamentais para a expansão e o 
dinamismo do movimento teatral, bem como possibilitaram a ampliação da participação 
dos habitantes nos eventos culturais realizados na cidade.

O fenômeno teatral é efêmero. acontece ali e não mais se repete. é puro ato, fluido, 
momentâneo, único.  instante após ir à cena, transforma-se em passado. O local da 
encenação retém as informações desses momentos de cumplicidade entre palco e plateia, 
torna-se lugar de referência e de registro da experiência cênica ocorrida.

nas ruas, nas praças, ao ar livre ou em edificações próprias, em diferentes formatos, bem 
equipados ou não, cada um desses palcos é, por excelência, fonte documental da produção 
artística, lugar de memória e constituinte do patrimônio cultural. 
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a caixa cênica “italiana” simboliza, aqui, todos os palcos. percorrer esse espaço é 
uma maneira de aproximar-se do efeito de encantamento provocado pela reunião dos 
elementos que dão vida ao ofício teatral. ultrapassando a compreensão racional e as 
impressões estéticas, desvendar as relações palco-plateia é enveredar pelas sensações  
que o funcionamento da maquinaria cênica pode instigar. 

decifrar a caixa cênica é vivenciar o momento mágico em que atores e público são nutridos 
pela emoção inerente à fruição artística.
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inicialmente intitulado teatro de emergência, 
o teatro Francisco nunes, projetado por luiz 

signorelli e inaugurado em 1950 no parque 
Municipal, permaneceu, por muitos anos, 

como única casa de espetáculos da cidade. 
local de socialização, teve papel fundamental 

no crescimento do movimento cultural 
belo-horizontino. inserindo a capital no 

calendário de artistas e companhias do Brasil 
e do exterior, recebeu temporadas líricas, 

shows musicais, festivais e espetáculos 
de artes cênicas. Fechado desde 2009 foi 

recentemente reaberto após restauração e 
modernização estruturais. 

Teatro 
FranCiScO 
nuneS

5252



O Galpão cine Horto é um centro cultural 
inaugurado em 1998 e dirigido pelo Grupo 

Galpão, sediado em um prédio da década de 
1950, onde funcionou, até os anos 1970, o 

cine Horto. a casa tornou-se um importante 
espaço para socialização de atividades 

artísticas, desenvolvendo diversos projetos 
voltados para o fomento, a pesquisa, o 

compartilhamento e a criação teatrais. possui 
um teatro multimeios para 200 espectadores, 
uma sala de cinema com 80 lugares, espaços 

para cursos e um centro de pesquisa e 
Memória do teatro.

Galpão 
Cine 
HortO

5353



idealizado pelo ator e diretor Kleber 
Junqueira e inaugurado em 2004, o teatro 
Kleber Junqueira, no calafate, se situa na 

edifi cação do antigo cine são José, um dos 
primeiros cinemas de Belo Horizonte. com 
capacidade para 500 pessoas, desenvolve 

um dos maiores projetos de democratização 
do teatro, formação de público e 

descentralização das atividades teatrais de 
Minas Gerais. O projeto “teatro para todos” 

recebe, gratuitamente, alunos de escolas 
públicas e, em janeiro de 2014, completou 

dez anos de existência.

Teatro 
Kleber 
junQueira

5454



inaugurado em 1990, o teatro sesiminas 
compõe o centro de cultura nansen araujo, 

juntamente com outros espaços como galeria 
de arte, café e biblioteca. O edifício possui 

moderna sala de espetáculos com capacidade 
para 660 espectadores, fosso de orquestra e 

palco quartelado. é equipado com efi ciente 
maquinário e infraestrutura adequada para 

receber espetáculos e seminários.

Teatro 
SeSiminaS

5555



O teatro Marília, inaugurado em 1964, e 
tombado como patrimônio cultural municipal 
em 1991, passou por obras de modernização 

e foi reaberto em 2014. O espaço foi palco 
de importantes manifestações artísticas e 
protestos contra a censura e a supressão 

das liberdades no período militar, abrigando a 
Galeria Guignard e o bar stage door, locais de 

encontros de intelectuais e artistas durante as 
décadas de 1960 e 1970. sediou as primeiras 

reuniões para a criação das associações de 
classe, discussões sobre política cultural e 

debates políticos pós-redemocratização.

Teatro 
marília

5656



O teatro alterosa, inaugurado em 1993, faz 
parte do conglomerado diários associados. 

com capacidade para 320 pessoas, localiza-
se no bairro Floresta. possui programação 

fi xa que abarca o ano todo, destacando-
se o “Festival alterosa de teatro infantil”, 

em janeiro, o “peça Bis”, em julho, e o “1,2 
na dança”, em setembro. esses eventos 

reapresentam espetáculos que marcaram a 
cena teatral belo-horizontina no ano anterior 

e enfatizam a produção contemporânea da 
dança. possui equipamento moderno, um 

foyer multiuso e lanchonete.

Teatro 
alTeroSa

5757



O teatro sesc palladium foi inaugurado em 
2011, projetado para receber 

diversas linguagens artísticas e oferecer 
cursos e espetáculos diversifi cados. 

localiza-se em ponto nobre da região 
central, onde funcionou o antigo cine 

palladium, inaugurado em 1963 e fechado 
em 1999, após grave crise econômica. 
O espaço abrigava a mais luxuosa sala 

de espetáculos da capital mineira, tendo 
sediado o 1º Festival de cinema Brasileiro de 

Belo Horizonte, realizado dois 
meses antes do ai-5.

SeSc
Palladium

5858



localizado na rua da Bahia, foi inaugurado 
em 1991, após mobilização de um grupo de 

artistas e apoio da iniciativa privada. projetado 
por raul Belém e sybelle Meyer, foi construído 

em semi-arena e teve como espetáculo de 
estreia “Boca Molhada de paixão calada” 

com texto de leilah assunção e direção de 
pedro paulo cava. O espaço desempenhou 

importante papel na retomada do movimento 
teatral pós-ditadura, produzindo peças 

adultas e infantis com longa permanência 
em cartaz e sucesso de público e recebendo 

espetáculos visitantes. tornou-se, ainda, 
referência como lugar de desenvolvimento e 

divulgação da linguagem cênica dos musicais.

Teatro 
da cidade

5959



inaugurado em 1932, em estilo art-déco e 
inspirado na arquitetura francesa, o cine 

theatro Brasil foi projetado por alberto Murgel. 
com volumes geométricos bem defi nidos foi 
um marco na arquitetura mineira e pioneiro 
na utilização de concreto armado. ponto de 

encontro da sociedade belo-horizontina, 
abrigou diversas formas de arte, como teatro, 

cinema, ópera, música, além de bailes de 
carnaval. recentemente, passou por vasto 

processo de restauração e foi reinaugurado 
com espaços dedicados a exibições de teatro, 

música e exposições de arte. 

Cine 
THeaTrO 
Brasil 
VallOureC

6060



O theatro Municipal, localizado na rua da 
Bahia, esquina com rua Goiás, foi inaugurado 

em 1909, com a apresentação da peça 
“Magda”, de sundermann. construído aos 
moldes do estilo eclético, fomentou a vida 

cultural da cidade. nos anos de 1930, o 
edifício sofreu reformas, adequando-se 
ao estilo art-déco. com a idealização do 

palácio das artes, o poder público se desfez 
do espaço. no local, surgiu o cine Metrópole, 
inaugurado em 1942, com capacidade para 

mil espectadores. em 1983, o cine Metrópole 
foi demolido para a construção de uma 

agência do Banco Bradesco, que funciona no 
local atualmente.

THeaTrO 
muniCiPal

6161



concebido por Francisco soucasseaux, 
o teatro soucasseaux, uma das primeiras 

casas de espetáculos artísticos da nova 
capital, foi construído entre as ruas 
Goiás e da Bahia e a avenida afonso 

pena. inaugurado em 1899, no prédio 
que abrigou o congresso Mineiro, o 

soucasseaux era chamado pela imprensa 
de “teatro familiar” e recebeu diversas 

companhias estrangeiras. 

Teatro 
SoucasSeauX

6262



idealizado na década de 1940 por Juscelino 
Kubitschek e inaugurado em 1971, o palácio 

das artes, projetado por Oscar niemeyer, teve 
sua concepção original alterada por Hélio 

Ferreira pinto. Famoso por sua arquitetura 
modernista, consolidou-se como espaço 

de apresentação de eventos nacionais 
e internacionais, além de ser palco das 

produções locais e de exercícios dos grupos 
cênicos mantidos pelo estado de Minas 

Gerais. integra um dos maiores complexos 
culturais da américa latina, sendo referência 

para exposições, divulgação da diversidade de 
linguagens artísticas e formação de 

novas plateias. 

PaláCiO 
daS arTeS

6363
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GLOSSáRIO
AFINAçãO: ajuste das varas para nivelamento 
de alturas e distâncias.

BAMBOLINA: faixa de pano, normalmente 
preta, que completa o contorno do espaço 
cênico. Faz o acabamento na parte superior 
do palco, não permitindo que sejam visíveis 
para a plateia as varas de luz e demais 
equipamentos.

BOCA DE CENA: abertura frontal do palco  
que delimita horizontal e verticalmente o 
espaço visual da cena. Pode ser variada 
através do uso de reguladores verticais e 
horizontais. A moldura em volta da boca de 
cena chama-se Paspatur.

CABINE DE CONTROLE: sala geralmente 
localizada ao fundo da plateia onde são 
instalados os sistemas de controle dos 
equipamentos cenotécnicos, de iluminação 
cênica e sonorização. 

CAIxA CêNICA: volume do palco. A caixa onde 
se situam todas as estruturas do palco e os 
maquinismos cênicos.

CAMARIM: dependência onde os artistas se 
vestem e fazem a maquiagem.

CICLORAMA: pano de fundo, geralmente de 
cor clara, às vezes de vinil ou PVC, situado  
no fundo da cena e sobre a qual se lançam  
as tonalidades luminosas e projeções que  
se deseja obter.

CONTRAPESO: sistema usado em teatro 
para aliviar o peso das varas que prendem 
cenários, cortinas, pernas ou bambolinas.

CORTINA: peça, geralmente em tecido, que 
resguarda o palco. Abre e fecha lateralmente 
ou sobe e desce por mecanismo apropriado. 
Também chamada de pano de boca.

CORTINA CORTA-FOGO: cortina 
confeccionada com tecido antichamas  
para proteção contra incêndios. uma 
variação deste equipamento é a porta  
corta-fogo, feita com material rígido.

COxIA: parte da caixa cênica localizada 
nas laterais e fundo do palco, destinada ao 
trânsito dos artistas nas entradas e saídas 
de cena, assim como de quem executa as 
mudanças de cenários. é um espaço que o 
público não vê. 

DIMMERS: equipamento chave do sistema de 
iluminação cênica que possibilita o controle 
da intensidade de funcionamento dos 
refletores e seu acender e apagar, através 
da ligação em uma mesa de comando de 
iluminação cênica.

FOSSO DA ORquESTRA: espaço localizado 
na frente do palco, em nível mais baixo, 
destinado ao posicionamento da orquestra.

FOYER: recinto adjacente à sala de 
espetáculos, para a reunião do público  
antes, depois ou nos intervalos do 
espetáculo. O foyer tem sido utilizado, 
também, para apresentação de parte ou  
todo um espetáculo, uma performance.

GELATINA: folha de material transparente, 
geralmente de poliéster ou policarbonato, 
posicionada em frente aos refletores para 
colorir ou filtrar luzes.

GOBO: disco de metal ou vidro utilizado 
para projeção de efeitos luminosos, 
principalmente em refletores elipsoidais.  
São utilizados para mascaramento do feixe 
de luz e quando se deseja cor para desenhar 
a cenografia.

GRELHA: termo usado para denominar 
urdimentos simplificados sem acesso 
superior.
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MAquINáRIA: toda a estrutura dos 
maquinismos cênicos de palco de teatro. 
Varas manuais, contrapesadas ou elétricas, 
elevadores, alçapões, quarteladas, 
manobras, pontes, etc.

PALCO: espaço destinado ao espetáculo; 
em geral são tablados ou estrados de 
madeira que podem ser fixos, giratórios ou 
transportáveis. Os palcos assumem as mais 
variadas formas e localizações em função  
da plateia, que pode situar-se à frente dele 
ou circunda-lo por dois ou mais lados.

PERNA: faixa de pano, normalmente preta, 
com maior dimensão vertical, desde acima 
da boca de cena até o chão, para demarcar 
lateralmente o espaço cênico. Evita 
vazamentos de cena. Regula a abertura de 
boca do palco e delimita o início da coxia.

PLANTA BAIxA: desenho que representa 
todas as particularidades de um projeto 
cenográfico, representadas numa superfície 
horizontal, localizando o cenário segundo o 
palco em que será implantado.

PONTE: passarela localizada no interior do 
palco, dividindo a caixa cênica no sentido 
paralelo à boca de cena.

PROSCêNIO: área à frente do palco. um 
avanço, normalmente em curva, que se 
projeta para a plateia. Algumas vezes é 
móvel, definindo o fosso de orquestra 
quando abaixado, que por sua vez é o espaço 
localizado à frente do palco, em nível mais 
baixo, destinado ao posicionamento da 
orquestra. Muito comum em teatros que 
abrigam óperas ou grandes musicais.

quARTELADA: divisão do palco em pranchas 
que podem ser removidas manual ou 
mecanicamente. Internacionalmente são 
moduladas em 2,00 m x 1,00 m, e sua 
colocação no palco é com a face maior 
paralela à boca de cena.

REFLETORES: equipamentos para 
iluminação cênica, montados em varas, 
tripés ou posicionados no chão. Possuem 
características de facho, intensidade, 
definição de bordas e alcance.

REGuLADOR VERTICAL: são dois bastidores 
móveis, geralmente correndo em trilhos, logo 
atrás da boca de cena. Sua movimentação 
define a largura da boca de cena.

RIDER TéCNICO: documento com a lista, 
o guia, de toda a demanda técnica de 
apresentação como som, luz, vídeo, 
instrumentos, elementos cenográficos,  
etc, necessária para a realização do evento, 
bem como a necessidade de equipe e 
profissionais técnicos e cronograma de 
montagem.

ROTuNDA: pano de fundo, normalmente feito 
de flanela, feltro ou veludo, usualmente em 
linha reta, ao fundo do palco, delimitando o 
espaço cênico em sua profundidade.

SOFITA: piso do urdimento onde são 
fixadas as roldanas e outros equipamentos 
cenotécnicos.

uRDIMENTO: armação de madeira ou ferro, 
construída ao longo do teto do palco para 
permitir o funcionamento de máquinas e 
dispositivos cênicos. é o esqueleto do palco.

VARA: madeira ou cano longitudinal preso 
no urdimento onde são fixados elementos 
cenográficos, equipamentos de luz e 
vestimentas cênicas.

VARANDA: espécie de passarela que contorna 
todo o urdimento por onde circulam os 
técnicos. é aí que se amarram as cordas de 
controle de contrapeso, efeitos cênicos, etc.

VESTIMENTAS CêNICAS: conjunto de 
elementos da cenografia e da cenotécnica 
que cria o envoltório do espaço cênico e 
determina sua concretude na caixa cênica.
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BASTIDORES: 
“ESTAR 
PREPARADO  
É TUDO”
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nos bastidores, nascem os espetáculos. lugar de aquecimento e 
concentração, ali os sujeitos da cena se preparam, aguardam o 
momento de entrar no palco e, ao sair, sentem as reações da plateia.

projetos, leituras, escrita, marcações, ensaios, prova de figurino, 
afinação de luz, preparação do elenco, tudo que reveste a encenação 
começa a ganhar forma. O espetáculo depende do trabalho nos 
bastidores, da inspiração à elaboração, do desenho da cena à 
execução, da formação de atores à construção dos personagens, das 
inquietações da criação às críticas. 

Fomentadores, preparadores e transformadores da cena reúnem-se 
em escolas, festivais e pontos de encontro, lugares da efervescência 
indagativa, das convergências e divergências, dos diálogos entre as 
linguagens artísticas, verdadeiros bastidores do processo criativo. 

Belo Horizonte destaca-se no cenário nacional pela boa qualidade de 
seus centros de preparação de artistas de teatro, tanto em cursos 
profissionalizantes e de graduação quanto nas escolas livres. além 
da sistematização das informações, do ensino de práticas e da 
distribuição do conhecimento artístico, esses núcleos de preparação 
são celeiros de grupos, de trabalhos autorais, de pesquisas e estudos 
dramatúrgicos.

realizados com maior frequência a partir dos anos 1990, festivais, 
mostras e seminários de teatro tornam-se aglutinadores de 
pensamentos artísticos plurais, fontes de informação e divulgação 
do fazer teatral. por apresentar distintas realidades da produção, 
exercem importante papel na formação de público, na ocupação de 
espaços não originalmente teatrais e, não raro, assumem também a 
função de geradores de novos grupos e de propostas estéticas. 

para além do palco, os locais de encontro e de conversas pós-
espetáculos, as publicações em revistas e periódicos e a produção 
bibliográfica resultantes da análise do fato teatral favorecem o efeito 
de continuidade da cena e apontam para os pontos de interseção 
entre a cidade e seus personagens. 

Bastidores constituem-se, pois, em tudo aquilo que se relaciona à 
criação artística, preparação e reação, antes do terceiro sinal e após 
cair o pano.
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CampanHa de PoPularizaçãO do teaTrO e dança

a campanha de popularização do teatro e dança, festival que ocorre 
anualmente em Belo Horizonte, ipatinga, Juiz de Fora e timóteo, originou-
se na década de 1970. atualmente, está em sua 40º edição, apresentando 
espetáculos teatrais adultos, infantis, de dança e ópera. exibindo peças 
realizadas no ano anterior, o projeto populariza as apresentações, cativando 
o público com preços reduzidos de ingresso e arregimentando, a cada ano, 
mais frequentadores.
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Trechos de textos teatrais
segunda metade do século XX
acervo neuza rocha e elvécio Guimarães

“Minha Mulher está Noiva”
Grande Companhia Iracema de Alencar
primeira metade do século XX
acervo Museu Histórico abílio Barreto

PáGINA 13

PáGINA 14 

PáGINA 15 

PáGINA 18

PáGINA 19

“uma Relação Pornográfi ca” - Grupo Teatral Encena - 2002
acervo cpMt/ Galpão cine Horto

“A Prostituta Respeitosa” - 1977
acervo Wilma Henriques

Wilson Simão - TV Itacolomi - Foto iannini - 1960
acervo luiz sérgio iannini

“À Noite Sonhamos” - 2012
acervo Grupo Ofi ccina Multimédia

“O Sonho de uma Noite de Verão” - 2001
acervo zap 18

“Rasga Coração” - 1984
acervo pedro paulo cava

Otávio Cardoso - “As Mãos de Eurídice” - Foto iannini - 1975
acervo luiz sérgio iannini

“Mão na Luva” - Teatro de Pesquisa - 1994
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Os Justos” - 1979
acervo paulo césar Bicalho

Otávio Cardoso - “As Mãos de Eurídice” - Foto iannini - 1975
acervo luiz sérgio iannini

“Mulheres de Hollanda” - 1992
acervo pedro paulo cava

“Alicinações” - Grupo Ofi ccina Multimédia - 1991
acervo cpMt/ Galpão cine Horto

CRÉDITOS
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PáGINA 20

PáGINA 21

PáGINA 22

PáGINA 23

PáGINA 24

“Antígona” - Cia. Sonho e Drama - Foto Guto Muniz - 1987 
acervo Guto Muniz

“Pastelão” - Grupo Trama de Teatro - Foto Guto Muniz - 2008 
acervo Guto Muniz

“Aldebaran” - Grupo Oficcina Multimédia - Foto Guto Muniz - 2013 
acervo Guto Muniz

“Romeu e Julieta” - Grupo Galpão - Foto Guto Muniz - 1992 
acervo Guto Muniz

“Antes do Silêncio” - Foto Guto Muniz - 2011 
acervo Guto Muniz

Tela – Cenografia da peça “Ensina-me a Viver” - Juçara costa - 1984
acervo Wilma Henriques

“Fala Comigo Como a Chuva” - Companhia Teatro Adulto - Foto Guto Muniz - 2009 
acervo Guto Muniz

“Por Parte de Pai” - Grupo Atrás do Pano - Foto Guto Muniz - 2012 
acervo Guto Muniz

“álbum de Família” - Grupo Galpão - Foto Guto Muniz - 1991 
acervo Guto Muniz

“Fim de Jogo” - Cia. Absurda - Foto Guto Muniz - 1989 
acervo Guto Muniz

“O Beijo no Asfalto” - Grupo Teatral Encena - Foto Guto Muniz - 1996 
acervo Guto Muniz

“Cara Preta” - Maldita Companhia de Investigação Teatral - Foto Guto Muniz - 2009 
acervo Guto Muniz

“Outro Lado” - Grupo quatroloscinco - Teatro do Comum - Foto Guto Muniz - 2011 
acervo Guto Muniz

“álbum de Família” - Grupo Galpão - Foto Guto Muniz - 1991 
acervo Guto Muniz

“Por Parte de Pai” - Grupo Atrás do Pano - Foto Guto Muniz - 2012 
acervo Guto Muniz

8585



PáGINA 37 Slide - “Os Justos” - 1979
acervo paulo césar Bicalho

“As Últimas Flores do Jardim das Cerejeiras” - 2010
acervo Grupo Oficcina Multimédia

“Mulheres - 1964   | “Sonhos de Teodoro” - 1965   | “Oito Mulheres” - 1965
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Como a Gente Gosta” - 2011
acervo Grupo Maria cutia

“O Hóspede” - 1988
acervo centro de pesquisas teatrais

PáGINA 26

PáGINA 27

PáGINA 29

PáGINA 36

“Oh! Oh! Oh! Minas Gerais” - 2002
acervo Jota dangelo

“Ascensão e queda da Família Mineira” - Grupo de Teatro do 
Centro de Pesquisas Teatrais - 1980
acervo centro de pesquisas teatrais

“Ascensão e queda da Família Mineira” - Croqui Ronaldo Boschi -  1980
acervo centro de pesquisas teatrais

“Laio ou o Poder” - 1984
acervo elvécio Guimarães

“Esta Noite Mãe Coragem” - 2006
acervo zap 18

“Na Roda” - 2006
acervo Grupo Maria cutia

“Grande Sertão: Veredas” - 1985
acervo zap 18

Prêmio melhor atriz APATEDEMG - 1982
acervo Wilma Henriques
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PáGINA 40 / 41

PáGINA 42

PáGINA 49

PáGINA 50

PáGINA 51

“Mateus e Mateusa” - Autorização da Censura - 1974
acervo centro de pesquisas teatrais

“Biografi a” - 1983
acervo Ofi ccina Multimédia

Fachada principal do Theatro Bello Horizonte - edgar nascentes coelho - 1906
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Cápsula do tempo encontrada durante a demolição do Cine Metrópole - 1906
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Fundações do Palácio das Artes - autor não identifi cado - 1943
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Procissão cívica – ao fundo, Teatro Soucasseaux - autor não identifi cado - 1899
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Escarradeira do antigo Theatro Municipal  - século XX
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Palácio das Artes - publicação Mercator - década de 1970
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Lustre do antigo Theatro Municipal - século XX
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Fachada principal do Theatro Bello Horizonte - edgar nascentes coelho - 1906
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Mateus e Mateusa” - Correspondência enviada à Censura - 1975
acervo centro de pesquisas teatrais

“Mateus e Mateusa” - Autorização da Censura - 1974
acervo centro de pesquisas teatrais

PáGINA 71 Croqui de fi gurino - “El Rei Seleuco” 
Haydee Bittencourt
Teatro universitário da uFMG
década de 1970
acervo teatro universitário da uFMG
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PáGINA 72

PáGINA 73

PáGINA 76

PáGINA 77

“Radical Brecht”- Grupo de Teatro do CEFAR - 1999
acervo centro de Formação artística

“Sonho de uma Noite de Verão” - Teatro universitário da uFMG - 1964
acervo teatro universitário da uFMG

Pampulha - 12 a 18 de janeiro de 2013
acervo Museu Histórico abílio Barreto

O Tempo - 13 de junho de 2008
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Hoje em Dia - 29 de agosto de 1998
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Hoje em Dia - 18 de agosto de 1997
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“O Rinoceronte” - Grupo de Teatro do CEFAR - 2007
acervo centro de Formação artística

18ª Mostra de Trabalhos da Escola de Teatro PuC-MG - 2009
acervo escola de teatro puc-MG

Hoje em Dia - 9 de junho de 2012
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Estado de Minas - 23 de agosto de 2004
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Estado de Minas - 14 de agosto de 1997
acervo Museu Histórico abílio Barreto

24ª Mostra de Trabalhos da Escola de Teatro PuC-MG - 2012
acervo escola de teatro puc-MG

Estado de Minas - 28 de julho de 2006
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Estado de Minas - 25 de agosto de 2004
acervo Museu Histórico abílio Barreto

Hoje em Dia - 31 de agosto de 1998
acervo Museu Histórico abílio Barreto
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PáGINA 78 / 79

PáGINA 80

PáGINA 81

PáGINA 82

Estado de Minas - 23 de novembro de 2002
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Amores Surdos” - Grupo Teatral Espanca! - Foto Guto Muniz - 2008

“O Cavaleiro da Triste Figura” - Catibrum Teatro de Bonecos - Foto Guto Muniz - 2009

“Cortejo Abre-alas” – FIT BH - Foto daniel protzner - 2012

Estado de Minas - 2 de setembro de 1998
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Bivouac” - Générik Vapeur - Foto Guto Muniz - 2007

“Sobre Dinossauros, Galinhas e Dragões” - Primeira Campainha - Foto Guto Muniz - 2012

9º FIT BH - Foto Kika antunes - 2004

“Bivouac” - Générik Vapeur - Foto Guto Muniz - 2007

“The Spheres” - Strange Fruits - Foto Guto Muniz - 2004

FIT BH - Foto Marco aurélio prates - 2012

Estado de Minas - 1º de agosto de 1998
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Armatrux, a Banda” - Grupo Armatrux - Foto Guto Muniz - 2011

“Paraíso Perdido” - Teatro da Vertigem - Foto Guto Muniz - 2004

Estação em Movimento – FIT BH - Foto Jeffrey Oakar - 2002

Estado de Minas - 8 de setembro de 2003
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“Donka - uma carta a Tchekhov” - Teatro Sunil - Foto Guto Muniz - 2004

“Voyageurs Immobiles” - Philippe Genty et Mary underwood - Foto Guto Muniz - 2012

Ponto de encontro – FIT BH - Foto Vagner antônio - 2006

O Tempo - 9 de junho de 2005
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“K@osmos” - Grupo Puja - Foto Guto Muniz - 2004

“Amor e Restos Humanos” - Odeon Companhia Teatral - Foto Guto Muniz - 2002
todas as imagens são do acervo Guto Muniz

“O Palhaço” - Cine FIT BH - Foto Kika antunes - 2012
todas as imagens são do acervo Guto Muniz

“No Pirex” - Grupo Armatrux - Foto Guto Muniz - 2010
 todas as imagens são do acervo Guto Muniz

Estado de Minas - 24 de maio de 2004
acervo Museu Histórico abílio Barreto

“As Últimas Flores do Jardim das Cerejeiras” - Grupo Oficcina Multimédia - 
 Foto Guto Muniz - 2010

“Por Elise” - Grupo Teatral Espanca! - Foto Guto Muniz - 2012

Estação em Movimento – FIT BH - Foto Jeffrey Oakar - 2002
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as publicações desta linha editorial referem-se a temáticas relativas ao patrimônio 
cultural, ou seja, ao conjunto das diversas manifestações e práticas produzidas ao 
longo do tempo, seja no campo das artes, dos saberes, das celebrações, das formas de 
expressão e dos modos de viver ou na paisagem da própria cidade, com seus atributos 
naturais, intangíveis e edificados bem como do patrimônio documental e museal. O 
objetivo é potencializar a salvaguarda do patrimônio cultural de Belo Horizonte, garantindo 
o direito à memória, contribuindo para o seu conhecimento e disseminação, bem como 
provocando a reflexão sobre a diversidade cultural e identitária presente na cidade.

PATRIMÔNIO  CULTURAL
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esta obra foi produzida no sistema de editoração 
eletrônica indesign, pela Voltz design. O texto foi 
composto utilizando-se as famílias tipográfi cas 
Octin stencil Free para os títulos e Geogrotesque 
para os demais textos. a impressão foi feita pela 
lorem ipsum - miolo em papel couchê fosco 
115g/m2, capa em cartão supremo 250 g/m2 
com verniz fosco - para o Museu abílio Barreto, 
em dezembro de 2014.
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