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introdução

  A arte teatral e a cidade, ao longo dos tempos, vêm 
mantendo entre si uma relação intensa e permeada por inúmeras 
conexões. Relações ora harmoniosas, ora conflituosas, mas sempre 
profundas, posto que são fruto de um mesmo processo histórico. 
Como pensar, portanto, a interferência das expressões teatrais no 
processo contínuo de redimensionamento da cidade contemporânea? 
Como e em que medida o fazer teatral, com suas experiências 
sensoriais, estabelece um diálogo constante com os espaços urbanos 
a ponto de tornar-se um fator importante na relação do cidadão com 
a sua cidade, com seus territórios de identidade e com as inúmeras 
outras questões que permeiam sua existência em um dado lugar?

Essas indagações e as reflexões que elas ensejam levam-
nos, inevitavelmente, a pensar na Grécia antiga, berço da filosofia 
e do teatro ocidental. Afinal, tal como a filosofia, a tragégia 
grega é também filha da cidade, fruto direto da constituição do 
espaço urbano. 

O desenvolvimento da pólis grega como o espaço 
político por excelência foi fundamental para o aparecimento e 
desenvolvimento do teatro. Isto porque a política grega se fazia 
em praça pública, por meio do discurso, do embate e da persuasão, 
permitindo o confronto entre os interesses individuais e os 
coletivos. A necessidade do diálogo surge com a cidadania e, junto 
com a cidadania, surge a noção de espaço urbano como lugar público, 
pertencente a todos e onde a cidadania pode, por excelência, ser 
exercida. 

Será dentro desse contexto de valorização da palavra 
pública que o teatro surge e se consolida. O teatro como fenômeno 
nascido no bojo da mudança de mentalidade que vinha se processando 
nas cidades gregas também determina essa mentalidade enquanto 
reflexões da cidade sobre si mesma. O cidadão helênico era aquele 
que, pela primeira vez, podia compreender a si mesmo como alguém 
no comando de sua vida e de sua cidade, o que trouxe à luz todo 
um manancial de conflitos, matéria por excelência para a ação nas 
encenações teatrais. O teatro é, pois, filho do espaço urbano e de 
todas as novas configurações humanas e sociais que nascem com a 
cidade1.

A relação entre o fazer teatral e a cidade mantém-
se, ainda hoje, extremamente viva. A arte, talvez, mais do que 
nunca, encontra na cidade um local privilegiado de inspiração 
e espaço para sua manifestação. Neste sentido, a análise 

1 Ver: DIAS, Luciana da Costa. O teatro e a cidade: notas sobre uma origem comum. 
Revista Artefilosofia. Ouro Preto: Ufop, n. 12, jul. 2012, p. 48-61.

PRIMEIRA PARTE
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da produção artística de uma comunidade, em suas várias 
manifestações,possibilita reflexões acerca do cotidiano de um grupo 
social, podendo ser uma das chaves para a compreensão de suas 
transformações e permanências, e uma das lentes para percepção do 
denso emaranhamento dos processos de construção de identidades 
coletivas. 

O repertório de discussões traduzido em uma manifestação 
artística é bastante amplo, transitando por questões estéticas, 
políticas, literárias, sociais, linguísticas, econômicas, 
comportamentais, existenciais. A cidade está ali representada com 
suas tensões e contradições. Um artista, ao olhar para a cidade, 
a tematiza e traduz, com sua expressividade, sua compreensão da 
história. Ele capta e representa a cidade através da linguagem 
artística. Publicizado na obra de arte, o discurso do artista 
coloca em cena sua intuição, suas pesquisas filosóficas, seus 
sonhos, propostas de inovações, desejos de manutenção de valores 
e sentidos, alternativas de engajamento político ou de ativismo 
social, suas dúvidas, seus conflitos, suas utopias. 

Pensemos a cidade como uma permanente produção cultural 
que expressa a capacidade do homem em apropriar-se do território 
e dos espaços nele construídos. O intercâmbio de ideais e 
experiências, o convívio com a diversidade, os choques de valores, 
os conflitos entre tradições e rupturas e a convivência com a 
pluralidade são inerentes à dinâmica da vida citadina. O espaço 
urbano é lugar da mistura de culturas e o mais propício campo de 
promoção da diversidade e intercâmbio cultural.

A cidade não só recebe, constantemente, elementos novos, 
como também é lugar de alternância dos antigos padrões e das 
relações com eles. Além de proporcionar o confronto de opiniões, 
o convívio urbano expõe a dimensão das diferenças. No espaço 
urbano, o cosmopolitismo cruza-se com o nacionalismo, o universo 
é enxergado pela lente do específico. É na cidade que novas 
temáticas surgem e polêmicas são provocadas e onde se encontram 
possibilidades de alteração constante, de rupturas e continuidades, 
de diversidades e especificidades, de busca de tradições e 
identidades, de tensões e interações do local com o global. 

No fenômeno artístico é possível, portanto, reconhecer 
conceitos e valores que o artista tem em relação à sociedade da 
qual é parte. Defronta-se, assim, 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, em 
um movimento contínuo e em dois sentidos: do específico para o 
genérico e do macro para o micromundo.

É uma manifestação de como o sujeito enxerga e pensa 
o mundo que o cerca, mas não é expressão apenas da visão do 
indivíduo e sim das relações dele com os outros indivíduos e com 
as coisas, ou seja, o artista convivendo em uma sociedade complexa. 
Pode constituir-se em uma forma de reforçar padrões ou em um 
protesto, um ato de concordância ou uma denúncia, uma provocação, 
um alerta. O artista assimila o espírito de sua época e cria formas 
de expressão dessas conexões. Ao assumir conceitos e vivências 
culturais explicitados em propostas estéticas, os artistas levam 
seus posicionamentos para a cena.

Neste sentido, a arte torna-se eco de um tempo e é 
possível reconhecê-la como registro de momentos que tendem a se 
perder na efemeridade da vida moderna e na supervalorização do 
novo. 

Os movimentos teatrais, como caleidoscópio de uma 
cidade, configuram uma mescla de inquietações. Ao analisar a 
produção das artes teatrais de uma cidade ao longo do tempo, 
poderemos acompanhar não só as transformações estéticas nas várias 
épocas, mas também coletar informações sobre os modos de vida 
no espaço urbano e aproximar-nos de abrangentes realidades que 
constituem uma das muitas histórias das cidades. A cidade está ali 
representada não só pelas múltiplas experiências estéticas, mas 
também pelas emoções individuais, sensações coletivas, posturas 
políticas e sociabilidades que podem provocar. Seus agentes 
são testemunhos das dinâmicas da vida urbana, referentes de 
identificação coletiva e constituem-se patrimônio da cidade. 

teatro: patrimÔmio cultural de belo horizonte

Encenadas em lugares originalmente construídos para o 
ofício teatral ou transformados momentaneamente para esse fim; 
em espaços fechados ou a céu aberto; em apresentações públicas 
ou privadas; utilizando-se da tradição ou de propostas artísticas 
inovadoras, as experiências teatrais trazem consigo um poder 
imensurável de conferir identidade à cidade, com seus espaços 
edificados ou territórios simbólicos, tornando-a mais próxima, mais 
apropriada, mais amada. 

Entre as várias lentes que possibilitam olhar a vida 
urbana na perspectiva de seus movimentos teatrais, destacamos 
formas de expressão (linguagens) e lugares (espaços) ocupados pelo 
fazer teatral, detectando circunstâncias de origem, importância 
para os habitantes da cidade e motivos de sua permanência. Cada 
um desses elementos é, por excelência, lugar de registro de 
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experiências artísticas desenvolvidas e de reavivamento de imagens 
e emoções. Sua permanência traz em si a possibilidade de vermos 
o presente, não como uma realidade fixa e imutável, nem como algo 
eterno, mas como um produto humano, como um momento de passagem, 
uma ponte através da qual o passado constrói o futuro. 

Neste sentido, o estudo de trajetórias artísticas 
a partir do mapeamento de espaços ocupados e de linguagens 
desenvolvidas traz perspectivas que ultrapassam as sensações 
pessoais que a obra de arte pode gerar, penetrando em 
temporalidades e espacialidades muito peculiares e possibilitando 
compreender as artes teatrais como um instrumento de memória e 
construção de identidades.

Relembrar a trajetória do fazer teatral em Belo Horizonte 
é contar um pouco da história da cidade por um outro prisma, 
menos convencional, mas igualmente rico e fasciante. Isto porque 
a cidade encontra-se representada em um espetáculo artístico, com 
todas as suas tensões e contradições. Estudar Belo Horizonte na 
perspectiva dos movimentos teatrais engendrados, desenvolvidos e 
transformados na dinâmica da história da cidade, é trazer à tona a 
diversidade inerente à lógica do espaço urbano, considerando que as 
conexões arte-sociedade-história realizam-se por meio de complexas 
instâncias mediadoras. 

Foi por compartilhar desse entendimento que o Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/
CDPCM-BH, por meio da Fundação Municipal de Cultura, propôs a 
realização de um grande inventário do teatro em Belo Horizonte, a 
fim de conferir a determinados espaços e manifestações teatrais o 
reconhecimento como patrimônio imaterial da cidade.

A noção de patrimônio imaterial ou intangível é uma 
construção relativamente recente na história das teorias e 
políticas de preservação. O debate acerca dessa nova categoria 
de bens decorre da ampliação e da complexidade do conceito de 
patrimônio cultural, particularmente evidente ao longo da segunda 
metade do século XX. 

Esse novo enfoque vem direcionando as políticas de 
preservação para os valores que sustentam as diversas práticas 
culturais e que edificam os bens materiais. Nessa perspectiva, 
o que se propõe é, antes de tudo, compreender o universo de 
significados que sustenta a produção dos bens culturais, buscando 
conhecer as condições de possibilidade da reprodução das diversas 
expressões, consideradas num sentido amplo do qual participam a 
música, a culinária, os ritos, celebrações, saberes, a arquitetura, 
a morfologia urbana, entre outros. 

Na esteira desse processo foi promulgada, em Belo 
Horizonte, em 29 de dezembro de 2004, a Lei Municipal n. 9.000, que 
institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial2. Tal 
categoria de bens contempla: a) os processos de criação, manutenção 
e transmissão de conhecimentos; b) as práticas e as manifestações 
dos diversos grupos socioculturais que compõem a identidade e a 
memória do Município; c) as condições materiais necessárias ao 
desenvolvimento dos procedimentos de que tratam os incisos “a” e 
“b” e os produtos de natureza material derivados.

Com o Registro Imaterial, o município confere 
reconhecimento e legitimidade aos bens de natureza imaterial e 
promove a sua salvaguarda por meio de ações como “identificação, 
reconhecimento, registro etnográfico, acompanhamento de seu 
desenvolvimento histórico, divulgação e apoio”. 

Em reunião ocorrida em outubro de 2014, o Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/
CDPCM-BH aprovou o inventário do teatro de Belo Horizonte e 
reconheceu o Teatro de Rua, Teatro de Palco, Teatro de Bonecos e 
um Circuito de Espaços Teatrais de Belo Horizonte (Teatro Francisco 
Nunes, Grande Teatro Palácio das Artes, Teatro Marília, Teatro 
Kleber Junqueira, Teatro da Cidade, Teatro da Associação Mineira de 
Imprensa e Teatro de Arena do Parque Lagoa do Nado) como patrimônio 
imaterial da nossa cidade. 

Para a definição dos espaços ou formas de expressão 
teatral a serem reconhecidos como patrimônio imaterial de Belo 
Horizonte, partiu-se dos seguintes critérios: bem cultural 
referencial para o processo de formação de atores e amadurecimento 
da produção teatral da cidade; contribuição para a democratização e 
descentralização do acesso ao teatro; contribuição para a formação 
de público de teatro e, por fim, contribuição para a divulgação e 
internacionalização da cena teatral belo-horizontina.

Ao serem registradas as manifestações artísticas e os 
espaços onde elas se desenvolveram e ainda se desenvolvem em Belo 
Horizonte, busca-se uma leitura mais profunda da vida social, 
fundamental tanto para a compreensão do presente quanto para as 

2 A Lei 9.000/2004 prevê a criação dos seguintes Livros de Registro: Livro de 
Registro dos Saberes, em que serão inscritos conhecimentos e práticas culturais 
dos diversos grupos sociais que compõem o município; Livro de Registro das 
Celebrações, em que serão inscritos rituais e festas que celebram a vivência 
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas 
da vida social; Livro de Registro das Formas de Expressão, em que serão 
inscritas manifestações literárias, linguísticas, musicais, plásticas, cênicas e 
lúdicas; Livro de Registro dos Lugares, em que serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se realizam práticas 
culturais coletivas.
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dinâmicas de formação e transformação culturais. Como parte do 
patrimônio cultural imaterial de Belo Horizonte, o teatro e seu 
registro histórico servem de elo entre o passado e o presente, 
atuando como documentos de um dado momento e do processo de 
constituição cultural da nossa cidade. Trazer à luz essas informções 
é sempre urgente, pois elas nos permitem ampliar o entendimento 
sobre mudanças e permanências da história da nossa cidade. 

o teatro de bonecos 

(inscrito no livro de reGistro das Formas de expressão) 

Referencial presente na história da cidade, o Teatro 
de Bonecos foi fundamental para a consolidação, valorização 
e reconhecimento do trabalho artístico desenvolvido em Belo 
Horizonte. 

A cena teatral belo-horizontina conta com diversos 
artistas autônomos ou reunidos em grupos que se dedicam à prática 
do teatro de bonecos, conferindo diversidade ao panorama municipal. 

Vários espetáculos recorrem ao espaço público para 
apresentar suas montagens e, com isso, contribuem para a formação 
de público teatral, a convivência e a interação entre os cidadãos e 
a apropriação dos espaços da cidade.

Alice no País das Maravilhas.
Grupo Giramundo. 
Acervo Giramundo.

Álvaro Apocalypse no Ateliê do 
Giramundo.  
Acervo Giramundo.
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o teatro de rua em belo horizonte

(inscrito no livro de reGistro das Formas de expressão)

O teatro de rua projetou Belo Horizonte nacional e 
internacionalmente, devido principalmente às encenações do Grupo 
Galpão e à realização do Festival Internacional de Teatro Palco e 
Rua – FIT BH.

Entre as décadas de 1960 e 1980, o teatro de tornou-
se símbolo da resistência militar e foi responsável por novas 
experiências estéticas, principalmente na reutilização de 
espaços abertos, como praças e ruas, antes proibidos pelo regime 
autoritário de 1964. O teatro de rua é, portanto, uma prática 
marcada pela contemporaneidade na relação social público–privado, 
sendo também uma manifestação política per si. 

A ocupação de lugares não originalmente teatrais pelo 
teatro de rua propicia novos desenhos ao cenário urbano. Com o 
teatro de rua, locais como a Praça do Papa e Praça da Estação 
assumem novas funções e significados para os moradores da 
cidade, que passam a vê-los como um espaço também de fruição, de 
sociabilidade e de cultura.

O teatro de rua também tem a importante função de formar 
novos públicos, já que contribui para descentralização das peças, 
tornando-as mais acessíveis, mais democratizadas.

Romeu e Julieta. Grupo Galpão. 
praça do papa. acervo Grupo Galpão.

Jogo do Bicho. teatro da Figura (mG/brasil).
Fit bh 2006. Foto: Guto muniz. acervo Fmc.
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circuito de teatros de belo horizonte

(inscrito no livro de reGistro dos luGares)

O termo “circuito” descreve o exercício de uma prática 
ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, 
equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação de 
contiguidade espacial, mas que é reconhecido em seu conjunto pelos 
usuários habituais. 

Em Belo Horizonte, identifica-se um circuito de espaços 
teatrais que, juntos, exerceram um papel marcante na trajetória 
dos movimentos cênicos da cidade, tornando-se referências entre 
os produtores, artistas, críticos e frequentadores em geral do 
espaço de formação de atores e de amadurecimento da produção 
teatral na cidade ou, ainda, por cumprirem a importante função de 
descentralizar e tornar mais democrático o acesso à cultura, os 
equipamentos que compõem o circuito de teatro em Belo Horizonte, 
registrado como patrimônio imaterial, correspondem a espaços 
singulares que guardam memórias e experiências coletivas. São eles:

teatro Francisco nunes

Teve papel fundamental no crescimento do movimento 
cultural da cidade, possibilitando a inserção de Belo Horizonte no 
calendário de artistas e companhias do Brasil e do exterior.

teatro marília

Palco de muitas manifestações artísticas da cidade e 
do Brasil e abrigo para importantes manifestações políticas e 
discussões culturais.

Grande teatro palácio das artes

Integra um dos maiores complexos culturais da 
América Latina, tornando-se referência de espaço de exposição e 
divulgação da diversidade de linguagens artísticas e de formação e 
desenvolvimento de novas plateias.

Teatro Francisco Nunes. 
Fachada principal.
Acervo FMC.

Teatro Francisco Nunes. Interna.
Foto: Glenio Campregher  
Acervo FMC.

Palácio das Artes. Fachada principal.
Acervo DIPC/FMC.

Teatro Marília. Reinauguração.
Foto: Isabel Baldoni
Acervo FMC.
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 teatro da associação mineira de imprensa

Foi um importante espaço de pesquisa e resistência 
artísticas. Foi palco de encenações locais e nacionais com enfoque 
combativo às ações dos governos militares, tornando-se referência 
como espaço de contestação. 

 teatro da cidade

Teve importante papel na retomada do movimento teatral 
pós-ditadura. Tornou-se referência como espaço de desenvolvimento e 
divulgação da linguagem cênica dos musicais, proporcionando longas 
e bem-sucedidas temporadas para os artistas e o público da cidade.

teatro de arena laGoa do nado

Fruto da conquista da comunidade local, é um espaço 
referencial para os moradores da região, tendo importante papel na 
formação de público e na descentralização das atividades culturais.

teatro Kleber Junqueira

Sede de projetos sociais como o Teatro para Todos, tem 
importante trabalho na formação de público na faixa etária de 
crianças e jovens e na descentralização das atividades teatrais.

Teatro da Associação Mineira de 
Imprensa. Interna.
Acervo DIPC/FMC.

Teatro de Arena Lagoa do Nado.
Acervo DIPC/FMC.

Teatro Kleber Junqueira.
Fachada principal.
Acervo DIPC/FMC.

Teatro da Cidade. 
Fachada principal.
Acervo Teatro da Cidade.

Teatro da Cidade. 
Sala de Espetáculos.
Acervo Teatro da Cidade.
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o livro

O presente livro busca analisar algumas trajetórias 
do teatro em Belo Horizonte, tomando-o a partir de suas diversas 
técnicas, linguagens e formas de expressão, a fim de proporcionar 
uma reflexão acerca das relações estabelecidas entre a arte e a 
cidade e contribuir para as discussões pertinentes à formação de 
territórios culturais, ao uso dos espaços públicos e ao direito à 
cidade. 

Para tanto, dividimos a obra em duas partes. Na 
primeira, reproduzimos parte do Inventário do Teatro em Belo 
Horizonte, documento que subsidou a proteção do teatro como 
patrimônio imaterial da cidade. Trata-se de uma breve narrativa 
que buscou contar um pouco da história da cidade por um outro 
prisma – o da arte teatral – abordagem essa menos convencional, 
mas igualmente rica e fascinante. 

Para a segunda parte do livro, composta por cinco 
artigos, foram convidados atores e pesquisadores do teatro que, 
seja por meio da reflexão acadêmica, seja pela experiência 
adquirida com o fazer artístico, produziram importantes 
considerações acerca do fazer teatral em Belo Horizonte.

Françoise Jean de oliveira souza

Glória reis

leÔnidas José de oliveira

detalhe figurinos do Grupo Galpão. 
acervo Grupo Galpão. 
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belo horizonte e o movimento teatral: traJetórias

Glória reis1

os pioneiros

 São restritas as fontes de pesquisa sobre o que seriam 
as manifestações teatrais anteriores à inauguração da capital Belo 
Horizonte. Remontam aos últimos anos do século XIX as notícias de 
que habitantes do Arraial do Curral Del Rey realizavam encenações 
em palcos improvisados e estruturas rudimentares. São também raras 
as informações sobre apresentações de teatro, sejam ao ar livre ou 
em espaços fechados.

 A inauguração da nova capital em 12 de dezembro de 1897 
trouxe novas demandas de seus habitantes. Era preciso proporcionar 
conhecimento cultural para a população e uma das medidas seria a 
fundação de um teatro. 

Em 1899, um prédio antigo localizado na Avenida do 
Comércio, atual Av. Santos Dumont, foi transformado em teatro, mas a 
investida não foi bem-sucedida e resultou no fechamento do espaço. 
No mesmo ano, quando a população já atingia 25 mil habitantes, 
o industrial e construtor de edificações públicas Francisco 
Soucasseaux apresentou proposta de construção de um novo teatro. 

Situado entre Rua Goiás, Rua da Bahia e Avenida Afonso 
Penna, o Teatro Soucasseaux foi construído como um amplo galpão 
de zinco. Na mesma região, ficavam os bares onde os homens se 
encontravam para conversar e também fazer o footing, ou seja, moças 
e rapazes caminhando e trocando olhares.

A cidade crescia e exigia mais atividades culturais. 
Em 1908, foi aberto ao público o Cine Teatro Comércio, na Rua dos 
Caetés com Rua São Paulo, no Centro. Era o maior da cidade, com 
capacidade para 800 pessoas.

1  Mestre em Ciências Sociais na linha de pesquisa Cultura Urbana, especialista 
em   Arte-Educação e graduada em História. É professora da PUC MINAS, do Centro 
Universitário de Belo Horizonte e do Centro de Formação Artística (Cefar) da 
Fundação Clóvis Salgado. Leciona também nos cursos de pós-graduação Cultura: 
Produção e Crítica (PUC MG) e Arte da Perfomance (Faculdade Angel Vianna). Seu 
currículo artístico inclui formação, atuação, direção, roteirização e produção 
em dança e teatro. Colabora com a redação de verbetes para a Enciclopédia Itaú 
Cultural, área de teatro. É autora de artigos e vídeos sobre dança e teatro 
no Brasil. É autora dos livros: Cidade e palco: experimentação, transformação 
e permanências; Pátio dos milagres: 35 anos do Palácio das Artes, um retrato; 
Natália Lessa: desejo e prazer de dançar, Carlos leite: tradição e modernidade; 
Primeiro Ato: 30 anos.
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A partir de 1906, iniciou-se um período de obras para 
transformar o Teatro Soucasseaux em Teatro Municipal de Belo 
Horizonte. Em 21 de outubro de 1909, após três anos de obras 
conduzidas por José Verdussem, Belo Horizonte recebeu o Teatro 
Municipal, inaugurado com a apresentação do espetáculo Magda, de 
Sundermann, encenado pela companhia de Nina Sanzi, atriz mineira 
que fazia carreira na Europa. 

Retrato de funcionários e componentes da orquestra do Cinema 
Teatro e Comércio, que existiu desde 1908, no edifício da 
Rua Caetés, esquina com Rua São Paulo. O edifício foi depois 
demolido, dando lugar ao edifício do Banco do Comércio e 
Indústria de Minas Gerais. Sentados em primeiro plano, o 
menino Jovelino Lúcio Dias (vendedor de balas), Coronel 
Francisco Gomes Nogueira (proprietário do estabelecimento) e 
Pompeu G. Vardanieri. Sentados na segunda fileira, Domingos 
Monteiro, Vicente do Espírito Santo, Luís Loreto (flautista), 
Áurea Gomes Nogueira, Francisco dos Santos Souza e Vespasiano 
dos Santos. Em pé, José Nicodemos dos Santos (maestro), 
Galdino Brasileiro, Alberto Gomes Nogueira, Agenor Gomes 
Nogueira e contrabaixista não identificado. Data: 1908. Acervo 
Museu Histórico Abílio Barreto
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A imprensa de Belo Horizonte costumava chamar o Teatro 
Municipal de “o velho casarão”. Era frequentado pela elite da 
cidade, que acorria ao refinado local de encontro para assistir a 
grandes cantores, companhias líricas estrangeiras, declamadores 
célebres e escritores de fama, conforme registro nas placas de 
mármore espalhadas pelo foyer do teatro. 

Em 1941, sob o governo do prefeito Juscelino Kubitschek, 
o Teatro Municipal foi posto a leilão com a contrapartida da 
promessa de se construir o arrojado projeto do arquiteto Oscar 
Niemeyer de um novo teatro, bem maior e mais moderno, localizado 
no Parque Municipal da cidade. Leiloado, o antigo Teatro Municipal 
foi reinaugurado em 1942 pela iniciativa privada com o nome de 
Cine-Teatro Metrópole e dedicado, preferencialmente, à exibição de 
filmes. Em 1983, sob protestos da população, o cinema foi demolido 
para dar lugar a uma agência bancária.
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Formatura do Grupo Olegário Maciel, 
ocorrida no interior do Teatro Municipal, 1920.
Autor não identificado. 
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto
 

Plateia interna do Teatro Municipal de Belo Horizonte. 
Data provável: entre 1930 e 1933. 
Fonte: Arquivo Público Mineiro

Devido ao amplo espaço físico, os teatros eram muito 
procurados, também, para exibição de filmes mudos e a realização de 
palestras e formaturas. Assim, os atores pioneiros enfrentavam não 
só a limitada disponibilidade dos poucos teatros construídos, como 
a concorrência de ocupação com outras atividades. Por essa razão, 
Belo Horizonte passou a ser conhecida como “capital sem teatro” até 
a inauguração do Teatro Francisco Nunes, em 19502.

O grupo teatral reconhecido como o mais antigo de Belo 
Horizonte foi criado em 1927, sob a direção de P. Luiz. Como havia 
pouca oportunidade de apresentação em teatros, atuava também em 
radioteatro no programa Teatro Policial, da Rádio Mineira3.

O Troupe, grupo depois rebatizado como Conjunto F. 
Andrade, foi criado em 1936 por Francisco de Paula Andrade. 
Encenava textos clássicos e de autores mineiros, além da 
participação no Teatro Imaginário, programa da Rádio Guarani. 
Naquele momento, o radioteatro garantia trabalho para um bom número 
de autores e atores.

2 Em Do transitório ao permanente: Teatro Francisco Nunes 1950-2000, há uma 
transcrição de comentário do cronista Jair Rebelo Horta para a Revista Social 
Trabalhista de 12 de dezembro de 1947: “Hoje, que não temos nenhum teatro, é que 
sabemos o quanto dói uma saudade... Lembraríamos – que sei eu? – tanta coisa 
que acabamos mesmo não compreendendo por que o teatro não é logo construído na 
capital. É o que nos falta, é a nossa mágoa”. 

3 Bernardo Mata Machado afirma que o grupo de P. Luiz foi o mais antigo da cidade 
e talvez por isso tenha sido incluído na programação de inauguração do Teatro 
Francisco Nunes, em 1950, com a comédia Cem Gramas de Homem.
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a orGanização dos Grupos teatrais

O avanço da industrialização e o crescimento urbano 
parecem ser fatores decisivos para a intensificação das atividades 
culturais em Belo Horizonte. Apesar da inexistência de um teatro 
bem equipado, com estrutura e espaço cênico ideais, a década de 
1940 foi marcada pelo surgimento e maior organização de grupos 
teatrais e suas tentativas de profissionalização. Apresentavam-se em 
cineteatros, auditórios e excursões pelo interior de Minas Gerais, 
pesquisavam e trocavam informações com as companhias que visitavam 
a cidade em turnê pelo país.

Em 1940, Luiz Gonzaga Ribeiro de Oliveira criou o Teatro 
do Estudante e, em 1946, João Ceschatti4 foi convidado pela União 
Estadual dos Estudantes a reorganizar os trabalhos do grupo, 
visando incentivar o gosto pelas artes cênicas entre os estudantes. 
Entre dezembro de 1946 e fevereiro de 1947, o Teatro do Estudante 
recebeu integrantes do grupo Comédia Mineira, tendo apresentado 
seus espetáculos na cidade e também em temporada bem-sucedida no 
Teatro Regina, no Rio de Janeiro. 

João Ceschiatti foi contratado pelo Serviço Nacional 
da Indústria (Sesi), em 1947, para implantar um grupo de teatro 
com operários e para operários, tendo montado tragédias gregas, 
clássicos da dramaturgia europeia, operetas e textos de autores 
nacionais. Após excursionar com a Companhia Artistas Unidos a 
convite da francesa Henriette Morineau, durante o ano de 1949, 

João Ceschiatti voltou para Belo Horizonte para fixar-
se definitivamente no Teatro do Sesi, grupo que entre 1950 e 1964 
tornou-se um dos mais estáveis da cidade. 

A dissolução do Teatro do Estudante deu origem a dois 
grupos que iniciaram, a partir de 1949, um processo mais efetivo de 
produção e ensino de teatro na cidade. Foram eles: Escola Mineira 
de Arte Dramática (Emad), sob o comando de Luiz Gonzaga Ribeiro 
de Oliveira, Otávio Cardoso e Armando Penetti; e Teatro Mineiro 
de Arte (TMA), fundado por Albino Sabino de Freitas, a primeira 
companhia mineira a encenar em uma casa de espetáculos própria, 
chamada Teatro Íntimo, localizada no salão do Brasil Palace Hotel, 

4 Ator, diretor e mestre do teatro mineiro, João Ceschiatti (1916-1987) foi 
um dos pioneiros da cena belo-horizontina e influenciou diversas gerações. 
Especialmente por seu trabalho junto aos operários ligados ao Serviço Nacional 
da Indústria (Sesi), exerceu papel fundamental na divulgação de textos clássicos 
da dramaturgia mundial, na formação de público e no fortalecimento da cultura 
teatral em Belo Horizonte. (Texto elaborado por Glória Reis para verbete da 
Enciclopédia Itaú Cultural, ainda não publicado.)

na Praça 7. Em funcionamento por dois anos, o TMA montou vários 
espetáculos de teatro e também de dança, além de promover palestras 
e debates com diretores cariocas e oferecer uma biblioteca ao 
público. Já em torno da Emad formou-se um grupo-escola, Comediantes 
Mineiros, depois chamado de Os Comediantes, que estudava teorias e 
práticas relacionadas à atuação teatral e encenou intermitentemente 
até a década de 1970.

Outros dois grupos, criados em 1954, marcaram o 
crescimento da atividade teatral em Belo Horizonte: o Teatro 
Moderno de Arte, dirigido por Coracy Cardoso, e o Teatro de 
Comédia, comandado por Carlos Xavier e registrado três anos depois 
como Sociedade Teatro de Comédia de Belo Horizonte.

 o teatro Francisco nunes, Formação de atores e de pÚblico:  
desenvolvimento das práticas teatrais nos anos de 1950

Em 1941, no Parque Municipal, foi iniciada a construção 
de um moderno e majestoso teatro, projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer. Era uma promessa do prefeito Juscelino Kubitschek, feita 
como contrapartida logo que o Teatro Municipal da Rua Goiás foi 
posto em leilão5. Com a justificativa de falta de recursos, a obra 
daquele que seria o futuro Palácio das Artes (inaugurado somente em 
1971) foi paralisada em 1945. 

Diante de vários impasses e sugestões para resolver os 
problemas causados pela paralisação da obra, o governo municipal 
decidiu construir um galpão provisório, próximo ao local, também 
dentro do Parque Municipal. Seria destinado a espetáculos 
sinfônicos e teatrais. O projeto arquitetônico foi encomendado 
ao arquiteto e pintor Luiz Signorelli. Chamado inicialmente de 
Auditório do Parque, o espaço foi renomeado Teatro Provisório e 
ainda Teatro de Emergência. 

Após interrupções, mudanças políticas e muitas polêmicas, 
finalmente, em 1950, o Teatro Francisco Nunes foi inaugurado. O 
nome é uma homenagem ao clarinetista e maestro mineiro Francisco 
Nunes (1875-1934), que criou a Sociedade de Concertos Sinfônicos de 
Belo Horizonte e dirigiu o conservatório de Música. Nos primeiros 
anos de atividade, o Teatro foi ocupado predominantemente por 
concertos de música erudita e montagens de óperas. Insatisfeitos 

5 Do transitório ao permanente: Teatro Francisco Nunes (1950-2000) é referência 
bibliográfica imprescindível, contendo dados e circunstâncias relativos a todo o 
processo de construção e implantação das atividades no Teatro Francisco Nunes, e 
também profunda análise da ocupação desse espaço pelos artistas da cidade e sua 
importância na inserção de Belo Horizonte no circuito cultural do Brasil.
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com essa quase exclusividade para eventos musicais, os artistas de 
teatro organizaram-se na exigência do uso do espaço para a arte 
teatral. A partir disso, são apresentados espetáculos de teatro e 
também promoções destinadas às escolas e entidades beneficentes. 

A realização de temporadas de companhias teatrais 
paulistas e cariocas no Teatro Francisco Nunes possibilitou contato 
mais próximo entre os artistas locais e o contexto cultural dos 
dois maiores centros de produção do país. Os benefícios desse 
intercâmbio voltaram-se não só para os elencos, mas também para 
aqueles que trabalhavam nos bastidores. Questões de atuação no 
palco e de técnicas de cenografia eram temas das conversas e da 
troca de experiências com atores e cenotécnicos que visitavam a 
cidade.

Imagem da cena do 4º ato da ópera La Bohème, de Puccini, 
com seis cantores: o tenor Assis Pacheco, o barítono Asdrúbal 
Lima, o barítono Paulo Fortes. Lia Salgado se encontra 
deitada na cama. Teatro Francisco Nunes. Data: 1950. 
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

Cena do espetáculo Bodas de Sangue, encenado 
no Francisco Nunes. Data: 1966. 
Acervo Teatro Universitário
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A reforma do teatro em 1980 manteve a fachada em relação 
ao projeto original. De 2009 a 2014, o Teatro Francisco Nunes ficou 
fechado para restauração e modernização dos recursos cenotécnicos, 
sendo reinaugurado em 6 de maio de 2014, durante evento de abertura 
do Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte 
(FIT-BH).

Palco de encenações marcantes para a história das artes 
cênicas de Belo Horizonte, o Teatro Francisco Nunes exerceu papel 
fundamental na aproximação das manifestações teatrais com o público 
belo-horizontino. Tornou-se referência de contato com a diversidade 
artística local e nacional – uma espécie de escola de atuação e 
produção – e ampliou as possibilidades de exercício das profissões 
relacionadas ao fazer artístico. 

Cena do espetáculo A Cantora Careca, 
encenado no Francisco Nunes. Em cena, da 
esquerda para direita: Heloisa Bernardes 
(Mr. Smith), Ezequiel Neves (Mr. Martin), 
Silvio Castanheira (Mr. Smith) e Mamélia 
Dornelles (Mr. Martin). 
Fotógrafo: Mauro Sérvulo Data: 1959. 
Fonte: www.primeirosinal.com.br

Outro campo de trabalho para os artistas de teatro 
foi aberto com a inauguração da TV Itacolomi6, em 8 de novembro 
de 1955. Embora a maioria do pessoal fosse originário do rádio, 
atores, cenógrafos, figurinistas, dançarinos, coreógrafos, técnicos 
e diretores encontraram na televisão boa possibilidade de exercer 
seu ofício e acabaram colaborando muito para a construção da 
linguagem desse veículo de comunicação. No final dos anos de 1950 
e início da década de 1960, a TV Itacolomi oferecia teleteatro, 
que, sem a tecnologia do videoteipe, apresentava a programação ao 
vivo. Com todas as dificuldades e as particularidades da linguagem 
televisiva, a aprendizagem acontecia em equipe e durante os 
poucos ensaios. A atuação cotidiana constituía-se, assim, em uma 
verdadeira escola. 

O teleteatro foi importante contribuição, ao mesmo 
tempo, para o desenvolvimento da linguagem televisiva e para 
a formação de público teatral. Através dele, a cidade pôde ter 
contato com a dramaturgia nacional e internacional. Não raro, os 
textos eram encenados primeiramente nos programas de TV, para 
depois tornarem-se sucesso de público no Teatro Francisco Nunes. 
Também foi dada atenção ao público infantil, apesar da carência 
de textos apropriados, problema que aos poucos foi resolvido pela 
prática de adaptações. O crescimento no número de encenações para 
crianças foi importante não só para formação de público, como 
também possibilitou aos atores mirins mostrarem seu talento no 
teleteatro. As produções da TV Itacolomi recriaram, na tela, a 
qualidade dos teatros, porém adotando as singularidades do veículo 
televisivo. Neste sentido, fomentaram iniciativas de pesquisa, 
estudo e produção na área teatral, além de revelarem grandes atores 
e atrizes que permaneceriam em cena durante muito tempo, entre 
eles a “primeira-dama do teatro mineiro” Wilma Henriques, Elvécio 
Guimarães, Palmira Barbosa, Otávio Cardoso, Antônio Nadeo, Rogerio 
Fallabela e outros.

É importante destacar que, até então, as artes cênicas 
não se constituíam em uma atividade profissional regularizada. O 
teatro era feito de forma amadora, no sentido de não haver uma 
estrutura profissional, principalmente financeira, que sustentasse 
as produções, e nem tampouco as pessoas poderiam viver bem somente 
fazendo teatro. 

6 Pertencente aos Diários Associados, foi a primeira emissora do país montada 
exclusivamente por técnicos brasileiros. Os programas, transmitidos ao vivo, 
ocorriam em um auditório na então Avenida Tocantins (atual Avenida Assis 
Chateaubriand). O estúdio foi construído no 24° andar do Edifício Acaiaca, 
situado na Avenida Afonso Pena, depois foi transferida para a Avenida Assis 
Chateaubriand. Teve sua concessão cassada, saindo do ar em 18 jul. 1980, com 25 
anos de vida.
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A implantação do primeiro curso de formação de atores, 
no Teatro Universitário7 da Universidade Federal de Minas Gerais, 
seria importante passo para o início da profissionalização. No 
entanto, não foi bem-sucedida a iniciativa da Reitoria da UFMG ao 
escolher, em 1952, o professor visitante da Faculdade de Letras, 
Vincenzo Spinelli, para dirigir o que seria o primeiro espetáculo 
do Teatro Universitário Mineiro. Apesar do apoio de vários atores e 
estudantes, entre eles Ítalo Mudado8 e Carlos Kroeber, o espetáculo 
foi muito criticado. Spinelli desapareceu e a Reitoria abandonou o 
projeto. Sonho antigo de vários artistas, a formação sistematizada 
de atores na cidade era constantemente debatida e sua necessidade 
tornava-se cada vez mais urgente. 

Outra atividade teatral que marcou a UFMG, no mesmo 
período, foi o Show Medicina, seguindo a proposta criada pelos 
estudantes da USP em São Paulo. Apesar de não ter a pretensão de 
encenar grandes espetáculos ou propor novas estéticas, o Show 
Medicina, realizado anualmente a partir de 1954 até o início da 
década de 1970, ficou inscrito na história do teatro da cidade. 
Era dirigido a médicos, professores e estudantes e feito por eles, 
ainda que contasse com a participação de atores e atrizes que não 
eram alunos do curso. Pequenos esquetes e alguns textos abordando 
o cotidiano da profissão, muita improvisação e poucos ensaios 
caracterizavam esse exercício de criação coletiva que, para muitos 
participantes, acabou se tornando um lugar de aprendizado e prática 
teatral9. 

No início de 1956, a Reitoria da UFMG retomou a proposta 
de implantação do curso de formação de atores. A diretoria do 
Teatro Universitário, consolidado em 1957, foi formada pelo italiano 
Giustino Marzano, Jota D’Ângelo, Carlos Kroeber e João Marschner. 
As aulas eram ministradas em salas cedidas pela Faculdade de 
Filosofia no 19º andar do Edifício Acaiaca, onde nos últimos 

7 Em Os anos heroicos do teatro em Minas, há uma detalhada análise da criação do 
Teatro Universitário, discutindo as circunstâncias, polêmicas e projetos de ensino 
e produção dos artistas envolvidos.

8 Ator, diretor e mestre do teatro mineiro, Ítalo Mudado (1931-2011) influenciou 
a prática cênica por diversas gerações, além de ter importante carreira como 
professor de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa. Exímio 
conhecedor do teatro grego e apaixonado divulgador da cultura clássica, inspirou 
vários alunos em seus cursos de história do teatro. Fundou grupos, dirigiu e 
produziu espetáculos sobre os textos clássicos da dramaturgia mundial e nacional. 
(Texto elaborado por Glória Reis para verbete da Enciclopédia Itaú Cultural, 
ainda não publicado.)

8  Jota D’Ângelo, idealizador do Show Medicina, afirma: “Se para muitos não foi, 
para mim, que permaneci na atividade teatral, o Show Medicina foi fundamental 
na minha carreira de ator, diretor e dramaturgo e está inscrito para sempre na 
memória cultural de Belo Horizonte”.
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andares funcionava a TV Itacolomi. Mais tarde, a reivindicação por 
um espaço próprio seria atendida pela Reitoria da UFMG, que alugou 
um chalé de dois andares para ser a sede do TU, na esquina da Rua 
Gonçalves Dias com Avenida Brasil. 

O método de trabalho do Marzano era por montagem de 
espetáculos, que, para ele, já constituiria o processo de ensino. 
Esse era um dos muitos motivos de discordância entre Marzano e os 
demais membros da diretoria, que consideravam impossível a formação 
de atores sem um currículo mínimo com aulas de interpretação, 
expressão corporal, técnica vocal e história do teatro. Após várias 
desavenças e muitas dificuldades no relacionamento com o elenco 
de alunos, a diretoria foi dissolvida em julho de 1958. Marzano 
continuou no Teatro Universitário10 até ser substituído por Haydée 
Bittencourt, atriz paulista de qualificada vida acadêmica, que 
permaneceu na direção de 1961 até 1980. 

10 Em Os anos heroicos do teatro em Minas, o autor afirma que os desmandos 
administrativos e comportamentais de Marzano tiveram mais repercussão que seu 
trabalho teatral, e, se alguma realização mereceu aplauso, foi a criação de um 
teatrinho de bolso nas dependências da terceira sede do TU, à Rua Espírito Santo, 
1186. De 1990 a 2009, o TU funcionou no casarão da Rua Carangola, tombado pelo 
Patrimônio Histórico. Em 2009, foi definitivamente instalado no campus da UFMG, na 
Pampulha.

Frutos de dissidência do Teatro Universitário que eles 
tinham ajudado a criar, Carlos Kroeber, João Marschner e Jota 
D’Ângelo constituíram, oficialmente, o grupo Teatro Experimental11. 
Desde 1956, o Teatro Experimental já havia produzido espetáculos 
como A Voz Humana, de Cocteau, Canção e Morte do Porta-Estandarte 
de Cristóvão Rilke, de Rainer Maria Rilke, e A Cantora Careca, de 
Eugène Ionesco. A partir da constituição jurídica do grupo, em 
1959, além de propostas cênicas experimentais na montagem de textos 
considerados de vanguarda, o Teatro Experimental encenou também 
peças infantis, cuidando da produção da mesma forma que tratava o 
teatro adulto12. O sucesso das encenações devia-se não só à pouca 
oferta de espetáculos infantis, mas também à boa qualidade do 
trabalho apresentado. O Teatro Experimental desenvolveu, assim, 
uma prática profissionalizada de teatro para crianças que não só 
ajudou financeiramente na sustentação do repertório adulto, como 
colaborou significativamente na formação de público de teatro em 
Belo Horizonte13.

a eFervescência indaGativa da década de 1960

A convivência e a intensa interferência entre as várias 
manifestações artísticas parecem ser um dos principais fatores 
para o surgimento de propostas estéticas ousadas e contestadoras 
na Belo Horizonte da década de 1960 e início dos anos de 1970. Foi 
o tempo do Centro de Estudos Cinematográficos, do coral Madrigal 
Renascentista, regido por Isaac Karabitchevisky, das surpreendentes 
exposições dos ex-alunos de Guignard, dos suplementos literários 
dos jornais e do Ballet Klauss Vianna, questionador dos usos da 
dança clássica. 

A irreverência e a ousadia de vários artistas levaram 
à cena belo-horizontina manifestações artísticas que tratavam 
diretamente de questões comportamentais, existenciais, políticas 

11 Em Cidade e palco: experimentação, transformação e permanências, a autora 
analisa a trajetória do Grupo Teatro Experimental, discutindo as questões 
políticas e estéticas que marcaram sua história.

12 O primeiro espetáculo infantil do Teatro Experimental foi Pluft, o 
Fantasminha. Apresentado em 1959 no Teatro Francisco Nunes, o espetáculo tinha 
uma atração especial: era a primeira vez que um texto de Maria Clara Machado, que 
já fazia sucesso no Rio de Janeiro, seria encenado em Belo Horizonte. A cidade 
recebeu bem a novidade e lotou o teatro.

13 Em Cidade e palco: experimentação, transformação e permanências, a autora 
demonstra que o dinheiro arrecadado nos espetáculos infantis era revertido para 
a produção das montagens da noite, ou seja, de encenações de vanguarda e para o 
público adulto. Vale ressaltar que os atores se revezavam nos espetáculos adultos 
e infantis, atuando em ambos com o mesmo profissionalismo.
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e sociais. A cidade fervilhava e ia se constituindo em importante 
polo cultural com características singulares, e ao mesmo tempo 
em diálogo com outros centros culturais brasileiros e com as 
circunstâncias e movimentos internacionais14. 

A efervescência indagativa e as propostas de ruptura 
refletiam-se na edição de revistas como Tendência, Vocação, 
Revista Brasileira de Estudos Políticos, publicada na Faculdade de 
Direito da UFMG, Revista Brasileira de Ciências Sociais, editada 
na Faculdade de Ciências Econômicas, Revista Complemento e a 
Revista de Cinema15.Foi um período de discussões acirradas e debates 
apaixonados. A convicção de que o país passava por um período de 
mobilização proporcionou intenso processo de politização da produção 
artística, considerada importante elemento dentro da estratégia 
de resistência. A relação entre artistas e cidade funcionava como 
ponto de convergência para os difusos caminhos trilhados pelos 
experimentos estéticos e políticos das vanguardas. 

Conversas, discussões e controvérsias estendiam-se 
pelos cafés, livrarias, bares, restaurantes, esquinas e praças da 
cidade. Os bares eram ponto de referência da rotina cultural de 
Belo Horizonte16. A cidade estava ali representada com suas tensões, 
propostas de engajamento e ativismo político-social, seus conflitos 
e suas utopias.

O golpe militar de 1964 e a implantação da ditadura 
militar impactaram as manifestações artísticas na cidade.   
     Fortaleceu-se a tendência de uma vanguarda questionadora 
do campo específico da arte e também das normas sociopolíticas 
vigentes em função de um projeto de transformação global da 
sociedade. As intervenções das vanguardas no cenário artístico da 

14 Em entrevistas concedidas à pesquisadora Glória Reis, vários artistas 
de teatro destacaram a efervescência cultural e a interdependência entre as 
linguagens artísticas como marca de Belo Horizonte na década de 1960.

15 Em Cidade e palco: experimentação, transformação e permanências, há a 
transcrição de um trecho da entrevista concedida pelo teatrólogo Pedro Paulo 
Cava: “A cidade fervilhava. Os points eram a Livraria do Estudante, o CEC, 
as revistas de cinema e os bares. O ponto de convergência dos intelectuais 
e artistas não era a casa das pessoas. Eram os bares. Os bares do Maletta, o 
Jangadeiro, a Cantina do Lucas e o Stage Door (no Teatro Marília), que era o 
grande point do pessoal de teatro. Ali se dava o lançamento de tudo: livros, 
revistas, espetáculos, de toda a espécie de inquietação e discussão”.

16 Em reportagem publicada no jornal Estado de Minas de 31 de março de 2002, o 
jornalista Walter Sebastião atribui aos bares uma marca do comportamento social 
na cidade: “Artistas, boêmios, estudantes, malucos; literatura, artes plásticas, 
teatro, política; álcool, sexo e MPB; os jogos da vida e os caminhos do mundo 
experimentados em bares como Oxalá, Berimbau, Lua Nova, Jangadeiro, Three Glass, 
a Cantina do Lucas, todos eles espalhados ao longo dos corredores do Edifício 
Maletta”.

cidade passaram a mesclar as inquietações estéticas e políticas, 
tendo como pano de fundo a busca do autêntico nacional. 

O binômio recusar–inovar marcou a trajetória de vários 
grupos de teatro de Belo Horizonte. Sintonizados com o clima de 
contestação e experimentação característico da década de 1960, 
no Brasil e no mundo, os artistas arriscavam novas formas de 
encenação, sem temer as consequências. Perceberam a necessidade 
de constituir uma vanguarda artística continuamente preocupada 
em investigar novas formas, mas principalmente empenhada, naquele 
momento, em romper com o imobilismo e em forjar a resistência ao 
regime militar. O Teatro Experimental, por exemplo, sem deixar de 
procurar uma linguagem cênica experimental e criativa, passou a 
adotar, a partir de 1966, uma postura politicamente participativa e 
engajada. Novos grupos de teatro se formaram a partir de ex-alunos 
do Teatro Universitário, como o Grupo Geração, de José Antônio de 
Souza, Eid Ribeiro e José Ulisses de Oliveira, o Quarta Parede, de 
Jonas Bloch, o Teatro Arlequim, de Paulo César Bicalho e Matilde 
Biadi, depois transformado em Teatro de Equipe17.

Ao assumir uma posição crítica diante da realidade 
brasileira, os artistas inseriram, no contexto cultural de 
Belo Horizonte, tanto experiências inovadoras como tendências 
internacionais que vinham assimilando. Voltaram-se para temáticas 
urbanas, detectaram as interferências dos meios de comunicação de 
massa no cotidiano, tocaram diretamente na polêmica da liberdade 
de expressão, provocaram reações e relações de interação e embate 
com o público. A contestação, o inusitado, a irreverência e o 
inesperado, traços identificadores de suas propostas de criação 
artística, contribuíram para a efervescência cultural que marcou a 
cidade. 

A decretação do Ato Institucional n° 5 em 13 de 
dezembro de 1968, o recrudescimento da censura e a intensificação 
de ações arbitrárias e repressivas configuraram um quadro de 
difícil sobrevivência de ideologias contrárias ao regime militar 
e acertaram em cheio as artes cênicas. A doutrina da segurança 
nacional, a militarização crescente e a administração autoritária 
e centralizadora dominaram as relações entre Estado e sociedade 
civil. Lugar de resistência ao golpe, o teatro tornou-se umas das 
frentes mais combativas e, por essa razão, uma arte combatida 
pelo governo militar. Cortes da censura em várias peças, proibição 
de encenações, perseguição, prisão e exílio de vários artistas e 
intelectuais marcaram o período entre 1969 e 1978. 
17 Em Os anos heroicos do teatro em Minas, Jota D’Ângelo apresenta os vários 
grupos e as diversas propostas estéticas que conviveram com o Grupo Teatro 
Experimental, fundado por ele.
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Em entrevista concedida à pesquisadora Glória Reis, Jota 
D’Ângelo falou sobre esse período: “Aí era preciso resistir, porque 
entramos em uma ditadura e identificamos o inimigo. Ele estava em 
todo lugar, armado, prendendo de forma arbitrária. O AI-5 desmontou 
todo nosso esquema de trabalho, abortou a profissionalização do 
teatro mineiro. Fazer teatro é um ato de bravura”.

Ainda que tenha sido um período de efervescência 
criativa, já que vários artistas acreditavam que a arte, com 
suas metáforas, seria a única forma de resistir, os anos de 
chumbo trouxeram também consequências desarticuladoras para a 
produção artística. O clima de incerteza e de medo foi decisivo 
na dissolução de vários grupos e no ressurgimento de propostas 
consideradas ingênuas e talvez mais conservadoras. Outra 
consequência funesta foi o afastamento do público, receoso de 
presenciar invasões e perseguições nos teatros e também de não 
compreender os espetáculos, uma vez que a necessidade do uso de 
muitas metáforas dificultava a relação com os temas abordados18.

18 Em Cidade e palco: experimentação, transformação e permanências, há a 
transcrição de um trecho da entrevista de Raul Belém Machado (1942-2012), 
concedida à autora, que confirma essa situação: “A necessidade de usar metáforas 
para poder colocar um espetáculo em cena contribuía para a pesquisa de novas 
linguagens. A busca de signos, significados, símbolos para burlar a censura criava 

mais espaços para o oFício teatral 

                             
O crescimento das atividades culturais durante a década 

de 1960 apontou para a necessidade de novos locais destinados a 
esse fim.

Por iniciativa da presidente da Cruz Vermelha em Minas 
Gerais, Daisy Prates, e do médico Clóvis Salgado, o local onde 
deveria ser o auditório da Escola de Enfermagem foi transformado 
em sala de espetáculos. O evento de pré-estreia ficou a cargo do 
Teatro Universitário com a encenação de Vestido de Noiva, peça de 
Nelson Rodrigues19. 

Projetado pelo arquiteto Hélio Ferreira Pinto e 
oficialmente inaugurado em 12 de dezembro de 1964, o espaço recebeu 
o nome de Teatro Marília, uma dupla homenagem a Marília de Dirceu, 
musa do poeta Tomás Antônio Gonzaga, e a Marília Salgado, filha 
caçula do casal Clóvis e Lia Salgado. 

uma linguagem diferente. Usar metáforas dava uma conotação de quebra, de novo, 
de encenação ‘avançada’. Na prática era uma faca de dois gumes. Você burlava, 
tapeava, escamoteava, camuflava a censura, mas ao mesmo tempo, o público acabava 
ficando pequeno, ou será que o público de teatro era pequeno mesmo”.

19 O espetáculo foi dirigido por Haydée Bittencourt e encenado por Neuza Rocha, 
ambas falecidas em agosto de 2014.

Cena do espetáculo As Três Irmãs. Teatro Marília. 
Data:1967. Acervo Teatro Universitário. 
Fonte: www.primeirosinal.com.br
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Cena do espetáculo A Casa de Bernarda Alba, 
encenado no Teatro Marília. Em cena, Neuza Rocha 
(Martírio), Ligia Lira (Angústias), Eliane Maris 
(Amélia), Anaíde Martins (Bernarda), Mamélia 
Dornelles(Adela) e Priscila Freire (Magdalena). 
Data: 1973. Fotógrafo: Mauro Sérvulo 
Fonte: www.primeirosinal.com.br

Cena do espetáculo Bolota contra o 
Bruxo. Em cena, Jonas Bloch (Bruxo) e 
Jacqueline de Paula (Bruxa). Data: 1965. 
Fotógrafo: Mauro Sérvulo.  
Fonte: www.primeirosinal.com.br

Nas décadas de 1960 e 1970, o Teatro Marília tornou-
se espaço de resistência cultural ao autoritarismo e referência 
para artistas, intelectuais e boêmios, que, após os espetáculos, 
se encontravam no bar Stage Door, anexo ao teatro, para discutir 
arte e política. Inúmeras vezes, ativistas do movimento cultural 
ali se reuniram para protestar contra a ditadura militar, o AI-5 
e a supressão das liberdades. O ponto culminante dessa luta 
foi a Mostra Anos de Censura, em que, durante dois meses, foram 
encenados espetáculos e textos censurados. Além de palco para 
várias encenações inovadoras e contestadoras, o Teatro Marília foi 
também local de reuniões e decisões históricas da classe artística, 
como a criação da Apatedemg (Associação dos Produtores, Artistas 
e Técnicos de Minas Gerais) da qual resultaria, posteriormente, o 
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões – 
Sated. 

Nos porões do Teatro Marília funcionava o Teatro Escola 
da Cruz Vermelha – Tesc, fundado por Priscila Freire20 em 1974. Era 
um pequeno espaço de apresentação com 80 lugares, onde ocorriam 
também as aulas de um curso livre com professores como Ítalo 
Mudado, Márcio Machado, Paulo César Bicalho, Jota D’Ângelo, Maria 
Amélia, Carlos Alberto Ratton, que se revezavam no ensino de teatro 
clássico, interpretação, expressão corporal, improvisação. 

Ressalta-se que, no mesmo ano de fundação do Tesc, outro 
curso de atuação e também grupo de teatro começou a funcionar, o 
Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), criado por Ronaldo Boschi21. 
Estruturado em três módulos, iniciação, intermediário e pesquisas/
montagens, preparava atores para os espetáculos do CPT tanto de 
teatro adulto como produções para o público infantil e fomentou a 
carreira de vários artistas durante seus 26 anos de funcionamento.

Em 31 de outubro de 1969, foi inaugurado o Espaço 
Cultural da Associação Mineira de Imprensa – AMI, na Rua da Bahia, 
n° 1.450. Nos anos de 1970, seu teatro esteve ligado a um grupo de 
artistas que acreditava ser o palco lugar de questionamento da 
ordem imposta22. Assim, constitui-se como local de realização de 
eventos artísticos relacionados à defesa da liberdade de expressão 
e ponto de encontro para discussões e pesquisas sobre temas e 

20 Em Os anos heroicos do teatro em Minas, encontra-se uma entrevista de Priscila 
Freire, descrevendo detalhadamente o funcionamento da escola fundada por ela.

21 Ronaldo Boschi faleceu em maio de 2013, tendo deixado importante legado para 
o teatro como professor, dramaturgo e diretor. Sua entrevista publicada em Os 
anos heroicos do teatro em Minas é rica em informações sobre suas experiências 
teatrais e sobre a implantação de cursos de teatro em Belo Horizonte.

22 Em Os anos heroicos do teatro em Minas, há uma entrevista com Walmir José, 
ator, diretor, dramaturgo e professor e um dos componentes desse grupo que ocupou 
o Teatro da AMI nos anos de 1970.
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enfoques a serem abordados pela linguagem teatral. Referência 
de espaço de contestação, foi palco de montagens de textos de 
autores nacionais já engajados no combate ao regime militar, como 
Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Queiroz Telles e Oduvaldo Viana 
Filho. 

Após esse período, foram incluídos na programação 
espetáculos voltados para o público infantil e outros eventos 
com objetivo de diversificação e formação de novas plateias para 
o teatro. Com capacidade para pouco mais de 100 espectadores, o 
Teatro da AMI associou-se às histórias de idealismo e resistência 
dos artistas de teatro em Belo Horizonte.

A inauguração oficial do Grande Teatro do Palácio das 
Artes, localizado na Avenida Afonso Pena, n° 1.537, em 14 de março 
de 1971, foi acontecimento marcante para ampliação das atividades 
culturais em Belo Horizonte. Em meio a promessas e interrupções, 
o Estado de Minas Gerais assumiu, em 1966, a tarefa de concluir a 
obra iniciada em 1942 ou, na prática, construir o Palácio das Artes. 
O arquiteto Hélio Ferreira Pinto fez várias modificações no projeto 
original e foi um dos integrantes da Comissão Especial do Palácio 
das Artes (Cepa), criada pelo governador Israel Pinheiro para dar 
continuidade à construção e definir as novas destinações como 
centro cultural, bem distintas da proposta inicial de ser somente 
uma casa para apresentação de espetáculos23. Após quase trinta 
anos da apresentação do projeto original de Oscar Niemeyer para 
Juscelino Kubitschek, a inauguração foi em etapas: em 1969 começou 
o funcionamento do Centro de Artesanato Mineiro, no ano seguinte 
foi aberta a sala de exposição denominada Grande Galeria e em 1971 
o Grande Teatro foi inaugurado com a apresentação de O Messias. 

O nome Fundação Palácio das Artes foi alterado e novos 
espaços culturais seriam construídos na então denominada Fundação 
Clóvis Salgado, como a sala de cinema Humberto Mauro (1978), a 
Galeria Arlinda Correa (1984), o Teatro João Ceschiatti (1984), com 
capacidade para 148 pessoas, e um espaço destinado à música de 
câmara, a Sala Juvenal Dias (1993). A instituição tornou-se centro 
de referência em difusão, produção e formação artísticas em uma 
área de mais 900 mil metros quadrados.

Um grande incêndio atingiu o grande teatro do Palácio 
das Artes em 1997 e ele foi reerguido em tempo recorde com 
importante contribuição dos artistas mineiros, que organizaram 
vários eventos para arrecadar recursos financeiros para esse fim. 

23 Pátio dos milagres: 35 anos do Palácio das Artes, um retrato demonstra as 
mudanças no projeto arquitetônico e nas propostas de utilização do espaço. 
Escrito a partir de entrevistas dos funcionários da instituição, o livro apresenta 
várias discussões relacionadas à gestão pública de equipamentos culturais.

Espaço de exibição da pluralidade de tendências e de 
divulgação da diversidade artística nacional e internacional, o P.A. 
foi consolidando, ao longo de sua história, o papel de formador 
de público para eventos culturais. Oferece, por exemplo, projetos 
de educação infantil para a arte, como concertos didáticos e 
apresentações gratuitas para alunos das escolas públicas em horário 
de aula.

Atualmente, tem capacidade para 1.692 pessoas e é 
considerado um dos mais bem equipados teatros da América Latina 
para a montagem de óperas, concertos de orquestra, shows musicais e 
espetáculos de teatro e dança. 

outras Formas de expressão teatral e a importância dos Festivais

Entre os fatores que projetaram, nacional e 
internacionalmente, o teatro feito em Belo Horizonte estão o 
desenvolvimento de formas de expressão muito peculiares e a 
realização de festivais na cidade.

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 

Vista da fachada principal do Palácio das Artes e Teatro. Data: 1982.

Acervo Museu Histórico Abílio Barreto
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Maria do Carmo Vivacqua Martins. Os primeiros bonecos, fabricados 
no final de 1970, foram apresentados no espetáculo de estreia, 
A Bela Adormecida, em 1971, no Teatro Marília. Ao longo de mais 
de quarenta anos, o Giramundo ganhou renome internacional pelo 
grande número de encenações de alta qualidade. Vários recursos de 
construção de bonecos e de manipulação, bem como todo o processo 
de planejamento, foram sendo pesquisados, criados e ensinados na 
escola do grupo. 

Em 2001, foi aberto o Instituto Museu Giramundo, visando 
restaurar, organizar, expor e criar meios de acesso público ao 
acervo de bonecos utilizados nas apresentações, projetos técnicos 
de construção, coleções de trilhas sonoras, estudos, desenhos, 
croquis e fotografias. A implantação de teatro, escola e museu 
interligados foi fundamental para o fortalecimento dessa forma de 
expressão. As produções ganharam notoriedade e a cidade logo se 
tornou referência em teatro de bonecos.

Vários grupos de teatro de bonecos foram formados 
principalmente na década de 1990 e se destacam por suas pesquisas 
de cultura popular e montagens originais, entre eles Patati 
Patatá, Armatrux, Aldeia e Catibrum, este último responsável pela 
realização do Festival Internacional de Teatro de Bonecos em Belo 
Horizonte (FITB) desde o ano de 2000. 

Durante esses festivais, a variedade de espetáculos 
incentiva o público a aproximar-se dessa forma de expressão 
teatral. Para os artistas experientes ou em processo de 
aprendizagem, são apresentadas variadas e inovadoras técnicas de 
criação e manipulação de bonecos. Aquelas já tradicionais técnicas 
de confecção mesclam-se com as novas propostas e acabam por 
provocar debates e descobertas a respeito das inúmeras maneiras de 
lidar com os bonecos durante as encenações. É nesses momentos de 
pesquisa e de encontros sobre a linguagem específica do teatro de 
bonecos que se fortalecem a experimentação, a troca de experiências 
e a formação de novos bonequeiros.

Outra forma de expressão a se destacar é o teatro 
de rua. Considerando a rua como catalisadora de relações de 
aproximação entre os habitantes e a cidade, o teatro de rua 
possibilita experiências e situações inusitadas. A ocupação de 
espaços não originalmente teatrais e a encenação para um público 
que, na maioria das vezes, não está ali com a intenção de ser 
plateia trazem aos atores grande desafio. Precisam, portanto, 
desenvolver técnicas para interferir artisticamente no cotidiano 
da cidade e conquistar o público, ou seja, buscar formas que 
efetivem a relação de cumplicidade entre cena e plateia, inerente e 

necessária ao ofício teatral. Elemento de mediação, o teatro de rua 
pode criar laços de pertencimento e reavivar traços de identidade 
entre o espaço urbano e seus habitantes.

É impossível não associar a expansão do teatro de rua em 
Belo Horizonte com o surgimento, em 1982, do Grupo Galpão, um dos 
mais reconhecidos grupos de teatro do Brasil. Sua origem relaciona-
se com as oficinas que os atores realizaram com componentes do 
Teatro Livre de Munique no Festival de Inverno da UFMG24. A primeira 
montagem de teatro de rua, A Noiva Não Quer Casar, estreou na Praça 
Sete, após serem testados os efeitos em esquinas, praças e ruas de 
vários bairros. Aumentando o repertório de espetáculos de rua, o 
Grupo Galpão conquistou público dentro e fora do país, fazendo sua 
primeira viagem para o exterior em 1987.

24 O ator Eduardo Moreira descreve a trajetória do grupo em Grupo Galpão: uma 
história de encontros.

Cena do espetáculo Trópico e Obsessão, 
do Grupo Galpão. Em cena, Teuda Bara. 
Data: 1990. Acervo: Grupo Galpão.
Fonte: www.primeirosinal.com.br
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Inicialmente encenando na rua, o grupo criou uma 
linguagem própria a partir de trabalhos com vários encenadores, 
propondo diálogos entre popular e erudito, universal e regional, 
tradição e contemporaneidade. Abriu caminho para a criação de 
outros grupos intencionados a trabalhar com a encenação de rua, 
como Grupo Teatro Andante, Grupo Maria Cutia de Teatro, entre 
outros. 

O Galpão expandiu sua ocupação para os palcos dos 
teatros. Participa de festivais por todo o mundo, sendo o único 
grupo brasileiro a se apresentar no Globe Theather, em Londres, 
onde encenou Romeu e Julieta, espetáculo que mescla o cancioneiro 
popular mineiro com o teatro de rua. 

Ampliando atividades do grupo para além de montagens 
e encenações, o Galpão Cine Horto, inaugurado em 1998, é 
importante centro cultural de pesquisa, divulgação e memória do 
teatro. Sediado em um prédio de um antigo cinema da década de 
1950, o Galpão Cine Horto possui um teatro multimeios para 200 
espectadores, uma sala de cinema com 80 lugares, três salas de 
aula e, desde 2006, mantém o Centro de Pesquisa e Memória do Teatro 
(CPMT).

Em 1994, em parceria com a Prefeitura, o Grupo Galpão 
realizou o primeiro Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de 
Belo Horizonte (FIT BH). 

Realizado bienalmente, o FIT BH tem papel relevante no 
crescimento das atividades teatrais na cidade, tanto em formação 
de artistas e grupos quanto de público. Ocupando teatros, espaços 
públicos como praças, viadutos, túneis e locais não originalmente 
teatrais como igrejas, presídios e hospitais, o FIT BH movimenta 
todo o cenário urbano. A convivência extremamente fértil que 
o FIT BH proporciona pode ser comprovada pela voz de vários 
participantes. Há atores que não hesitam em dizer que sua formação 
foi profundamente influenciada por um espetáculo ou por um bate-
papo descontraído ou ainda por um encontro inusitado ocorrido 
durante a realização do FIT. Nas escolas de formação de atores 
da cidade, encontramos alunos que afirmam terem sido instigados 
ao mundo teatral pelo FIT, com seus espetáculos e oficinas, 
aguçando a vontade de seguir carreira e fazer do teatro sua opção 
profissional. O público também cresce. Há pessoas que passam a 
acompanhar a vida teatral da cidade após participarem de algum 
evento integrante da programação do FIT25.

25 O artigo “Festivais: informar, formar e transformar”, de autoria de Glória 
Reis, publicado na FIT BH Revista, nº 4 (2012), analisa a importância dos 
festivais para a linguagem teatral e as relações estabelecidas com os artistas e 
o público.  
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Cabe enfatizar o papel de campanhas de popularização, 
seminários e festivais na difusão, na aproximação com o público, na 
construção e na distribuição do conhecimento artístico.

Iniciada em 1973 e promovida pelo então Serviço Nacional 
de Teatro (SNT), a chamada Campanha das Kombis constituiu-se 
em apoio importante para a divulgação dos espetáculos teatrais 
produzidos na cidade. Realizada também no Rio de Janeiro e em 
São Paulo para dar visibilidade às produções locais, ocorria 
durante o mês de dezembro, tradicionalmente o mais fraco de 
receita de bilheteria, e dava oportunidade ao público de menor 
poder aquisitivo de frequentar o teatro, já que os ingressos 
eram vendidos a preços mais baixos antecipadamente em Kombis 
que estacionavam cada dia em um local diferente. É considerada 
precursora da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, 
projeto duradouro que leva grande público aos teatros de Belo 
Horizonte durante os meses de janeiro, fevereiro e março e que em 
2015 completou sua 41ª edição.

Em 1983, passou a ser chamada de Campanha de 
Popularização do Teatro e, assumida pelo Sindicato dos Produtores 
de Artes Cênicas de Minas Gerais – Sinparc –, incluiu a dança no 
projeto a partir de 1999. Com o nome de Campanha de Popularização 
do Teatro e da Dança, passou a abranger as cidades de Juiz de Fora, 
Nova Lima, Contagem, Betim e Itabirito, além de Belo Horizonte. 
Reúne mais de 100 espetáculos teatrais e de dança tanto para o 
público adulto quanto para adolescentes e crianças. Ocupando vários 
teatros e espaços culturais, com ingressos a preços populares, 
torna-se tradição no cenário cultural e referência como um dos bem-
sucedidos projetos de ampliação do acesso de público para as artes 
cênicas no Brasil.

Para se ter uma ideia da abrangência do projeto, a 41ª 
Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, ocorrida de 6 de 
janeiro a 8 de março de 2015, levou para os palcos de teatros, 
shoppings e ruas 161 espetáculos, em que atuaram mais de três mil 
artistas, além dos serviços indiretos geradores de vários postos 
de trabalho. Além das apresentações, novas propostas foram sendo 
inseridas ao longo da história da Campanha, como Rodas de Conversa, 
Projeto Troca, Rede Cultural Caminho das Artes.

Portanto, não há como negar a importância de eventos 
como FIT BH, FIT B, Encontro Mundial de Artes Cênicas Ecum 
(recentemente renomeado CIT-Ecum BH), Festival Estudantil de 
Teatro (Feto), Festival de Arte Negra (FAN), Festival Verão Arte 
Contemporânea, campanhas de popularização, entre outros que 
estimulam o fazer artístico e ocupam o espaço urbano, estabelecendo 
relações de identificação entre o movimento teatral, a cidade e 
seus habitantes. 
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reorGanização dos Grupos, proFissionalização,  novas associações e 
outras perspectivas

No final da década de 1970, cresceu a inquietação de 
muitos artistas em um amplo leque de questões ligadas ao ofício 
teatral. Havia tanto aqueles que pesquisavam propostas estéticas 
arrojadas e de interação das várias linguagens artísticas quanto os 
defensores do teatro chamado comercial. Outra preocupação era como 
reorganizar o movimento teatral, e novas formas associativas eram 
buscadas. Ampliando a pauta, havia a luta pelo aumento do número de 
espaços para encenação e para fixação dos grupos em sedes próprias 
e as discussões sobre a necessidade de mecanismos constantes de 
financiamento da produção teatral. 

Nesse panorama, surgem grupos que são marcantes para a 
história do teatro em Belo Horizonte, não só pela boa qualidade de 
seu trabalho, mas também por sua longevidade. 

O grupo Oficcina Multimedia, ligado à Fundação de 
Educação Artística, foi criado pelo compositor Rufo Herrera 
e dirigido por Ione Medeiros a partir de 1983. Em atividade 
permanente desde 1977, seu trabalho caracteriza-se pelo 
desenvolvimento de linguagem artística singular com intensa 
pesquisa em rítmica corporal e vocal, criação de material cênico 
e uso de multimídia26. O grupo é criador e idealizador do Festival 
Verão Arte Contemporânea, que, em 2014, completou sua oitava edição, 
apresentando atrações de diversas áreas da criação artística, com 
um recorte contemporâneo.

A Companhia Sonho e Drama, fundada em 1979, por Carlos 
Rocha, Adyr Assumpção, Luís Maia e Helio Zollini, estreou seu 
primeiro espetáculo em 1981. O trabalho em grupo, a pesquisa 
continuada e a transposição da linguagem literária para o 
espaço cênico são traços marcantes de sua trajetória. Em 1989, 
reestruturou-se sob a coordenação de Cida Falabella, Elisa Santana 
e Simone Ordones e passou a referenciar também a cultura popular 
mineira. Em 2002, foi transformada em Zona de Arte da Periferia 
– ZAP 18, mantendo um espaço cultural no bairro Serrano, onde, 
além de montagens teatrais, promove oficinas para a comunidade e 
desenvolve projetos de formação continuada de atores27. 

26 Nas comemorações pelos 30 anos de atuação, foi publicado o livro Grupo 
Officcina Multimédia: 30 anos de integração das artes no teatro, em que a autora-
diretora do grupo apresenta o trabalho de pesquisa, experimentação e produção, 
bem como as identidades artísticas construídas por suas encenações.

27 De Sonho & Drama a ZAP 18: a construção de uma identidade, dissertação 
de mestrado defendida por Cida Fallabela na UFMG, discute a trajetória e as 
propostas e explica as mudanças nas denominações do grupo.

A abertura política e com ela as discussões sobre 
cidadania e ocupação dos espaços públicos, os questionamentos sobre 
a profissionalização, a implantação das leis de incentivo à cultura, 
o aumento das opções de escolas e de cursos de formação de atores e 
a ampliação dos eventos culturais realizados na cidade são fatores 
que contribuíram para o crescimento do movimento teatral em Belo 
Horizonte, a partir dos primeiros anos da década de 1980.

Se, no início da década de 1970, o Teatro de Pesquisa, 
iniciativa pioneira de cooperativa em Belo Horizonte voltada para 
produção teatral, coordenada pelo teatrólogo Pedro Paulo Cava, 
já apontava para a organização do trabalho em teatro de forma 
profissional, a publicação da Lei Federal nº 6.533 (e Decreto 
nº 82.385), regulamentadora da profissão de artes cênicas, foi 
somente em 1978. Na prática, as exigências da lei começaram a 
ser reconhecidas, ainda que timidamente, a partir da atuação do 
Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos de Diversão de 
Minas Gerais – Sated MG, fundado em 1985. Na mesma época foi criada 
a Associação Mineira dos Produtores de Artes Cênicas – Amparc, que 
se transformou, em 2001, no Sinparc MG – Sindicato dos Produtores 
de Artes Cênicas de Minas Gerais. 

A regulamentação da profissão e a organização de 
entidades de classe trouxeram demandas relacionadas à formação dos 
artistas. A Oficina de Teatro, inaugurada em 1982 por Pedro Paulo 
Cava, oferecia cursos modulares e também de curta duração. As 
opções temáticas eram bastante variadas, desde aulas de técnicas 
de atuação até confecção de figurinos, cenários e vídeo, passando 
por esgrima, mímica, construção de bonecos. Ao agregar pessoas de 
tendências diversificadas, acabou tornando-se um lugar de debate 
dos temas relacionados ao teatro, abordando questões estéticas, 
políticas, de mobilização e profissionalização. Manteve-se em 
funcionamento até 1989 e, mais tarde, de 1999 até 2005, esteve 
ligada à Universidade Católica de Minas Gerais com o nome de 
Oficina de Teatro PUC Minas.

Outra importante iniciativa na área de ensino de artes 
foi a criação do Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis 
Salgado. A data oficial do seu nascimento é 5 de dezembro de 1986. 
Naquele dia, uma Portaria da Secretaria Estadual de Educação 
autorizou o funcionamento dos cursos técnicos de dança, música e 
teatro, nos termos da legislação que regia este tipo de curso28. 
Mas o embrião do Cefar é bem anterior. Para falar sobre a criação 
dos cursos técnicos é preciso destacar o papel dos seminários 
realizados no Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo. Reuniam-se, 

28 Informações contidas no Projeto Pedagógico dos Cursos de Dança, Música e 
Teatro do Centro de Formação Artística.
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ali, nos anos de 1980, profissionais de artes cênicas, produtores 
de eventos e representantes de órgãos públicos da cultura. Daí 
saiu a proposta, ou melhor, a exigência da classe artística: a 
implantação dos cursos profissionalizantes. Assim, o surgimento do 
Cefar foi fruto de demanda da comunidade artística, que cobrava do 
Estado uma participação mais efetiva na pesquisa, na criação, na 
sistematização e na distribuição do conhecimento artístico. 

O curso superior de Graduação em Teatro da Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG começou a funcionar em 2001, 
ampliando a formação e as possibilidades de trabalho na área com 
a implantação da habilitação em licenciatura, que possibilita 
aos graduados lecionarem nas escolas de ensino formal. Há também 
o curso da Universidade Católica de Minas Gerais, ministrado 
na Escola de Teatro PUC Minas, que oferece a formação técnica 
profissionalizante para o ator, em convênio com o Sated. 

Em 1986, a Lei n° 7.505/86 marcou a aprovação do primeiro 
mecanismo efetivo de incentivo à cultura no Brasil. Conhecida como 
Lei Sarney, foi sancionada em 2 de julho e regulamentada pelo 
Decreto n° 93.335, de 3 de outubro. Apoiada por alguns segmentos 
da cultura e criticada por outros, durou até março de 1990, quanto 
foi extinta com o advento do Plano Collor. A aprovação das leis 
federais, Lei Rouanet de 1991 e Lei do Audiovisual de 1993, buscou, 
de alguma maneira, retomar as iniciativas da Lei Sarney. Mas o 
determinante para a criação de mecanismos de fomento cultural em 
Belo Horizonte foi a mobilização dos artistas, das entidades de 
classe e da mídia. 

Após pressão e estudos de leis já implantadas em outras 
capitais da região Sudeste, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
de Belo Horizonte, Lei n° 6.498/93, foi regulamentada pelo Decreto 
n° 7.873 de 27 de abril de 1994. Destinada aos artistas, agentes e 
produtores culturais, tornou-se instrumento de geração de recursos, 
execução de projetos e fortalecimento da profissionalização das 
atividades culturais.

Com objetivo de revitalização do teatro de grupo por 
meio de ações junto aos órgãos públicos, descentralização dos 
bens culturais, troca de experiências e promoção de eventos 
de intervenção cultural, grupos de teatro de Belo Horizonte, 
de diversas tendências e linguagens, resolveram se associar e 
fundaram, em 1991, o Movimento Teatro de Grupo. A associação, em 
atividade permanente desde então, desenvolve várias ações tanto 
de circulação de espetáculos e de aspectos específicos do fazer 
teatral quanto de discussões sobre políticas culturais para a 
cidade. Por cinco edições, como parceiro preferencial da Prefeitura 
de Belo Horizonte na realização do FIT BH, o MTG foi responsável 

The Field. strange Fruits (austrália). 
Fit bh 2004. Foto: Kika antunes. acervo Fmc.
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pelos Eventos Especiais, voltados para reflexão e capacitação dos 
artistas locais. Promoveu três edições do Estação em Movimento e 
realizou o Ocupação em Movimento, encontro que discutiu a ocupação 
dos espaços públicos em Belo Horizonte. O MTG marca sua presença 
também no interior do estado, congregando grupos e promovendo 
eventos ligados à criação, produção e distribuição do conhecimento 
teatral29.

Entre os fatores impulsionadores das atividades teatrais 
na cidade, pode-se destacar, também, o crescimento das opções de 
espaços para encenação. Com a retomada da formação de grupos e da 
produção teatral, a demanda por locais para apresentação aumentou e 
os artistas tiveram que se mobilizar para encontrar ou criar novas 
opções que atendessem às necessidades do público. 

Podemos citar, como exemplo, o caso do Teatro da Cidade, 
inaugurado em 1991. Fruto de um sonho pessoal do teatrólogo Pedro 
Paulo Cava, o espaço era tema de conversas desde o final da década 
de 1970 e começou a ser concretizado em 1986, quando a empresa Elo 
Engenharia apresentou o projeto de construir a casa de espetáculos 
em seu edifício comercial, na Rua da Bahia. Previa-se a inauguração 
em 1989, considerando que a Elo Engenharia faria as obras básicas 
de infraestrutura e o Teatro de Pesquisa, cooperativa dirigida 
por Cava, executaria a construção do teatro. Para isso, iniciou-se 
uma campanha por doações de materiais e recursos, contando com a 
colaboração de amigos, empresários, artistas, parceiros, apoiadores 
e patrocinadores. A inauguração teve que ser adiada devido à 
insuficiência de recursos arrecadados e ao confisco dos depósitos 
em bancos, determinado pelo Plano Collor, em 1990. Como uma parte 
da obra já estava pronta, a galeria de arte foi inaugurada em 
maio de 1990, mas somente em setembro de 1991 o Teatro da Cidade – 
Espaço Cultural Elo abriu suas portas com o espetáculo Boca Molhada 
de Paixão Calada, texto de Leilah Assunção, direção de Pedro Paulo 
Cava, cenários e figurinos de Raul Belém Machado30. Desde então, o 
espaço é palco para espetáculos, conferências, debates, leituras 
dramáticas, exposições, lançamentos de livros, fazendo do Teatro da 
Cidade referência cultural de Belo Horizonte. 

Data do mesmo período outra importante iniciativa de 
expansão dos espaços culturais e também de incentivo à realização 
de atividades artísticas fora do centro da cidade. A partir da 
mobilização da comunidade, o Parque Fazenda Lagoa do Nado, sede 
do Centro Cultural Lagoa do Nado (CCLN), foi implantado em 1992. 
Pioneiro entre os centros culturais, o CCLN dá apoio às iniciativas 
da Zona Norte de Belo Horizonte, que inclui a regional Pampulha e 

29 Informações disponíveis em movimentoteatrodegrupomg.blogspot.com.br

30 Informações disponíveis em www.teatrodacidade.com.br.
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partes das regionais Norte e Venda Nova. Abriga um teatro de arena 
ao ar livre, palco para encenações de produções locais e também de 
festivais. Oferece uma programação cultural mensal diversificada, 
seguindo as diretrizes da Fundação Municipal de Cultura, por 
meio dos programas de formação e capacitação nas múltiplas áreas 
artísticas, difusão cultural, memória e valorização das identidades 
culturais. 

Diferentemente de várias situações ocorridas em Belo 
Horizonte, quando edifícios teatrais foram transformados em 
cinemas, agências bancárias ou templos religiosos, o caso do Teatro 
Kleber Junqueira, no bairro Calafate, é peculiar. Como Cine São 
José, com capacidade para 780 espectadores, funcionou de 1942 a 
1980, exibindo os mais variados tipos de filmes. Ficou fechado por 
24 anos e, após uma reforma completa utilizando recursos próprios, 
em 15 de janeiro de 2004 foi reinaugurado como Teatro Kleber 
Junqueira, com 484 lugares. Administrado pela Associação Móbile 
Cultural, desenvolve o Teatro Para Todos, importante projeto de 
democratização dos bens culturais que leva, anualmente, mais de 
50.000 espectadores das escolas públicas da região metropolitana 
para assistir a espetáculos com ingressos subsidiados e durante 
os horários das aulas. Vários desses alunos têm ali seu primeiro 
contato com a arte. A Companhia Kleber Junqueira, com sede no 
local, tem quatro espetáculos em seu repertório e, apesar do foco 
ser as escolas, a bilheteria também é aberta ao público em geral, 
que assim tem a opção de escolher horários alternativos e fora do 
eixo central da cidade31.

A tendência de crescimento de opções para encenação e 
de ocupação de espaços alternativos avança a cada dia, fortalecida 
pela transformação de antigos auditórios em teatros e pelas 
iniciativas de descentralização e de oferecer ao público espaços 
não convencionais. Criando, produzindo, divulgando espetáculos e 
realizando projetos de inserção social, os novos espaços culturais 
foram se tornando importantes locais de fomento e expansão das 
atividades teatrais. 

Voltados para criação, pesquisa, difusão e 
compartilhamento de atividades teatrais, na maioria das vezes 
geridos pelos próprios grupos, outros espaços oferecem programação 
constante de espetáculos, cursos e oficinas. Entre eles podemos 
citar: Spetáculo Casa de Artes, no bairro Santa Tereza, o Espaço 
Cultural Luchini, no bairro Ouro Preto, a sede da ZAP 18, no bairro 
Serrano, o Teatro Espanca!, na Rua Aarão Reis, o Esquyna Espaço 
Coletivo Teatral, no bairro Sagrada Família. 

31 Informações contidas em documentos de circulação interna e material de 
divulgação do Teatro Kleber Junqueira disponibilizados pelo produtor.

Antigas reinvindicações da classe teatral, a ocupação 
de teatros públicos por meio de editais, a implantação de prêmios 
para criação e montagem de espetáculos e políticas de fomento 
para manutenção de sedes próprias foram conquistas importantes 
para a viabilização do trabalho de vários grupos e a expansão das 
possibilidades de profissionalização das práticas artísticas. 

Desde a atuação dos pioneiros, do surgimento das 
improvisadas companhias e da realização das primeiras temporadas 
teatrais em Belo Horizonte, diversos grupos apareceram e encerraram 
suas atividades. Alguns cumpriram somente uma temporada ou tiveram 
permanência curta, outros reuniram-se ao redor de um grande nome, 
notadamente a figura do diretor como o único ponto de estabilidade. 
Por outro lado, há aqueles atores e grupos que conseguiram manter 
um mesmo espetáculo em cartaz por mais de 15 anos e coletivos 
teatrais que estão comemorando mais de 30 anos de trabalho. A 
maior parte dos grupos não possuía sede e poucos eram mantidos 
por empresas com lugar fixo para ensaiar, guardar cenários e 
encenar suas apresentações. Muitos grupos foram criados dentro das 
escolas a partir dos trabalhos de formatura, além daqueles que se 
organizaram em núcleos de dramaturgia e trabalhos autorais.

Na lógica de uma efetiva atuação artística e política 
em um mercado cada vez mais profissionalizado, o movimento 
teatral cresce e escreve capítulos marcantes na história da 
cidade. O relevante número de grupos de teatro que se formam em 
Belo Horizonte resulta na pluralidade de linguagens e pesquisas 
permanentes, muitas histórias de persistência, vários exemplos 
de associação em coletivos com projetos artísticos intercruzados 
na busca constante de reconhecimento do papel da arte na vida 
citadina. 

A diversidade de propostas cênicas, a apropriação de 
espaços originalmente não teatrais, a realização de festivais 
e eventos de interação de culturas, a adoção de estratégias 
de funcionamento em sedes próprias e de práticas de produção 
inovadoras, a mobilização e a participação dos artistas na vida 
pública colocam em cena uma cidade em movimento, que se reinventa 
na via de mão dupla que liga tradição e modernidade. Sob esse 
olhar, os movimentos teatrais constituem-se no lugar de cruzamento 
entre os modos de vida do cidadão e da cultura, lugar de memória 
tecida no cotidiano citadino, diverso e universo.
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O TEATRO DE RUA E A CELEBRAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DEMOCRÁTICO 

EDUARDO MOREIRA1

A cidade sempre foi o lugar por excelência do encontro. 
A urbanidade se contrapõe ao mundo rural por seu caráter de troca, 
de interação. A diversidade faz dos centros urbanos um local 
de intensa mobilidade e de comércios múltiplos. Viver na urbes 
significa interagir, imiscuir-se, misturar-se, perder-se numa 
multidão. A cidade é a celebração do espírito democrático, em que 
as ideias circulam com grande rapidez e as diferenças se diluem e 
se misturam.

Uma cidade constrói sua história a partir de seus 
eventos públicos. Seus moradores se reconhecem naqueles locais 
públicos que narram mais que seu dia a dia. Elas são uma espécie 
de narrativa do nosso passado, nosso presente e futuro. A cidade 
precisa ser o lugar da celebração daquilo que é público. 

Nesse sentido, nenhuma arte pode render mais tributos à 
urbanidade do que o teatro. Menos por sua abrangência e muito mais 
por sua efetividade. Construído a partir de um processo coletivo, o 
teatro só se concretiza a partir de um rito coletivo, de encontro 
com uma comunidade de espectadores. Nenhuma arte pode ser mais 
presencial, interativa do que o teatro. 

Sua essência está necessariamente conectada com um 
ritual coletivo de encontro de artistas e espectadores, numa 
intensa troca presencial em que se constrói e se celebra um fórum 
coletivo de entretenimento e de reflexão. O teatro é puro ato, 
momento presente, troca coletiva que se potencializa e que se 
multiplica. Se seu alcance quantitativo é comparativamente bastante 
modesto, sua eficácia qualitativa de troca e, consequentemente, de 
transformação, é muito mais eficaz.

Juntemos então as celebrações coletivas da cidade e 
do teatro para reiterar sua irmandade enquanto construção de 
uma identidade e de um caráter democrático. E se extrapolamos os 

1  Eduardo Moreira é ator, diretor, dramaturgo. Fundador do grupo Galpão, 
participou de suas 22 montagens, tendo dirigido um dos seus maiores sucessos, 
o espetáculo de rua Um Molière Imaginário. Como diretor trabalhou ainda com os 
grupos Clowns de Shakespeare (nos espetáculos Muito Barulho por Quase Nada e 
Casamento do Pequeno Burguês), Teatro da Cidade (Um Dia Ouvi a Lua), Maria Cutia 
(Como a Gente Gosta e Ópera do Sabão), Dell’Arte Company (Shotgun Marriage), Cia. 
Malarrumada (Espreme que Sai Sangue), o Galpão Cine Horto (Por Toda a minha Vida 
e Circo do Lixo), Grupontapé (Por de Dentro). Como ator participou de filmes como 
O Ano que meus Pais Saíram de Férias; Mutum; Antes que o Mundo Acabe; Moscou; 
Batismo de Sangue; Mão na Luva, entre outros. Escreveu vários roteiros teatrais, 
entre os quais se destaca a última montagem do Galpão, o sarau De Tempo Somos.

SEGUNDA PARTE
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limites do espaço físico da casa de espetáculo e transbordamos o 
teatro para o espaço público da rua, esse potencial me multiplica.

 É bastante sintomático que o período da ditadura militar 
no Brasil tenha esvaziado completamente a rua. O espaço público era 
rigidamente controlado pelas forças policiais de segurança. Reunir-
se na rua tornou-se um ato subversivo. Nada interessa mais a uma 
ditadura do que o esfacelamento dos indivíduos, cheios de medo e de 
frustração e incapazes de construir projetos de desejos coletivos. 
Não foi à toa que os militares desbancaram o movimento teatral 
na década de sessenta, uma vez que o teatro era a vanguarda da 
organização artística e social no período. 

Dentro da melhor tradição do teatro grego, a cena se 
transformara num fórum de intensas discussões e de possíveis 
alternativas para o delicado momento político e social que vivíamos 
na década de sessenta. Com o golpe de 1964 e seu acirramento com a 
edição do AI-5, o movimento de teatro se dispersa e vivemos uma era 
em que prevalece o “cada um por si”. Quinze anos vão se passar sob 
a égide da censura e do silêncio.

Nesse contexto, não posso deixar de me ater ao momento 
em que surge o grupo Galpão, que, instrumentalizado para o teatro 
de rua pelo encontro com dois diretores da companhia alemã Teatro 
Livre de Munique (Freies Theater Munchen) e guiado por um feroz e 
romântico desejo de fazer teatro a todo custo onde fosse possível 
fazê-lo, enfrenta todas as adversidades e monta seu primeiro 
espetáculo. 

A filosofia era a de que, se não existem teatros 
disponíveis e os poucos que existem não são acessíveis a um jovem 
grupo de atores, a solução é partir para uma arte que ocupe todos 
os espaços disponíveis. Fazer teatro onde seja possível fazê-lo 
e onde as pessoas estejam abertas a nos receber. A ideia soava 
simplista demais para dar certo, mas acabou vingando. 

Nosso primeiro espetáculo, E a Noiva não Quer Casar…, 
uma esquete circense, montado por cinco atores em pernas de pau 
e uma dupla de palhaços percussionistas, começa a circular pelas 
praças centrais e alguns bairros da periferia da cidade. O ambiente 
inóspito, agressivo e apressado dos grandes centros parece entrar 
numa espécie de suspensão. A estreia se dá no mês de dezembro e 
a imagem inesquecível que me vem à cabeça é a dos meninos de rua 
tirando as moedas de suas “caixinhas de natal” para contribuir com 
o nosso chapéu. O poder da fantasia e da imaginação se impunham 
sobre a brutalidade da realidade. O teatro de rua instaurava (ainda 
que por poucos minutos) uma espécie de utopia social, em que a arte 
parecia romper com os muros da segregação e da brutal desigualdade. 

O ano era 1982. O Brasil estava sob as rédeas do general 
Figueiredo (aquele que preferia o cheiro do cavalo ao do povo). 
Movidos pela necessidade de fazer teatro e pela impossibilidade de 
ocupar as exíguas casas de espetáculos da cidade, o grupo invade 
as ruas. As apresentações em pernas de pau reúnem quinhentas, 
setecentas pessoas nas praças centrais de Belo Horizonte. 
Os anônimos transformam-se em espectadores. Seu cotidiano é 

interrompido para que eles assistam, por vontade própria, ao teatro. 
As pessoas se reúnem e parecem perder o medo de se concentrarem e 
se constituírem enquanto público. Não mais indivíduos dispersos, 
mas um público que participa e desfruta de um ato essencialmente 
coletivo. Algo que só o teatro é capaz de produzir. 

As primeiras apresentações são acompanhadas de uma 
rígida vigilância das chamadas forças de segurança. Os atores são 
detidos após um espetáculo no parque Municipal, por se tratar de 
um logradouro em que são vedadas as manifestações artísticas. 
Poucos meses depois, saindo de uma apresentação numa manifestação 
sindical, na praça Sete, os mesmos atores correm da polícia e se 
refugiam nas dependências do teatro Marília. As forças da repressão 
insistem em manter a ordem, mas as pessoas parecem começar a 
perder o medo. Os cidadãos, até então dispersos e dominados pelo 
receio, começam a sair para a rua. As manifestações se proliferam e 
campanhas como a da anistia e das eleições diretas para presidente 
começam a tomar força e se alastram com uma força impressionante. 
Os protestos e as mobilizações públicas, até então sempre 
perseguidas por cassetetes e bombas de gás lacrimogêneo, se impõem 
e ocupam, sem medo, os espaços públicos. 

O teatro de rua do Galpão já não se restringe aos 
logradouros do centro, mas ocupa outras praças, outros horizontes. 
Além da periferia, o grupo se expande para novos espaços como as 
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praças da Liberdade e a Savassi. O grupo “das pernas de pau”, como 
era conhecido então, vai ocupando todos os espaços possíveis e 
disponíveis. E vai sendo acompanhado por uma legião de pessoas que 
começam a fazer daqueles locais públicos um lugar de interação e 
de reconhecimento, individual e coletivo. Todo esse movimento se 
insere dentro uma mobilização de um esboço de sociedade civil que, 
esgotada pelos quase vinte anos de repressão e de embrutecimento, 
quer voltar a se manifestar e a se expressar. A cidade diz não ao 
embrutecimento e volta a celebrar o compartilhamento público.

As pessoas voltam a se encontrar nas ruas. Novos espaços 
públicos são descobertos e usufruídos pela população. No final 
da década de oitenta, o Galpão convida vários atores e faz um 
grande ato performático em plena praça Sete, em que, protestando 
contra a carência absoluta de opções de lazer na cidade, faz uma 
manifestação pela instalação de uma praia em BH. A ruas da cidade 
não são mais apenas o palco das apresentações e intervenções, mas 
passam a ser também seu tema.

Em 1992, na segunda edição do FESTIN, festival de teatro 
de rua, o Galpão estreia em Belo Horizonte o espetáculo Romeu e 
Julieta e uma grande multidão se reúne ali para celebrar a cidade e 
o teatro de rua. A Praça do Papa se descobre como uma grande ágora 
grega. Dois anos depois, o grupo monta um grande circo num terreno 
baldio encravado entre o bairro Sion e o Mangabeiras. Durante 
duas semanas, uma enorme quantidade de pessoas se acotovela nas 
desconfortáveis arquibancadas do circo para assistir ao espetáculo 
A Rua da Amargura. Pouco tempo depois, a região seria urbanizada e 
a cidade ganharia a Praça JK, hoje um dos locais de maior afluxo de 
lazer em Belo Horizonte.

Através da ação do Galpão e de outros grupos que, 
na esteira, surgem e começam a atuar pelas ruas centrais e da 
periferia da cidade, novos espaços de encontro e de convivência 
vão surgindo nas comunidades. A cultura desempenha um fundamental 
papel de descentralização e de revalorização de espaços esquecidos 
e relegados ao banditismo e ao tráfico de drogas.

O movimento que nasce no início da década de oitenta, 
com a invasão das ruas pelas pernas de pau do Galpão, ganha fôlego 
ao longo dos anos oitenta e início de noventa, com a criação de uma 
série de outros grupos e o surgimento do Festival Internacional 
de Teatro de Rua. Belo Horizonte começa a ser reconhecida como 
uma cidade de convivência essencialmente cultural e pública. Novos 
grupos surgem e outros grupos se lançam na aventura dos espetáculos 
ao ar livre. É o caso do grupo de dança Primeiro Ato, o grupo 
Armatrux, o Andante, o Cabana, o grupo de teatro Reviu a Volta, da 
Lagoa do Nado.
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Em contrapartida, em meados da década de noventa, o 
movimento começa a se arrefecer. A construção dos grandes shoppins 
centers, o aumento acentuado da violência que acabou por gerar 
uma sensação de falta de segurança. A cultura do consumismo e 
do individualismo que se generalizou como parâmetro em todas as 
classes sociais, a internet, as redes sociais parecem criar uma 
bolha que segmenta, particulariza e segrega os grupos e as tribos. 
A fragmentação toma conta. 

Na cultura, passamos a viver uma era de eventos. 
As temporadas teatrais se tornam escassas. Os grupos promovem 
lançamentos reduzidos a um curto espaço de tempo. Os projetos são 
construídos à mercê de editais e perdem fôlego de permanência. O 
Galpão promove alguns encontros significativos com o público de 
Belo Horizonte na rua, mas eles passam a ser mais espaçados. A 
estrutura dos espetáculos passa a ser maior e mais complexa. Os 
custos para se fazer uma apresentação se multiplicam. A burocracia 

Apresentação do Grupo Galpão - Romeu e Julieta - na Praça do Papa. 
Foto: Magda Santiago. Acervo Grupo Galpão.
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para tomar o espaço público se torna mais complexa e impede a 
livre circulação da arte pelos espaços públicos. A regulamentação 
da sua ocupação gera gastos que, muitas vezes, inviabilizam 
algumas iniciativas. As demandas geradas pela profissionalização 
e o aumento dos custos impede uma ocupação permanente do espaço 
público.

Mesmo assim, alguns encontros são dignos de nota, 
especialmente pela natureza de um espetáculo teatral e sua 
dificuldade natural de conseguir reunir tanta gente. Os registros 
apontam para concentrações de cinco, seis mil espectadores, numa 
única apresentação. A Praça do Papa, por sua topografia favorável, 
reúne grandes reuniões de público. Como uma espécie de ágora grega, 
multidões se espremeram para assistir às estreias de espetáculos 
como Um Molière Imaginário, Um Homem É um Homem, Till, a Saga de um 
Herói Torto e Gigantes da Montanha. O grupo promove ainda grandes 
encontros, com multidões apinhadas nas escadarias e nos morros da 
praça, com a apresentação de um repertório de espetáculos durante 
as comemorações dos seus vinte e vinte e cinco anos. Em 2013, a 
estreia de Os Gigantes da Montanha, de Pirandello, dirigido por 
Gabriel Villela, chega a reunir o impensável número de doze mil 
espectadores para uma única apresentação, no Parque Ecológico da 
Pampulha. 

Mas, ainda assim, estamos restritos ao caráter de 
eventos. O tempo da ocupação constante e permanente das ruas 
parece ter passado. O dinamismo social da cidade se multiplica, 
mas agora, nitidamente de maneira fragmentada. As diferentes 
tribos elegem seus territórios e, neles, interagem com o espaço 
urbano. As classes mais abastadas se afastam da cidade e buscam 
os condomínios bucólicos e distantes. A cidade passa a ser o local 
meramente dedicado ao trabalho e aos afazeres indispensáveis do 
dia a dia. Os shoppings procuram criar a falsa tranquilidade de um 
mundo harmonioso, sem contradições e sem diferenças. Um aquário de 
paz dentro do turbilhão da cidade. A falsa ilusão de que todos são 
iguais desde que possam comprar. Compro, logo existo. Concomitante 
a isso, várias áreas dos centros da cidade se esvaziam e tornam-
se uma espécie de terra de ninguém. Se a ditadura proclamava a rua 
como o espaço da polícia, algumas áreas, nos dias de hoje, tornam-
se o espaço dos desmazelados, da insegurança e do comércio de 
crack. Verdadeiras zonas de devastação.

É claro que a dinâmica dos movimentos sociais não 
para. Os rappers, os grupos de hip-hop, as galeras de góticos, 
punks, nerds, patricinhas, hippies etc. etc. continuam a ocupar 
seus respectivos espaços e a dinamizar o espírito da cidade. Uma 
permanente entropia. Talvez estejamos menos republicanos, tudo 

parece estar excessivamente fragmentado. Mas o impulso de troca 
e de circulação continua cada vez mais intenso, especialmente com 
o advento das inumeráveis redes sociais. Um mundo cada vez mais 
apressado e ávido se descortina e nos desafia diante de nossos 
olhos perplexos.

E assim, seguimos com os embates sem trelas da história. 
Uma coisa me parece certa: a essência da cidade é o encontro, 
e a forma artística que propicia os encontros mais efetivos e 
intensos é sempre o teatro. Por isso a cidade precisa do teatro. 
Especialmente o teatro de rua, que rompe com as barreiras das 
casas de espetáculo e quebra a hierarquia do palco e da plateia.  
Ao se emoldurar nas paisagens das ruas e praças da cidade, o teatro 
de rua interage com o urbano e ressignifica seus sentidos e sua 
história. E, acima de tudo, celebrando a democracia.

Gigantes da Montanha, Grupo Galpão. Foto: Guto Muniz.
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COLETIvOS TEATRAIS, PERFORMAnCE E MICROPOLíTICAS1

FERnAnDO AnTOnIO MEnCARELLI (UFMG/CnPq/FAPEMIG)2

Na contraface da crescente virtualização em larga 
escala na sociedade contemporânea, emergem deslocamentos e novas 
formas de articulação coletiva em que as práticas performativas 
desempenham papel central. As novas formas de socialização 
propiciam ações artísticas, culturais e políticas nos territórios 
da cidade, ressignificando e reinventando seus espaços públicos. 
As artes de performance têm um papel importante a desempenhar 
nesse processo, por fundarem-se na relação entre o artista e 
seu público, na experiência do encontro. Por terem acumulado ao 
longo de séculos técnicas de trabalho sobre si, de contato e de 
ações coletivas. Seja através da narrativa, do mito, da fábula, 
da imagem ou da imersão em outros sentidos, o corpo a corpo das 
artes da performance trabalha para a expansão da percepção e da 
consciência do sujeito e sua condição e constrói experiência no 
plural. Operando transversalmente entre a sociedade e o indivíduo, 
as artes de performance criam e atuam na dimensão do coletivo, 
seja internamente em suas estruturas, seja em sua relação com os 
públicos locais, regionais, nacionais ou internacionais, a partir 
de suas proposições artísticas e seus processos criativos. 

Concorre para isso, no Brasil, a afirmação de um modelo 
de criação teatral fundado na grupalidade, que vem se desenvolvendo 
desde os anos 60 e ganhou nova escala a partir dos anos 80, 
representando hoje uma parcela expressiva da produção no país. 
Tendo emergido em um contexto internacional e latino-americano 
que apostava nesse modelo, o movimento de teatro de grupos ganhou 
fôlego e permanência no país e é uma das principais características 
de nossa produção teatral no contexto internacional.

Espalhados pelo país em grande número, representam 
uma parcela importante da produção teatral de Minas Gerais, e 
têm contribuído para a renovação artística local, com repercussão 
nacional e internacional, atuando em uma nova zona em que são 

1 Este artigo é resultado da confluência de dois textos publicados anteriormente 
em revistas importantes no circuito teatral belo-horizontino, mas de pequena 
circulação. MENCARELLI, F. A. Teatro de grupo, forma e experiência: um relato. 
Ensaio Aberto. Belo Horizonte, p. 5-7, 1º mar. 2013. Texto apresentado em encontro 
do Movimento de Teatro de Grupos de Belo Horizonte e publicado na revista do 
MTG. MENCARELLI, F. A. Corpo a corpo das artes de performance a a experiência no 
plural. Revista do FIT, Belo Horizonte, p. 50-54, 20 jun. 2012.  

2  Professor do curso de Teatro da UFMG, bolsista de Produtividade em Pesquisa do 
CNPq e bolsista do Programa do Pesquisador Mineiro da Fapemig.
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indissociáveis as dimensões estéticas, éticas e políticas de suas 
ações artísticas. As transversalidades e interlinguagens aproximam 
também os coletivos e artistas de outros campos, como as artes 
visuais e a música. 

TEATRO DE GRUPO, FORMA E ExPERIênCIA

Conscientes de sua abrangência e importância na cena 
contemporânea, os grupos teatrais organizados em movimentos 
locais e nacionais e vários pesquisadores têm procurado definir 
as características do teatro que produzem. Alguns deles, reunidos 
numa série de encontros denominados Próximo Ato, promovidos pelo 
Itaú Cultural, em São Paulo e outras capitais do país, entre elas 
Belo Horizonte3, procuraram discutir o que define um grupo teatral 
e sobre o que se fala quando se fala em teatro de grupo, assim 
como refletir sobre a relação entre as formas de produção e as 
poéticas. O pensamento, gerado sempre no confronto de diferentes 
perspectivas, indicou o aprofundamento de questões relacionadas 
à compreensão de aspectos recorrentes, na tentativa de definir 
esse teatro como a “utopia da coletivização”, a “ação política” e 
a “autocrítica”. Na síntese feita por Rosyane Trota no encontro de 
2006, em São Paulo, com grupos convidados de várias partes do país4, 
pensava-se o teatro de grupo como aquele que:  

– se alimenta de uma utopia de coletivização, diálogo, 
intercâmbio, confraternização; 

– procura formas de organização e aponta para uma ação 
política que visa ao reconhecimento de sua importância cultural 
pelo poder público; 

3  Participei, a convite do Itaú Cultural, como observador do evento que reuniu 
grupo teatrais convidados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo em 
setembro de 2008, no Galpão Cine-Horto. Publiquei breve relato em blog do evento. 
Cf. MENCARELLI, Fernando. Próximo Ato de Belo Horizonte, http://proximoato.
wordpress.com/2008/09/page/2/, 4 set. 2008. Após três anos de uma ação curatorial 
coletiva de Maria Tendlau, José Fernando Azevedo e Antonio Araújo no Encontro 
Próximo Ato, em que se objetivava proporcionar um espaço de encontro e reflexão 
sobre a atividade dos grupos teatrais no Brasil, o projeto parece ter encontrado 
uma forma organizacional bastante eficaz para gerar a experiência pretendida. 
Pautando-se pela necessidade de expandir o alcance das discussões para os grupos 
espalhados pelo país, o Próximo Ato criou um programa de ações nesta edição de 
2008, que teve início em BH, reunindo grupos de Minas, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro (foram 20 grupos de BH, oito do Rio e três do Espírito Santo), passando 
por Recife, para alcançar a região Nordeste, e em seguida por Porto Alegre, para 
reunir os grupos da região Sul.

4  TROTTA, Rosyane. Grupos de teatro no Brasil: convergências e divergências. 
Subtexto: Revista de Teatro do Galpão Cine Horto. Belo Horizonte, Ano 5, v. 5, p. 
31-36, dez. 2008.

MEDEIAZONAMORTA. Grupo Teatro Invertido. 
Belo Horizonte. 2006. Foto: Guto Muniz.

– coloca em questão a estrutura interna de criação e de 
organização dos grupos e, embora lute pela sustentabilidade, preza 
o risco, a flexibilidade, o desconhecido, como fatores fundamentais 
à criação artística. 

Em pauta também estava a discussão sobre a relação entre 
uma precariedade e uma vulnerabilidade própria desse teatro e uma 
reflexão em perspectiva histórica que afirmava a percepção de que 
essa experiência iniciada nos anos 90 reatava um fio que remetia 
à história dos grupos desde os anos 60, até aqui reconhecida 
por um movimento de irrupção e interrupção, o que a colocava, 
e ainda a coloca, diante do desafio de compreender tanto suas 
particularidades, potencialidades, quanto desafios, impasses e 
contradições.

Uma dessas particularidades remete à forma como os 
grupos, hoje, estão entendendo o diálogo com o espaço público (ou 
com a cidade), uma vez que esse teatro precisa responder a um tempo 
em que as instâncias sociais estão rarefeitas. Pode-se pensar que, 
nesse mundo de relações precárias, talvez essa forma de produção 
seja uma alternativa, por insistir na ação coletivizada e por 
alimentar uma dimensão utópica.
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 Outra particularidade, relacionada à primeira, 
coloca para o teatro a mesma questão que se aplica a outras 
áreas da criação artística, aqui traduzida no estabelecimento 
de uma reflexão sobre a relação entre “forma” e “experiência”. 
Conforme as colocações de Rodrigo Naves5, caberia se perguntar 
como o Modernismo e as vanguardas encontraram a forma daquela 
experiência, se a arte – e o teatro contemporâneo – estaria sendo 
capaz de elaborar as formas dessa experiência. Cabe aqui destacar 
o desafio colocado por Rodrigo Naves quando nos deparamos com 
seu questionamento sobre a timidez formal presente nas artes 
contemporâneas. A pergunta que deixou para o Teatro da Vertigem 
durante a criação do BR3 era a seguinte: seria possível falar dessa 
experiência sem encontrar uma forma que a traduza? 

 Pensar a relação entre forma e experiência na produção 
dos grupos teatrais tornava-se uma questão em pauta para os 
coletivos reunidos no Próximo Ato. O que tornava essa questão ainda 
mais urgente era a impressão de uma ainda não realizada elaboração 
crítica dessa experiência. Junto com Denis Guénon6, colocava-se 
a pergunta: que tipo de experiência nosso teatro elaborou nessa 
relação com o outro, com a cidade, com o público?

5  NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e 
contemporânea. São Paulo: Cia. das Letras, 2007.

6  GUÉNON, Denis. O teatro é necessário? São Paulo: Editora Perspectiva, 2012.

Apocalipse 1,11. Teatro da Vertigem 
(SP/Brasil). FIT BH 2006. 
Foto: Guto Muniz.

Livro de Jó. Teatro da Vertigem 
(SP/Brasil). FIT BH 2006. 
Foto: Guto Muniz.
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Nesses encontros de coletivos, nessas partilhas, emergia 
ainda uma percepção de que os grupos buscavam falar de algo 
urgente, que, de um modo ou de outro, pareciam estar falando dessa 
sensação de algo que constitui a sociabilidade estranha, rarefeita, 
do país. Uma pergunta que parecia retornar nos trabalhos dos 
grupos: o que é isso que chamamos de Brasil?

Essa forma precária de produção do teatro de grupo pode 
ser não só uma alternativa de sobrevivência, mas uma forma de 
resposta a essa precariedade que caracteriza nossa sociabilidade, 
disputando um espaço na cidade para uma arte na contramão: pois 
é coletiva, tem continuidade e se apresenta como um projeto. 
Coletividade, continuidade e projeto precários, mas ainda assim 
existindo na contramão. 

 Ainda mais interessante, era a percepção comum de que 
havia uma espécie de coletivo dos coletivos de grupos de teatro. 
Um movimento nacional, um intercâmbio permanente e uma ação 
com reverberação, contaminação. Mais uma vez a questão: até que 
limite nós do teatro estamos levando nossas discussões estéticas 
à radicalidade de uma busca formal? O que essas formas flagram? O 
que elas trazem? Como o teatro consegue atravessar essa experiência 
e trazê-la à tona sob o ponto de vista formal? Mais uma vez o 
coletivo dos coletivos: a criação de uma obra é como o resultado 
de uma obra maior, uma somatória, uma criação coletiva, uma obra 
coletiva.Por isso a questão presente no Encontro Próximo Ato: 
pensar mais verticalmente, e coletivamente, a forma como elaboração 
de uma experiência (social). Ao se pensar a criação, trata-se de 
procedimentos, mas também de questionar como ela (forma) flagra um 
movimento que é exterior a ela.

No encontro regional de grupos teatrais promovido 
pelo Itaú Cultural em 2008, no Galpão Cine-Horto, em Belo 
Horizonte, no projeto Próximo Ato, pude relatar e comentar algumas 
questões que gostaria de retomar aqui. Com as apresentações dos 
grupos convidados, podia-se perceber o estabelecimento de uma 
sistematização dos processos de criação, seja como continuidade, 
sob a forma de um treinamento e um procedimento criativo buscado 
através dele, seja nos desdobramentos de investigações que se 
dão ao longo da definição de projetos. Eram recorrentes como 
práticas: o investimento do coletivo na criação, mencionado 
recorrentemente como formas de processos colaborativos; a busca por 
novas relações com o espaço como elemento da criação, seja como 

sede, como interferência na cidade, como espaço teatral, cênico 
ou dramatúrgico, pois, ao ser ativado em múltiplas esferas, o 
espaço se afirma como campo relacional privilegiado; a dramaturgia 
colaborativa como forma de se aproximar da experiência partilhada, 
coletiva, da cidade.

O que se colocara como tema desse encontro, a relação 
entre forma e experiência na criação dos grupos, apresentava-se, 
a partir dessa constatação, como uma discussão justa, por apontar 
a urgência em focar as questões relacionadas à criação para além 
daquelas relacionadas aos procedimentos e aos seus pressupostos 
e inqueri-las na relação entre forma e experiência, conforme 
sugeria a leitura e as colocações de Rodrigo Naves trazidas para o 
encontro. Forma como processo, forma indissociável da experiência. 
Poderíamos relacionar a provocação de Rodrigo Naves, sobre uma 
timidez formal da criação teatral contemporânea no país e sobre 
a necessidade de encontrar correspondência entre a experiência e 
a forma, a algumas palavras recorrentes nesse encontro. Em muitos 
grupos, em muitas trocas, nas palestras, nas apresentações, algumas 
palavras (ou um campo de palavras) foram insistentemente repetidas: 
falou-se de confronto, combate, relação, encontro, afeto...

Poderíamos pensar nos grupos como núcleos/coletivos 
de afecção e fricção? Essa forma de criar, o teatro colaborativo 
(ou mesmo “combativo”), possibilitava olhar o estabelecimento 
das relações no interno de um grupo como resultado de afecção 
e fricção. Possibilitava perceber os grupos como núcleos, como 
coletivos em que se dá permanentemente o exercício da construção 
de algo comum, resultado de fricção e afecção. Se a esfera pública 
pode ser vista como um espaço de embate de pontos de vista, de 
projetos, é no exercício do coletivo, na experiência do coletivo 
(fricção e afecção) que ela também se institui. Consequência 
desse processo seria a afirmação dos coletivos teatrais, a força 
de sua experiência na cidade, na esfera pública. Os grupos geram 
nos processos internos, nos coletivos, uma experiência que também 
constitui a forma (em cena estão não só as ações, mas as relações 
desdobrando-se no tempo), pois se estende ao público.

Nesses coletivos, e entre eles, se estabelece uma prática 
em que a fricção expande a experiência e questiona a forma, pois a 
transforma. O confronto, a multiplicidade, a fricção fazem ampliar a 
visão, transformar, experimentar. Ampliar a experiência. Reconhecer 
a experiência. A técnica seria a possibilidade da verticalidade 
no exercício do encontro. Por isso as discussões sobre o ator 
se tornam tão centrais, porque ele é o sujeito que efetivamente 
realiza o encontro com o público.
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O que aponta o espetáculo como experiência? A 
complexidade, a pluridimensionalidade (cultural, política, social, 
corpórea, afetiva, mental: biopolítica). Por isso a fricção é 
exigência, é trabalho sobre a qualidade. O que esses movimentos, 
coletivos de coletivos, que têm surgido no país, indicam talvez seja 
essa provocação coletiva, exposição coletiva, tensão coletiva que 
cobra, impulsiona, questiona, provoca. Por isso a importância da 
pluralidade de pontos de vista.  

Há algo no vigor das centenas de grupos teatrais em 
ação espalhados pelo país que está em curso, e essas dramaturgias 
em processo são também uma resposta ao real imediato, uma 
possibilidade de inserir a experiência coletiva na cidade sitiada 
pelo esvaziamento da esfera pública. 

 Em Belo Horizonte, as experiências realizadas nos anos 
60 e 70 foram renovadas nos anos 80 com o movimento de teatro 
de grupos capitaneado por companhias como Grupo Galpão, Cia. 
Absurda, Cia. Sonho e Drama e Cia. Multimédia. Os anos 90 e as 
primeiras décadas do 2000 foram terreno fértil para o surgimento 
de dezenas de grupos na cidade e no estado de Minas Gerais. O 
circuito estabelecido entre os grupos em âmbito nacional contaminou 
as discussões e os processos criativos, ganhando corpo na cidade 
em movimentos como MTG – Movimento de Teatro de Grupos, Circuito 
Off, Redemoinho, e em projetos como o Cena 3x4, do Galpão Cine-
Horto, que contribuiu para a difusão das proposições do processo 
colaborativo de criação.   

O Grupo de Teatro Invertido, por exemplo, da nova 
geração (assim como Espanca!, Quatro los Cinco, entre outros), 
formou-se nesse cenário: experimentou o processo colaborativo 
em seu primeiro espetáculo, ainda vinculado à universidade, fez 
parte do Projeto Cena 3x4, e definiu seu percurso recente no 
aprofundamento da pesquisa sobre a criação coletiva da cena. Com 
o projeto O Ator Invertido o grupo radicalizou sua experiência 
colaborativa ao propor-se, como núcleo de atores que é, deslocar 
seus componentes para funções de direção ou escrita dramatúrgica 
em uma série de estudos cênicos orientados por profissionais dos 
dois campos em que se lançavam. Esse ator invertido, olhando para 
si na projeção do outro, poderia reconhecer o urdimento da cena, 
seu espaço interno habitado pela multiplicidade de olhares, em 
construção, em processo. Uma cena vista pelo avesso, como o ateliê 
das dramaturgias em processo. Ao final, a cena, quando chega ao 
espectador, é superfície que condensa os processos, atravessada 
pela percepção de que o teatro é prática acumulada, é cultura 
grupal, é experiência traduzida em forma artística.
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TEATRO E CIDADE: ALGUMAS REFLExõES DECORREnTES DA PARTICIPAÇÃO EM UM 
GRUPO DE TEATRO

DAvI DOLPI1

Neste texto, faz-se o relato e a reflexão acerca de 
algumas relações entre teatro e cidade, decorrente da participação 
do autor na Cia. cênico-musical +de30 (chamada aqui de grupo 
+de302), criada em Belo Horizonte, no ano de 1998, e cujas 
atividades terminaram em 2005.

Davi Dolpi, autor do presente texto, foi aluno da 
primeira turma do curso do curso Técnico de Ator do Centro 
de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado (Palácio das 
Artes). Entre 1987 e 1989, enquanto discente desse curso, teve a 
oportunidade de vivenciar momentos de grande aprendizado, contando 
com um corpo docente integrado por nomes de destaque na cena 
teatral mineira, tais como Walmir José, Fernando Limoeiro, Helvécio 
Ferreira, Elvécio Guimarães, Luiz Paixão, Carlos Rocha, Gil Amâncio, 
Lelena Lucas, Chico Pelúcio, Marcelo Bones, Eid Ribeiro, entre 
outros. 

Após o término do curso, Dolpi e Iara Fernandez, que 
havia sido colega de turma, paralelamente à carreira artística, 
passaram a se aproximar da docência em teatro, logo integrando o 
corpo docente do CEFAR, tornando-se responsáveis, respectivamente, 
pelos cursos de Iniciação Teatral para Adolescentes e Pré-
Adolescentes.

Dessa convivência profissional, surgiu o desejo de 
realizar uma montagem teatral, o que se concretizou no espetáculo 
teatral Amores de Azevedo, entre 1995 e 1996, obtendo sucesso de 
público e crítica, tendo se apresentado, a convide de Eid Ribeiro, 
no II Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte. Nesse 
trabalho, constituído da encenação de três peças curtas de Arthur 
Azevedo, a música já estava presente com canções compostas por 
Dolpi, interpretadas em cena por ele e Fernandez.

Após essa primeira colaboração artística, ambos se 
juntaram ao violonista Luiz Gibson e começaram um trabalho cênico-
musical. Logo se juntaram a eles o ator Chico Neto e a atriz Gláucia 

1  Davi de Oliveira Pinto (Davi Dolpi) é doutor em Artes pela Universidade 
Federal de Minas Gerais e professor da Universidade Federal de Ouro Preto.

2  O autor do presente texto dedica, carinhosamente, o presente artigo a Iara 
Fernandez, Luiz Gibson, Gláucia Vandeveld, Manuela Rebouças, Tereza Alkimim, 
Marcelo Borges e Danilo Curtiss, bem como a todos os demais artistas que, por 
algum tempo, fizeram parte da Companhia Cênico-Musical +de30.
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Vandeveld. Pouco tempo depois, passou a participar desse trabalho 
a diretora, atriz e cenógrafa Manuela Rebouças, a artista plástica 
Tereza Alkmim e, na sequência, o ator e cantor Leo Mendonza, o 
ator Marcelo Borges, o ator e cantor Danilo Curtiss e a atriz e 
maquiadora Mona Magalhães. Dessa reunião de artistas (alguns dos 
quais foram se retirando para outras perspectivas profissionais e 
artísticas) resultou a criação da Cia. Cênico-Musical +de30, cujo 
nome aludia ao fato de Dolpi ter completado 30 anos em 1998.

O grupo, então, se empenhou na criação de uma série de 
números cênico-musicais, todos de autoria de Dolpi, entre os quais 
se destacou Arnaldo e Cecília, uma miniópera que brincava com 
clichês da grande ópera romântica italiana.

A vontade de criar um espetáculo cênico-musical 
impulsionou o grupo a entrar em um dos editais da Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura, tendo ficado Dolpi responsável pela amarração 
dramatúrgica dos números cênico-musicais que, até então, eram 
apresentados independentemente uns dos outros. Desse esforço 
criativo veio à luz o texto dramático Santa Edwiges Contabilidade, 
que levava para a cena os conflitos cotidianos de profissionais que 
trabalhavam em um escritório de contabilidade perdido em uma grande 
metrópole.

O projeto foi aprovado e o grupo encenou o texto, fazendo 
diversas apresentações em Belo Horizonte; posteriormente, tendo 
aprovado um outro projeto – de circulação de espetáculos – também 

na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o trabalho foi exibido em 
algumas outras cidades mineiras. Por fim, o grupo foi convidado por 
Charles Telles a apresentar o espetáculo no 1º Festival Nacional de 
Teatro de Itaúna, em 2005.

Após Santa Edwiges Contabilidade, o grupo se voltou para 
dois novos trabalhos: a retomada de Arnaldo e Cecília, a convite 
da produtora teatral Iza Rodrigues, e o infantil 1, 2, 3, 4!, que 
foi resultado do processo colaborativo do grupo como participante 
da edição de 2005 do projeto 3x4, coordenado pela Maldita Cia. de 
Teatro, em parceria com o Galpão Cine-Horto.

Tendo sido feito esse breve relato da trajetória do 
grupo, inicia-se uma série de três reflexões sobre possibilidades 
de relação entre teatro e cidade, advindas da participação do autor 
deste texto no grupo +de30.

Antes de entrar nessas reflexões propriamente ditas, 
vale lembrar a famosa fala de Hamlet – nesse momento, certamente, 
porta-voz de William Shakespeare – quando o personagem orienta um 
grupo de atores ambulantes, afirmando que o objetivo do teatro, 
“a princípio e agora, foi e é oferecer como um espelho à natureza, 
mostrar à virtude os seus próprios traços, à derrisão a sua exata 
efígie, à idade e corpo da vida social a sua verdadeira forma e 
imagem” (SHAKESPEARE, 1976, p. 116). Ou seja, nas palavras do famoso 
personagem, ao teatro cumpre a tarefa de mostrar, a cada vez, ao 
homem o que ele é.

A citação de Shakespeare ajuda a relembrar que o teatro 
sempre teve uma relação forte com a cidade. Desde o teatro feito 
na antiguidade greco-romana, passando pelas diversas manifestações 
teatrais da Idade Média, Moderna e Contemporânea, o fazer teatral 
tem incidido de modo contundente na cultura, fazendo projetarem-se 
em si – como se fosse uma tela – os traços de cada sociedade onde 
foi (e ainda é) produzido.

Na contemporaneidade, há artistas que, tais como Amir 
Haddad, desenvolvem uma incessante pesquisa sobre o teatro e suas 
possibilidades de inserção espacial na cidade:

Venho trabalhando a ideia de que a cidade é, por si, teatral, é 
dramática e que o teatro está impregnado dessas possibilidades de 
expressão. Ideia que me leva a procurar eliminar o mais possível 
a diferença entre cidadão e artista, e a criar um espaço onde é 
possível a cidadania se manifestar artisticamente; a buscar não 
separar uma parte da cidade para celebrar o teatro ou a pegar um 
pedaço da cidade e colocar dentro de um edifício para que ela esteja 
ali simbolizada, mas a pensar toda a cidade como uma possibilidade 
teatral; ela é o espaço de representação, suas ruas e edifícios são 
a cenografia e os atores são os cidadãos (HADDAD, 2012, p. 24).

Da esquerda para a direita: Danilo Curtiss, Davi 
Dolpi, Iara Fernandez, Gláucia Vandeveld, Marcelo 
Borges Manuela Rebouças, Luiz Gibson e Tereza 
Alkimim, nas dependências do Palácio das Artes. 
Fonte: arquivo pessoal do autor.
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A exemplo do que relata e reflete o autor, há tendências 
atuais que buscam diminuir a distância entre artista e cidadão, 
tentando criar espaços de manifestação cidadã que se produza ao 
modo da arte, recusando o teatro que se faz em um edifício teatral 
incapaz de dar conta de uma comunicação tão direta com a pessoa 
que habita ou frequenta a cidade, ou seja, sem dividir o que é o 
lugar do teatro e o que é o lugar da cidade.

Acrescente-se, em consonância com o que se citou de 
Haddad, e tal como propõe Glória Reis:

A arte, como constitutiva da vida urbana, tem na cidade um local 
privilegiado para sua manifestação. Viver na cidade permite o 
convívio com a diversidade, com as diferenças e com o diferente, 
convivência essa que pode, inclusive, estabelecer relações de 
interdependência. É na cidade que se pode situar o tempo da mudança 
e o tempo da permanência. É característico do meio urbano que 
todos os tipos de gente, que jamais se compreendem totalmente, se 
encontrem e se misturem (REIS, 2005, p. 20).

A autora aponta para a cidade como lugar onde a 
diferença se coloca permanentemente, visto ser ponto de encontro 
de pessoas das mais díspares origens geográficas, econômicas, 
políticas, sociais, éticas, culturais, artísticas e estéticas, o 
que provoca um enorme desafio para uma convivência minimamente 
harmoniosa.

Luciana da Costa Dias, por sua vez, observa: 

Hoje, cidade é um lugar de esquinas: de encontros e desencontros, 
de confluências e contrastes, muitas vezes extremos. Tentar pensar o 
urbano, hoje, se constrói em uma trama de múltiplas abordagens que 
não facilmente se enquadra em uma perspectiva linear. Impossível 
refletir sobre o fenômeno urbano sem levar em conta seus aspectos 
conceituais e sociais que – como tudo aquilo que pertence à esfera 
do humano – se inscrevem no tempo, têm história; posto ser o homem 
aquele que, habitando o tempo, constrói e reconstrói continuamente 
essa teia (DIAS, 2012, p. 49).

Assim, como aponta a autora, é nessa construção e 
reconstrução contínuas da teia urbana, realizadas por pessoas 
que se encontram, desencontram-se, mergulhadas em processos de 
convivência ora confluentes, ora contrastantes, dificilmente 
compreendidas por uma lógica linear, que se dá início à reflexões 
propostas neste texto.

Em continuidade com as pontuações anteriores, a primeira 
reflexão que aqui se faz focaliza, justamente, a dimensão do 
encontro de diferentes artistas, cidadãos com bagagens diversas, 
que se reúnem para desenvolver conjuntamente seu fazer artístico.

Quando se constitui um grupo de teatro – como foi o caso 
do +de30 – inicia-se um processo constante de adaptações mútuas. 
Por exemplo: alguns integrantes podem ser de Belo Horizonte, um, 
de Porto Feliz, SP, outra, de Salvador, outro, de Betim e assim 
por diante. É plausível imaginar que um milite mais diretamente 
em políticas sindicais, outra, em organizações de representação da 
classe artística, outros, talvez, façam de sua docência em arte 
uma forma de militância, e outro tenha em sua história de vida a 
experiência do exílio nos anos da ditadura militar brasileira nos 
anos 1970 etc. Uns, quem sabe, tenham formação artística calcada no 
fazer teatral, outros – pode-se cogitar – começaram a fazer teatro 
em oficinas de teatro ou em cursos técnicos ou em graduações em 
arte e por aí vai.

A reunião de características distintas – umas mais, 
outras menos – provoca como que uma turbulência que vai se 
manifestar mais ou menos intensamente, conforme os fatos, 
relações e reações – constituintes do itinerário dos artistas na 
implementação da ideia de trabalharem juntos – vão se sucedendo.

De certo modo, pode-se dizer que o encontro de 
artistas para formarem um grupo de teatro é, também, um encontro 
de “cidades” diferentes, que passam a conviver em determinados 
períodos de espaço-tempo, demandando um constante processo de 
negociações de desejos e atitudes, a fim de que se chegue ao 
resultado esperado, dentro de uma certa sinergia relacional.

No caso do +de30, os primeiros anos de trabalho levaram 
os artistas que integravam o grupo a conhecerem locais da cidade de 
Belo Horizonte, tais como uma galeria de arte, no qual a dançarina 
e coreógrafa Dudude Hermann coordenava apresentações culturais, 
um espaço cultural cuja programação estava a cargo dos dançarinos 
e coreógrafos Gabriela Christófaro e Tarcísio Ramos; o foyer do 
então Cine Nazaré, cujas atividades culturais eram responsabilidade 
de Adyr Assumpção; e uma das salas do então Centro Cultural Belo 
Horizonte, que tinha à frente o diretor Luiz Carlos Garrocho.

Fazer-se presente em cada um desses lugares foi 
expandir os horizontes urbanos, geográficos, históricos, sociais, 
culturais, foi relacionar-se com pessoas e lugares que passaram a 
ser significativos, pois iam compondo o mosaico de encontros do 
grupo com o público, tornando possível a construção de uma certa 
identidade artística e estética, da qual participa intensamente a 
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resposta de cada plateia, a recepção do trabalho pelos espectadores 
de cada apresentação.

A segunda dimensão focaliza a dimensão da obtenção de 
meios para a realização dos desejos artísticos do grupo, o que se 
fez, em um primeiro momento, com recursos próprios e, em seguida, 
com recursos vindos da aprovação de dois projetos apresentados a 
editais da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A discussão das políticas públicas para a cultura insere-
se no bojo mais alargado das políticas culturais municipais, 
estaduais e federais. Trata-se de um processo histórico, que vem 
sendo construído por meio de lutas da classe artística para ter o 
seu lugar reconhecido na sociedade, não somente como fazedores de 
entretenimento – o que tem, sem dúvida, sua relevância –, mas, e 
sobretudo, como um conjunto de cidadãos que refletem sobre o seu 
lugar na cidade, a sua função social e a sua capacidade de produzir 
conhecimento necessário ao desenvolvimento pleno da cidadania.

Beth Néspoli, no que tange a essa discussão, situa o 
debate num patamar ainda mais complexo:

Pensar que sociedade queremos é pensar o lugar da arte nela. 
Sem dúvida esse é o grande debate. Mas não é fácil colocar essa 
discussão na ordem do dia. No Brasil, mesmo em espaços muito 
politizados nem sempre há compreensão do papel da arte como 
manifestação cultural potente na construção da sociedade. Por isso é 
tão difícil ampliar orçamento da cultura (NÉSPOLI, 2008, p. 71).

O papel da arte vai ficando cada vez mais visível 
nos tempos que correm, porém, esse destaque ainda tem pouco a 
ver com uma real valorização da relevância fundamental desse 
campo de expressão e conhecimento para o desenvolvimento social. 
Infelizmente, o que ainda pauta a “autorização” oficial para a arte 
se colocar na cidade é uma chancela de ordem econômica e política, 
que “navega ao sabor dos ventos” mercadológicos.

Nesse contexto, o fato é que o +de30, como tantos 
outros grupos de teatro, viu-se levado a buscar, na concorrência 
em editais estaduais, a possibilidade de concretizar seus projetos 
e sair, pouco a pouco, da condição um tanto amadora em que se 
encontrava, visto que seus integrantes, na quase totalidade, 
ganhavam a vida como professores de arte, e não como artistas.

Não se pode deixar de reconhecer que foi por esse 
mecanismo das leis de incentivo à cultura que o grupo concretizou 
o que talvez tenha sido seu ponto alto, o espetáculo teatral 
Santa Edwiges Contabilidade, e pôde circular em outras cidades 
mineiras com o mesmo trabalho. No caso específico do +de30, ambos 

os projetos receberam verba do Fundo Estadual de Cultura, ou seja, 
não foi necessário entrar na insana luta por uma empresa disposta 
a direcionar sua renúncia fiscal em prol de um grupo que dava seus 
primeiros passos.

Tem-se, agora, decorridos tantos anos, uma consciência 
um pouco mais esclarecida quanto ao campo de forças econômicas e 
políticas que estão por trás da política cultural empreendida via 
leis de incentivo, sobretudo as fundamentadas em renúncia fiscal. 
Como um dos fatores dessa consciência, pode-se trazer Iná Camargo 
Costa, compartilhando sua convicção a respeito:

Para que não haja dúvida sobre o que entendo por sequestro do 
Estado, é bom dizer de uma vez que considero as leis de incentivo 
fiscal como a expressão cultural de um processo político em que, por 
meio da renúncia fiscal, o Estado declara oficialmente que, a partir 
de agora, o capital passa a definir diretamente que tipo de arte 
interessa ao país (COSTA, 2007, p. 21).

Em outras palavras, a vertente das leis de incentivo que 
conectam o projeto do artista teatral e os interesses da empresa 
que faz a renúncia fiscal acaba se convertendo em armadilha para 
quem se propõe fazer teatro profissionalmente: é aprovado quem se 
enquadra nas expectativas de marketing dos detentores das verbas 
que, em muitos casos, são fundamentais para pagar as contas no 
final do mês.

No entanto, constatar essa situação não implica pensar 
que os artistas devam continuar com se estivessem constantemente 
amarrados aos editais públicos de incentivo à cultura, em nível 
municipal, estadual e federal. Ainda mais que tais processos 
competitivos frequentemente são assombrados pelas “tendências” 
que levam determinados produtores e artistas – alguns de renome 
nacional – a terem para seus projetos destinada, senão a maior 
parte, pelo menos uma grande parte da verba passível de conseguir-
se mediante tais concorrências.

Lutar por alternativas a esse modelo que já está 
incorporado no cotidiano de tantos artistas de teatro na cidade de 
Belo Horizonte, e pelo país afora, parece ser a única saída para 
não permanecer acorrentados à fonte de recursos necessária para 
transformar sonho em trabalho e ter condições, assim, de pagar o 
feijão cotidiano.

Conectada com a perspectiva dessa luta, a terceira 
e última reflexão compartilhada aqui focaliza a dimensão mais 
explicitamente política do trabalho profissional em teatro, em 
termos de sua representação em meio à cidade (e à sociedade), uma 
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vez que o grupo, no decorrer de sua existência, participou do 
Movimento de Teatro de Grupo de Minas Gerais (MTG/MG)3.

O MTG/MG surgiu em 1991, por iniciativa de um 
conjunto de grupos de teatro destacados na cena mineira, e essas 
coletividades objetivavam, tal com se encontra no respectivo blog, 
“a revitalização do teatro de grupo em Belo Horizonte por meio de 
propostas para uma atuação mais efetiva desse segmento”4.

Ter participado do MTG/MG trouxe a consciência de como 
é importante o engajamento na representação política da classe 
teatral. Como qualquer classe profissional, ela é formada por 
coletividades marcadamente diferenciadas entre si. No interior 
mesmo do Movimento, havia particularidades, na linha apontada por 
André Carreira:

No seio do “movimento de teatro de grupo” existem organizações 
que se estruturam segundo os princípios tradicionais dos grupos 
cooperativados, bem como grupos que estão bem próximos das operações 
comerciais das empresas teatrais que caracterizam a vida teatral do 
país, e ainda há aqueles que se assemelham a empresas familiares 
(CARREIRA, 2010, p. 1).

A diversidade descrita pelo autor, longe de ser um 
empecilho, mostrou-se enriquecedora para que se tivesse a dimensão 
de que a história não se faz a partir de consensos facilmente 
conquistados. Tanto avanços quanto retrocessos na vez e voz de 
artistas teatrais estão vinculados à maior ou menor disposição, 
organização e intervenção de cada coletividade que compõe um 
movimento, atuando nos devidos canais de enfrentamento das 
dificuldades específicas de uma determinada profissão.

3  O autor agradece, afetuosamente, aos colegas do teatro com que compartilhou, 
representando o +de30, as reuniões, discussões e ações empreendidas conjuntamente 
no âmbito do MTG/MG.

4  http://movimentoteatrodegrupomg.blogspot.com.br/p/o-mtg.html.

Um dos projetos planejados, executados e avaliados pelo 
MTG/MG, denominado Estação em Movimento, marcou de modo especial a 
relação do +de30 com a cidade. Esse projeto, cujo começo aconteceu 
em 2001, objetivava:

[...] a formação de público, a exibição de produções recentes das 
companhias associadas ou não, exposição de materiais cênicos dos 
grupos e o intercâmbio entre os participantes. Com o passar dos anos 
o evento se fortaleceu e ganhou destaque como mostra teatral de 
grupos5.

O +de30 participou de duas edições do Estação em 
Movimento – em 2001, com Arnaldo e Cecília, e em 2003, com Santa 
Edwiges Contabilidade –, ambas encenadas na Serraria Souza Pinto, 
em Belo Horizonte. Fazer parte de todo aquele movimento – no 
sentido literal do termo, pois era um trabalho praticamente 
braçal a estruturação e, sobretudo, a fatura do evento em si – foi 
extremamente importante para o grupo.

Talvez se possa dizer que tal compartilhamento colocou-
se como uma baliza para (re)pensar, hoje, o vínculo dos desejos 
artísticos e estéticos individuais que tentam se encontrar de algum 
modo no interior de um grupo de teatro e o desejo coletivo de uma 
amplificação social da voz do artista teatral, marcando presença 
mais pela própria necessidade que tem da expressão artística do que 

5  http://movimentoteatrodegrupomg.blogspot.com.br/p/o-mtg.html.

Apresentação de Arnaldo e Cecília, como parte 
da programação da primeira edição da Estação em 
Movimento de 2001, na Serraria Souza Pinto, em Belo 
Horizonte, um evento realizado pelo MTG/MG. 
Fonte: arquivo pessoal do autor.
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por uma efetiva demanda social exterior que, pelo que tudo indica, 
não há nem vai haver tão cedo.

O MTG/MG continua suas atividades, promovendo encontros 
entre os fazedores e pensadores do teatro, em conexão com as 
respectivas cidades mineiras que sediam os atuais integrantes desse 
movimento.

Outros movimentos também se somam a esse, na tentativa 
insistente de fazer brotar na cidade, nas cidades, o espaço 
celebrativo por excelência que é o fenômeno teatral: contar, 
cantar, mostrar, dramaticamente, epicamente, performativamente, 
enfim, tornar vivo e presente o encontro imprescindível do homem 
com o homem, na intrinsecamente delicada efemeridade de sua 
potencialmente intensa duração.

Que os grupos continuem sua batalha na cidade, nas 
cidades, que o sonho continue temperando o feijão, que a utopia não 
desista de ser um lugar possível de ser almejado, que os homens 
adquiram mais e mais o costume de se reunirem, frente uns aos 
outros, para se colocarem no misterioso e encantador “lugar de onde 
se vê”.

São essas as reflexões que se tem para contribuir na 
presente publicação. Modestas, como foi singela a trajetória do 
+de30, porém, dotadas de um profundo sentido de ter feito parte 
desse grupo que foi, por algum tempo, um dos muitos elos que se 
conectam, engendrando a história do teatro em Belo Horizonte.
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CRIAnÇA E TEATRO: CEnAS POSSívEIS

EUGênIO TADEU PEREIRA1

PRA COMEÇO DE COnvERSA

Insinuar e provocar. Talvez estas sejam as palavras 
que mais se aproximam daquilo que entendo sobre o teatro para 
criança. O teatro, assim como a brincadeira, poderia ser um espaço 
no qual o pequeno sujeito exercesse sua imaginação e partilhasse 
suas aventuras e desventuras no mundo. Por excelência, o teatro e 
a brincadeira não são os lugares de resolução de problemas ou de 
escape de situações infelizes ou da realidade, mas, sim, lugares de 
prolongamento de sua fantasia e de sua capacidade de brincar com as 
coisas, ou seja, de ‘transvê-las’. A ludicidade na criança aflora, 
sai pelos poros e, ao mesmo tempo, está latente, como também está a 
sua capacidade de distinguir o que é a não brincadeira. 

 Este texto busca, então, refletir sobre teatro e infância 
em nossa cidade. Os aspectos aqui apresentados são gerais e não 
será abordado este ou aquele espetáculo. Exponho um ponto de vista 
sobre o fazer teatral para o público infantil, ressaltando as 
concepções, as características e os vários modos de apresentação 
cênica. 

OS ESPAÇOS E SEUS POTEnCIAIS

Os espaços, após um acontecimento teatral ou uma 
brincadeira, jamais serão os mesmos, pois alguém os tocou e os 
transmudou. 

A praça, o palco, a rua, a calçada, o ônibus, o quintal, 
a escola, enfim, os lugares da cidade, delimitados espacial e 
temporalmente para esse fim, são recintos onde há um ambiente para 
a expressão dessa necessidade de transformar algo do real. Para a 
criança, as linhas nas calçadas viram, rapidamente, uma amarelinha. 
Pula-se daqui para acolá. O importante é não tocar na linha. 
Temenos certeiro, como podia nos acenar John Huizinga. O tempo, o 
espaço, a regra, o desejo, o gratuito e a ficção estão presentes 
ali, nesse universo demarcado. A calçada jamais será a mesma daí em 

1  Eugênio Tadeu é professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal 
de Minas Gerais – Curso de Graduação em Teatro; integrante do Duo Rodapião e do 
Grupo Serelepe EBA/UFMG.
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diante. As suas linhas traçarão novos rumos e novas investiduras. 
Talvez outras crianças pisem nas linhas, invertendo todos os 
preceitos de outra criança que ali passou. É pura invenção. Como 
dizia Roger Caillois, toda regra é uma ficção.

Que espaço é esse onde, estabelecidos os limites, nos 
transporta para um mundo sobreposto à realidade corriqueira? É 
claro que existe uma “realidade real” e uma “realidade ficcional” 
e é, aqui, neste ponto, que estou chamando a atenção. Este é um 
assunto para uma boa conversa.

Em uma de suas expedições pela África, Peter Brook 
estendeu um tapete diante de seu grupo e da comunidade que os 
assistia e, ali, naquele lugar vazio, algo acontecia de acordo 
com as relações estabelecidas pelas pessoas que ousaram em deixar 
suas marcas, suas ideias, seus rastros cênicos. O tapete vermelho 
insinuava uma infinidade de situações e era nesse temenos - círculo 
grego, mágico e sagrado, no qual as atividades eram regidas por 
regras específicas e acontecimentos inimagináveis- que a ficção se 
tornava presente. Aquele espaço se transformou em muitos outros.

No brincar, a criança cria um vínculo capaz de 
transportá-la para o nível do não ordinário, fazendo um pacto 
ficcional com as pessoas e com as coisas ao seu redor. E é, nesse 
sentido, que começa a sua aventura. No atuar, seja de forma 
profissional ou não, o ator também faz esse pacto entre seus 
parceiros, o espaço e público que o assiste.

As praças, os bancos, as gramas, os arbustos podem se 
transformar naquilo que nem a própria criança imaginava. Essas 
possibilidades estão latentes em cada local onde alguém pode 
ver além daquilo que é visto, além do ordinário. Já nos deixou 
suas marcas o poeta Manoel de Barros, “cada coisa ordinária é 
um elemento de estima”. Aquilo que menos se aparenta como um 
potencial para a ficção é exposto a uma criança ou a um artista e 
eles o transformam em algo inusitado. Nessa singularidade está a 
capacidade lúdica de o ser humano ressignificar algo à sua frente 
em uma atitude ficcional. É nessa relação que a ludicidade é 
explicitada. 
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A CRIAnÇA, O TEATRO E A BRInCADEIRA.

A brincadeira da criança é pura ludicidade. Aonde o 
teatro entra nessa estória? De qual criança estamos nos referindo? 

A criança tem a capacidade de ‘desver’ as coisas e de 
trazer à tona aquilo que lhe apraz. Isto não quer dizer que tudo 
o que a criança faz está diretamente ligada à diversão. Há, sem 
dúvida, algum sentido para além do simples brincar, e a psicologia 
e a psicanálise podem nos indicar caminhos a serem desvelados. 
Mas este não é que quero abordar. Causa-me deslumbre a “espertice” 
da criança que sabe que não brinca o tempo todo. Uma pedra é uma 
pedra, mas também pode ser uma mesa, um bicho ou tudo que lhe vier 
à imaginação. É nessa atmosfera que vejo o trabalho com bonecos e 
objetos animados. O dar vida ao inerte é como soprar-lhe a face e 
dar-lhe um brilho de existência nas mãos daquele que o manipula. O 
bonequeiro encarna um desejo seu de pensar, elaborar e construir 
algo que vai dizer o que vem de dentro e de suas relações com o 
mundo. A diferença é que o boneco para a criança é seu brinquedo, 
para o manipulador é objeto de seu ofício. O segundo, ganha o pão, 
o primeiro ganha a brincadeira. Isso não quer dizer que aquele que 
ganha o pão não possa usufruir o brincar, mas o objeto animado em 
suas mãos é o mediador de seu labor e não de seu simples deleite.

PEDRO E O LOBO. Praça da Liberdade. Grupo Giramundo. 
Foto: Acervo Giramundo.

Da mesma forma, como nos conta Ana Maria Amaral sobre 
o teatro de formas animadas, também podemos relacionar com os 
espaços e objetos de maneira geral. Para ela, 

[...] no teatro de formas animadas, os objetos materiais 
inanimados (máscara, boneco, objeto ou simples imagem) ganham 
vida e passam a representar essências (por extensão da energia 
vital do ator-manipulador). E, ao se tornarem personagens, 
isto é, ao serem animados, perdem as características de corpo 
material inerte e adquirem anima, isto é, alma, passando a 
transmitir conteúdos, substâncias (AMARAL, 1991 p.241).

Os aspectos lúdicos presentes no teatro se diferem da 
brincadeira da criança. Esse pequeno sujeito não tem a expectativa 
de um olhar externo para a sua brincadeira. Pode-se ver isso nos 
escritos de Viola Spolin. No teatro, aqueles que vivem profissional 
ou amadoramente desse ofício ou brincam de teatro, precisam do 
olhar do outro, pois sem ele, o teatro não acontece. Na primeira 
situação, a da brincadeira, há um atuante e algo sendo realizado. 
O ato, em si, se basta. Já, na segunda, há um atuante, algo 
acontecendo e alguém sendo espectador. Dessa maneira, um terceiro 
elemento é indispensável nessa situação, ou seja, alguém que possa 
ver o que o outro faz.

CARNAVAL DOS ANIMAIS. Grupo Giramundo. 
Foto: Acervo Giramundo.
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A calçada, noutrora apresentada aqui, tornou-se, para 
a criança, um espaço para as experiências de correr, de pular, de 
agachar e de provocar desafios. Não importa se há alguém espiando 
o seu brincar. Mesmo diante dos olhares daqueles que junto a ela 
estão, ela brinca, cai, levanta, pisa na linha, recomeça, desiste. 
Ali é a uma arena para si mesma e para os seus parceiros de 
brincadeira. É um espaço íntimo. Para aqueles que têm o trabalho 
de ator ou atriz, acontece algo semelhante, mas que diverge de 
pontos muito importantes. O lugar do acontecimento não é algo para 
si somente. Há uma implicação na relação com esse ambiente. Nesse 
temenos alguém faz algo e alguém olha o que está sendo feito. O 
que acontece nessa arena vai além da brincadeira. É estabelecida, 
ali, uma cumplicidade, um pacto: eu faço algo aqui e você me vê 
daí. Juntos, assim, construímos uma nova realidade ficcional. O 
lugar para o teatro, seja ele em que espaço for, é esse ambiente de 
convívio. Da mesma maneira ele também o é para a criança. Ambos são 
semelhantes entre si, porém, cada um com sua especificidade.

 As nossas concepções ficam estampadas ou escondidas em 
tudo aquilo que fazemos. Da mesma forma, o teatro que fazemos para 
a criança está intimamente ligado à nossa concepção de criança. A 
maneira como elaboramos os textos, os figurinos, a sonoplastia, o 
cenário, o jogo de cena e como dizemos os textos nos denunciam. 
Então, qual concepção de infância está presente no universo de 
espetáculos para a criança? Se observarmos bem, há um leque de 
entendimentos do que seja uma criança. Há, por sinal, infâncias que 
se manifestam singularmente. 

 Retomo um trecho de um texto que escrevi para a Revista 
Subtexto, do Galpão Cine-Horto:

Toda ação que fazemos está pautada em concepção, seja ela formada 
no decorrer de nossa experiência de vida cotidiana ou de nossa 
experiência no processo escolar – desde o ensino fundamental à pós-
graduação. São nossas formas de contato com as “coisas da vida” que 
nos dão ferramentas para constituirmos nossas concepções, portanto, 
ao fazermos qualquer ato artístico, nossas vivências nessa esfera 
estarão presentes naquilo que fazemos (PEREIRA, 2011, p. 21).

Assim como Gilles Brougère concebe a formação do 
conceito de jogo, que é construído a partir das experiências de 
vida do sujeito, também penso que a constituição do produto teatral 
para a criança é baseada na história de vida daquele que se propõe 
a fazer algo para esse pequeno sujeito. O que almejo para a criança 
é regulado por minhas crenças e descrenças. 

Ao se referir sobre o adulto que tenta interpretar um 
menino ou menina, Marina Machado nos alerta:

Quando adultos fazem papel de crianças, especialmente no teatro 
infantil ou infanto-juvenil, suas noções de infância encontram-se 
fortemente evidenciadas, encarnadas em seus corpos e nos figurinos, 
adereços, vozes, cabelo e maquiagem: tudo revela o que o adulto vê, 
pensa, sente e pressente na criança “em geral”. A cultura da infância 
mostrada cenicamente pelo adulto, assim, pode ser algo muito próximo 
das experiências infantis bem como pode revelar o que o adulto 
acredita que “deveria ser” a vida infantil... (MACHADO, 2001, p. 33).
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Ampliando a discussão, Marco Camarotti afirma que 

Não é suficiente que esse adulto goste de crianças, que as ache 
até interessantes; que tenha reconhecido talento e que tenha 
lido bastante sobre elas. O que se requisita fundamentalmente 
é que ele assuma uma posição junto à criança, vivenciando isso 
integralmente e com sinceridade, não para se tornar também 
ele criança (e nem seria possível, é claro), mas para procurar 
apreender e apreender a dizer junto com ela, com a linguagem 
da criança verdadeiramente captada e dominante, refletindo no 
todo a realidade, não através de sua ótica de adulto, mas sim 
deixando-se orientar pela ótica da criança (Op. Cit. p. 159)

Dessa maneira, concordando com esses autores, toda 
e qualquer ação que faço em direção à criança está repleta de 
meus conceitos e preconceitos sobre esse pequeno sujeito. E essa 
concepção de infância é pautada por minhas experiências. Concebo 
nesse fazer a criança que fui; a que desejaria ter sido, inventando 
uma infância que, necessariamente, não tenha acontecido de fato.

SABER TEATRAL

A simples ida a um espetáculo não seria o suficiente 
para esse saber sobre o teatro, mas é condição elementar para que 
alguém possa entrar em contato com essa arte. Tenho observado 
que o assistir às peças de teatro passa, primeiramente, pelo 
desejo de entretenimento. É o se divertir que leva alguém a ir 
a um espetáculo. Isso também acontece com a criança, porém, ela 
precisa de um adulto para escolher as peças para ela e levá-la à 
sessão. Como, então, formar um espectador que saiba teatro? E que, 
sobretudo, goste de teatro? É categórico afirmarmos que o gosto é 
formado pela experiência, mas ela não nos dará a garantia de que 
esse público será cativo e frequentará os espaços de teatro ao 
longo de sua vida.

No contato com a produção cênica para a criança, também 
podemos observar o que acontece no âmbito do adulto. Paulo Merísio 
nos assinala que 

Cada indivíduo, ao se relacionar com um espetáculo, aciona 
suas experiências para empreender uma leitura única, a partir 
dos estímulos que lhe são propostos e dos elementos que 
compõem o seu imaginário. Essa perspectiva, que se colocar 
como dada no teatro “para adultos”, parece ainda nublada 
quando se pensa na formação do espectador infantil (MERÍSIO, 
2011 p. 54). 
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Não temos a garantia de que a recepção do espetáculo 
será de acordo com aquilo que queremos, pois cada um que vai ao 
teatro, tem uma maneira singular de apreciar o trabalho artístico. 
Essa maneira é elaborada de acordo com a formação desse sujeito 
que desfruta de uma peça. A fruição está envolvida com os todos os 
aspectos formativos pelo qual passou esse sujeito.

 A recepção do que é visto é baseada no como aprendemos a 
ser espectadores. De acordo com Taís Ferreira, 

É nos processos de relação com os artefatos e com os significados 
conferidos a esses por nós e pelos outros, e pelos discursos que 
veiculam esses artefatos, que aprendemos a ser espectadores, que 
construímos nosso gosto por x ou por y. E este gosto pode estar em 
permanente estado de câmbio: o que gosto hoje não necessariamente 
é do que gostarei amanhã, pois a recepção e estar/ser espectador 
é um processo em permanente fluxo de construir e desconstruir para 
construir um outro (FERREIRA, 2011, p 45).

 Essa formação construída está fundada no convívio e 
proximidade que a criança tem com a arte teatral seja no âmbito 
familiar ou escolar. A inserção do teatro na infância é de capital 
importância para a formação de um sujeito que tenha condições de 
melhor apreciar essa arte e de dar-lhe o direito de escolher de ir 
ou não a um espetáculo teatral. 

A MÁSCARA DO TEATRO

Em nossa cidade há espetáculos com distintas concepções, 
diferentes espaços e produzidos sob uma gama de interesses e de 
estéticas. De acordo com André Ferraz, 

Existem certos aspectos que são comuns em quase todos os 
espetáculos infantis, a saber: duração aproximadamente de 
40 a 50 minutos; linguagem corporal ágil e estilizada, com 
jogos de cena geralmente lúdicos; textos falados relativamente 
curtos em relação ao texto cênico total da peça; humor sempre 
presente, mesmo em temas dramáticos; músicas pontuando grande 
parte das cenas, figurinos e cenografia estilizados e coloridos; 
e em caso de palco à italiana, iluminação bastante colorida 
(poucos jogos de claro e escuro, com raras exceções). Ou seja, 
existem características específicas na produção do teatro 
infantil contemporâneo que o senso comum reconhece como sendo 
próprios de uma linguagem adequada para as crianças. O que, 
obviamente, não significa dizer que espetáculos que não se 
enquadrem nessas características não agradem a determinadas 
faixas etárias. Além disso, os aspectos que concernem à 
atuação cênica é, em muitos casos, moídas por paradigmas de 
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caricaturas e estilizações de um universo pseudo-infantil que 
nem sempre tem a ver com o universo diegético acionado pela 
peça (FERRAZ, 2007, p. 5). 

Esse padrão presente nos espetáculos nos faz refletir 
sobre o modo de se fazer teatro para a criança. Será que essas 
características são, realmente, aquilo que nos remete ao trabalho 
para esse público? Como já abordei anteriormente, o que nos escapa 
na produção para a infância é a maneira como compreendemos a 
criança, desvelando nosso pensamento sobre essa fase da vida.

De outra maneira, e ampliando essa observação sobre a 
produção teatral para crianças, Maria Lúcia Pupo pensa que 

[...] o exame tanto das peças como das encenações, revela, 
salvo honrosas exceções, uma visão esquemática e pobre tanto 
da criança em cena, quanto, em última análise, da criança 
espectadora. Estereótipos, maniqueísmo, estrutura dramática 
pobre, composição simplória das personagens e uma visão de 
mundo conformista, consagrando a ordem social vigente como 
a única possível, caracterizam boa parte das manifestações 
desse teatro entre nós. Poucos são os artistas que imprimem 
à representação um tratamento poético capaz de incorporar 
ambiguidades e que efetivamente conseguem dotar a cena de um 
caráter sensível (PUPO, in ALMEIRA JUNIOR; KOUDELA, 2015 p. 
182).

 O teatro para crianças tem especificidades em relação à 
maneira como abordar algum tema a esse tipo de público. Pensando 
na infância, esse produto teatral, que não é qualquer produto, 
lida com o imaginário e o simbólico desses sujeitos e todos os 
elementos que compõem a arte cênica deveriam provocar e aguçar a 
sensibilidade de meninos e meninas. 

 

CEnAS POSSívEIS

O teatro para a infância não tem a necessidade de ser 
educativo, aliás, esse modelo é sempre chato. Ele deveria ser 
apresentado recheado de brechas, porém bem estruturado e deixando 
margem para que a criança possa complementar de acordo com suas 
capacidades e intencionalidades. Noutro texto, afirmei: 

Na cena teatral para a infância tudo cabe, mas nem tudo 
pode. O respeito à sensibilidade da criança precisa vir como 
princípio de trabalho. Olhar para a criança real é valorizá-

la como pequeno sujeito de seu tempo; é respeitá-la como ser 
que pensa a seu modo e percebe as coisas que vê de forma 
diferenciada (PEREIRA, 2011, p. 21).
 

Para o fazer teatral, qualquer tema deveria ser 
apresentado à criança, desde que fosse abordado com cuidado 
e ao alcance da criança. Para Marco Camaroti,  “o requisito 
indispensável para que se tenha teatro infantil é colocar a criança 
como elemento prioritário, respeitando-a em toda a dimensão de sua 
realidade” (CAMAROTI, 1984 p. 158). Não basta que o adulto goste 
de criança, é preciso que ele se reaproxime do universo no qual a 
criança habita.

As pistas são sinuosas e sempre nos encontramos em uma 
espécie de labirinto. Qual seria o fio de Ariadne? Há estudiosos 
que pensam sobre esse assunto e os trabalhos para o público 
infantil, como assinala Machado, poderiam ser pautados na “busca 
do incomum, do inusitado, do diferente é algo que poderá renovar 
a cena no teatro infanto-juvenil e quiçá leva-lo a ser teatro, bom 
teatro para todas as idades” (MACHADO, 2011 p, 34).

O que nos leva a um pensar sobre a função da cena para 
a criança, nos impele a estarmos atentos ao tempo de hoje e abertos 
para o convívio. Dessa maneira, Érica Lima nos lembra que 

[...] não se trata apenas usar o teatro como ferramenta para 
transmitir um conteúdo disciplinar ou valores morais, mas 
de acreditar no valor da experiência autônoma do sujeito com 
a arte. A arte seria, assim, o campo em que o sujeito teria 
condições de fazer experiência, num mundo em que cada vez 
menos essa experiência é possível (LIMA, 2011, p, 57)

E para quem é o teatro? Seria somente para a criança? 
Qual criança? O importante, segundo Karen Acioly, é um “[...] teatro 
– que estimula a abertura no campo das curiosidades, apura o 
senso crítico, estético, e vai além, atingindo o campo das emoções 
íntimas – é para todos” (ACIOLY, 2011 p. 39).

Acredito em um teatro para crianças que respeite o 
seu tempo e a sua constituição que é repleta de sutilezas e 
travessuras, malícias e candura. Ela é um ser que contempla 
e agita; tem ternura e desafeição. Ela imagina, mas não faz 
abstrações. Em suma, as infâncias são muitas e cada qual com a sua 
singularidade.
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Noutra reflexão, mencionei que o trabalho dirigido 

[...] a esse público poderia tocar em assuntos da vida e não 
somente apresentar um mundo gratuito de animais, balões e 
cores. O tempo da infância também é um momento de dor e o 
que importa é mostrar que a dor não é de um só ente, ela está 
aí na nossa frente e com ela devemos lidar. Na cena teatral 
para a infância tudo cabe, mas nem tudo pode. O respeito 
à sensibilidade da criança precisa vir como princípio de 
trabalho. Olhar para a criança real é valorizá-la como pequeno 
sujeito de seu tempo; é respeitá-la como ser que pensa a 
seu modo e percebe as coisas que vê de forma diferenciada 
(PEREIRA, 2011 p. 21).

Na quarta capa do livro “A hora das crianças”, de Walter 
Benjamin, há uma curta e importante afirmação: “Ao contrário do 
que se costuma pensar, as crianças não constituem uma comunidade 
isolada da sociedade, algo ao estilo de Robson Crusoé vivendo num 
mundo à parte. Elas são parte integrante do povo, da classe e da 
cultura em que vivem. Não há sociedade sem crianças e nem há tema 
social ou acontecimento histórico que não lhes diga respeito [...]”. 
Abordando especificamente a produção radiofônica, mas que também 
poderíamos levar a cabo essa reflexão para qualquer produção 
dedicada a esse público em questão, nesse mesmo texto do citado 
livro está escrito “se os adultos têm no rádio toda espécie de 
falas especializadas sobre temas que lhes interessam, por que 
não poderiam fazê-las também para as crianças? Mas, sobre o que 
falar com as crianças?” O que mostrar-lhes pelo teatro? “Ora, 
sobre cultura, história, política, economia, tecnologia... enfim, 
sobre tudo, desde que lhes possa tocar, sincera e diretamente, o 
coração”. Daí, podemos perguntar: isso também não tange o adulto? 
Qual a diferença? Acredito que a especificidade do teatro para a 
infância, seja ele de rua, de quadra, de pátio, de sala de aula, 
de palco italiano ou de bonecos, se refere à maneira como os temas 
são abordados, de acordo com uma forma não simplória, reducionista 
ou rebuscada. Sabe-se que a criança é sensível e inteligente. Dessa 
forma, respeitá-la como um sujeito sensível é a primeira condição 
para que essa produção possa tangê-la em seu íntimo. 

A ida ao teatro deveria ser o transformar um simples 
entretenimento em experiência, seja ela contemplativa ou sensorial. 
Propor algo para que a criança seja afetada, transpassada por 
aquilo vivido. De acordo com Jorge Larrosa, poderíamos dizer que 
nessa relação, a peça “aconteceu” na criança, gerando neste ser uma 
experiência.

Sendo assim, nos mais variados espaços da cidade, o 
teatro para a criança é um convite à experiência estética, seja 
no âmbito da contemplação ou da participação. Esse teatro deveria 
provocar a curiosidade e apenas insinuar, deixando que a própria 
criança complete a cena, tecendo sua própria compreensão. 
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TEATRALIDADE DA RESISTênCIA

EnTREvISTA COM WALMIR JOSé – POR LEAnDRO ACÁCIO1

Walmir José é ator, diretor, dramaturgo e professor 
de teatro. O compromisso pedagógico marca sua atuação à frente 
de importantes instituições de ensino de artes cênicas em Minas 
Gerais e sua trajetória de forte caráter humano, social e político 
o insere com destaque no processo de reconhecimento da profissão do 
artista no estado. Dono de uma sensibilidade aguda que, ao toque de 
qualquer pergunta desperta um privilegiado poder de verbalização, 
aliado a uma memória prodigiosa, dons que lhe permitem descrever 
em detalhes alguns importantes momentos que ajudaram a escrever e 
solidificar a história do teatro em Belo Horizonte. 

Leandro Acácio – Walmir, a partir de 1960, vindo de sua 
cidade, Belo vale, MG, você iniciou sua atividade artística em Belo 
Horizonte. O que o levou, naquela época, ao teatro? 

Olha, lá em Belo Vale tinha alguma atividade artística. 
Era uma cidade muito pequena, tinham algumas bandas, meu pai 
tocava em uma delas; meu avô tinha um grupo de teatro que eu só 
cheguei a ver no finalzinho, na fábrica de manteiga que tinha 
lá. Com os empregados dessa fábrica eles montavam umas coisas 
engraçadas, umas esquetes. E, depois, na escola, no colégio onde eu 
estudei a gente montava pequenas peças, minha mãe era professora, 
fazia umas brincadeiras, uma esquetes com os alunos. Era uma cidade 
que não tinha quase nada, tinha um cinema, que durou certo tempo. 
Como qualquer outra cidade do interior de Minas, muito carente na 
área de cultura. Mas acabávamos fazendo uma porção de atividades, 
por iniciativa das pessoas, para entretenimento e tal. Tínhamos 
algum contato. Aí eu vim para Belo Horizonte, logo depois da 
revolução de 1964. Eu me lembro da revolução, eu ficava na beirada 
da linha de trem, a Central do Brasil passa em minha terra natal, 
então eu via saindo em direção ao Rio de Janeiro aqueles comboios 
enormes com os tanques de guerra em cima dos vagões. Foi muito 
impressionante aquilo. Passavam muitos mesmo, caminhando para Juiz 
de Fora. Eu vim para cá e comecei a trabalhar na cidade industrial, 
numa empresa chamada Indústria brasileira de Aparelhos Científicos 

1  Leandro Silva Acácio é ator, pesquisador e professor de teatro nos Cursos 
Livres de Teatro do Galpão Cine Horto (BH/MG) e na Escola de Teatro da PUC Minas. 
Mestre em Artes/Teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (2011), 
com ênfase na pesquisa sobre performatividade e teatralidade. 



130.

Ltda., eu tinha 15 para 16 anos. E quando tinha as comemorações 
de 1º de maio, no Dia do Trabalhador, na Praça da Cemig, eu 
comecei a participar daquilo. Tinham aqueles carros alegóricos, a 
gente declamava aquelas coisas lá em cima, tinha os discursos do 
sindicato, era um negócio meio deprimido, mas a gente fazia com 
gosto. Eu tinha uma história de família que estava muito ligada à 
resistência, ligada ao Partido Comunista. Por influência de um tio 
meu que foi preso, eu mesmo acabei, quando tinha 14 anos aqui em 
Belo Horizonte, participado das reuniões e, com isso, ajudando eles 
de alguma forma: levava um dinheiro de um lugar para outro, fazia 
algumas ações assim. Depois desse trabalho lá na cidade industrial, 
entrei pro Colégio Estadual Central, quando fui contemporâneo da 
Dilma Rousseff. Quando eu estava no 2º ano ela estava no 1º. Teve 
um grupo que montava algumas coisas, juntando todo mundo. E eu 
me lembro daquele pessoal mais politizado que estava no grupo 
de teatro. Mas como eu morava muito longe, no bairro Alto dos 
Pinheiros, para ir para o Santo Antônio, eu passei a estudar no 
Colégio Estadual da Lagoinha ao lado do IAPI. Estudei lá um tempo, 
mas tive de sair um pouco porque eu peguei alguns trabalhos que 
tinha de viajar. Depois entrei para o Cefet – hoje Cefet, na época 
era Escola Técnica Federal de Minas Gerais – e comecei a fazer 
teatro lá também; nós tínhamos um grupo de teatro, mantínhamos 
contatos com outros grupos de teatro daqui de Belo Horizonte. Um 
teatro feito com intuito político. Tinha a nossa vivência artística, 
as nossas viagens, mas tinha um intuito de resistência muito 
grande. Foi uma época em que lá tinha um internato para alunos que 
vinham do interior e eles queriam acabar com o internato. Era muito 
vigoroso o movimento, o Exército baixou lá e tinham dois mil alunos 
no pátio. A gente pegou os professores como se fosse sequestro, 
levamos todos para uma sala no quarto andar e ficamos negociando 
lá embaixo. Chegou uma porção de gente do Exército, o comandante 
falava “Fogo!” e os soldados, que tinham uns 18 anos, chegavam com 
aquelas baionetas e empurravam a gente. E nós falávamos uns com 
os outros “E aí, cara, nós vamos levar ferro por causa disso” – 
porque o Exército não tinha essa característica violenta, não é? E 
o Exército mandou chamar a polícia militar, que era brava mesmo, 
mas o Exército não. Só depois, dentro das dependência do Exército, 
que coisas mais graves aconteceram. Depois disso, passou, acabou 
o internato, meus amigos foram expulsos. Eu consegui continuar 
lá, aí continuamos o nosso grupo, continuou o grupo de música. O 
grupo de música era um grupo interessante, regido pelo maestro 
Roberto. Lá estudava o Celso Adolfo, uma turma legal daquela época. 
E eu comecei a trabalhar com o Alcione Araújo em um grupo que se 
chamava Gruta, fundado pelo Serjão, era um grupo de teatro amador. 

FIT BH 2006. Foto: Glenio Campregher.
Acervo FMC.
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Nós montamos umas peças do Ariano Suassuna, viajamos um pouco pelo 
interior, e depois disso, depois desse grupo, eu fui trabalhar 
com o Alcione e o José Mayer no Teatro Senai, na Rua Tupinambás, 
esquina com Olegário Maciel – um teatrinho lindo que tem lá. 

Leandro Acácio – Existe ainda?

Existe, mas não está funcionando como teatro. Tem 
capacidade para 150 pessoas, com um balcão todo bonito e um palco 
que não tem profundidade, mas tem boa largura. Era um teatrinho 
lindo. Foi lá que teve uma peça histórica do teatro mineiro. Eid 
Ribeiro dirigindo Wilma Henriques e Arildo de Barros na peça Fala 
Baixo Senão Eu Grito. Foi logo depois que eu tinha feito, com texto 
e direção do Alcione Araújo, Toda Donzela Tem um Pai que É uma 
Fera. E a gente ficava muito tempo em cartaz, ficava um ano, um ano 
e meio com uma montagem. Antes da minha peça, tinha um espetáculo 
infantil dirigido por Helvécio Ferreira. O José Mayer tinha montado 
antes com o Antônio Grassi, Rodrigo Chiari, Vera Fajardo, Regina 
Reis, a peça se chamava Relatório Kinsey: Olha que Tem Nós na Cama, 
de Alberto Daversa, foi a primeira peça profissional daqui de Belo 
Horizonte em que os atores todos tinham carteira assinada. O teatro 
ficava lotado. As apresentações eram de terça a domingo e ainda 
fazíamos duas sessões no sábado, às vezes. Ficou um ano e meio em 
cartaz, com o teatro lotado. Depois foi para o Rio de Janeiro e 
fez um grande sucesso lá e, na sequência dela, veio a que eu fiz 
como ator, Toda Donzela Tem um Pai que É uma Fera, do Gláucio Gil. 
E depois veio essa que eu acho que é uma montagem histórica do 
teatro mineiro, que revelou o Eid como diretor, a Wilma Henriques 
como grande atriz, cenário do Raul Belém Machado. Havim poucos 
teatros, mas havia uma sede de teatro, e o teatro que estava sendo 
bem feito tinha um grande público. Então era um teatro profissional 
que se inaugurava ali. Depois disso, eu resolvi criar o meu próprio 
teatro também e entrei em contato com a AMI (Associação Mineira de 
Imprensa).

 

Leandro Acácio – Como se deu a fundação do Grupo de 
Teatro AMI (Associação Mineira de Imprensa) e qual a importância do 
Grupo para o contexto sociopolítico da época? 

O Teatro da AMI começou no fim de 1973, início de 
1974. O José Mayer e o Alcione me chamaram para ir para o Rio de 
Janeiro, porque não queriam mais ficar em Belo Horizonte, e eu 
fiquei naquela – se ia, se não ia – e eu falei que gostaria de 

continuar com o teatro aqui. Então entrei em contato com o pessoal 
do teatro do Senac, e eu entendi por que o José Mayer e o Alcione 
queriam ir, pois o Senac não queria mais ceder o espaço e eles 
iriam ficar sem o teatro. Então foi uma coisa que impulsionou a 
ida deles para o Rio. E um amigo me falou desse espaço que tinha 
no AMI, na Rua da Bahia, 1.450. Ele me disse para irmos lá, que era 
um lugar que estava todo detonado. Eu olhei, pensei que dava para 
arrumar e, com os meus amigos, fizemos o contato com os dirigentes 
da Associação Mineira de Imprensa, juntamos o dinheiro que a gente 
tinha, fomos modificando lá dentro, fizemos um convênio de que 10% 
de tudo o que nós arrecadássemos, seria repassado para eles, que 
tinham o direito de 10% do número de ingressos da casa, para os 
espetáculos que quisessem. Aí reformamos o teatro, fizemos camarim, 
um palco, e ele se tornou um teatro onde encenamos muito, fizemos 
shows, além de ser um espaço onde a classe teatral se reunia. Era 
um teatro de 120 lugares. Foi ali que aconteceram as primeiras 
reuniões da Apatedemg (Associação Profissional dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado de Minas Gerais), 
que depois virou sindicato (Sated – Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de Diversões). As reuniões também ocorriam 
no Marília, quando precisava de mais espaço para o pessoal, mas 
toda a preparação foi feita no AMI. A gente trazia convidados para 
fazerem palestras, discussões políticas. Certa vez trouxemos, em 
parceria com a Associação Mineira de Imprensa, o Tancredo Neves, 
Carlos Castelo Branco, Alceu Amoroso Lima, figuras exponenciais 
do movimento político da época. Era uma época de ditadura. Eu 
me lembro, o Tancredo era esperto demais, o teatro lá “duro” de 
gente, aquele teatrinho, e ele falava “o Brasil caminha para o 
socialismo”, a gente era muito socialista, mas a plateia lá não. 
Mas eram pessoas importantes, o Carlos Castelo Branco, por exemplo, 
era o principal jornalista político do Brasil na época da ditadura, 
o Alceu Amoroso Lima era uma figura extraordinária como político, 
jornalista, escritor. Levamos muita gente, tinham as conversas, 
grupos experimentais que a gente levava, para apresentar, fazer 
workshop. E fazíamos as montagens, muitas delas de sucesso. Um 
Inimigo do Povo foi uma montagem que ficou quase dois anos em 
cartaz no AMI, com o teatro cheio direto. Evidentemente, eu acho 
que parte disso tinha a ver com a relação que nós, do teatro em 
geral daquela época, tínhamos com a resistência, com a ditadura, 
porque, pensa bem, naquela época, a gente fazendo Um Inimigo do 
Povo, quem fazia o Dr. Stockmann era o Miguel Resende, que devia 
ter 22 anos na época, o Geraldo Magela Alves, que estava no elenco 
também, devia ter uns 22 anos, quer dizer, eram meninos fazendo 
papéis de mais velhos. Hoje, quando eu vejo, eu imagino que era uma 
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coisa muito colegial, mas, no entanto, tinha-se um fervor quando 
se fazia aquilo e uma entrega, uma cumplicidade com o povo que o 
teatro ficava cheio o tempo todo. Cheio mesmo, a gente não fazia 
teatro para 30 pessoas, a gente nunca fazia teatro para menos de 
70 pessoas, num teatro de 120 lugares. E assim, muitas peças foram 
montadas lá. Teve uma peça que foi censurada e que foi terrível 
para nós. Eu fiz uma adaptação de uma história infantil chamada O 
Duende e a Fiandeira, que conta a história de um pai que era um 
sapateiro ou algo assim e ele bebia e, quando bebia, ele falava 
muita mentira. Então ele estava no boteco bebendo e falava “Eu 
tenho uma filha que é muito bonita e bem prendada, ela tece tão 
bem que ela é capaz de transformar palha em ouro”; aí um sacana 
que ouviu, puxa-saco do Rei, falou “Olha, esse homem aí está 
falando que a filha dele transforma palha em ouro”, e o Ministro 
das Finanças, junto com o Rei, ficaram com o olho grande e pediram 
para trazer o homem. Perguntaram para ele e ele argumenta que 
estava bêbado. Então eles dizem “Você vai trazer sua filha aqui, 
se ela não transformar essa palha em ouro, nós vamos cortar sua 
cabeça”. A princesa fica desesperada, chorando, achando que o 
pai ia morrer, porque ela não era capaz de transformar palha em 
ouro. Então aparece um Duende para ela e fala que a ajuda, mas, em 
troca, ela teria que se casar com o Rei. Daí a um ano eles teriam 
um filho e ela teria de dar o filho para o Duende. A história é 
essa. Nosso grupo fez uma adaptação dessa história, a dramaturgia 
final ficava comigo. Mas o dado do Ministro das Finanças ser um 
bêbado, foi o principal fato que a censura pegou, dizendo que nós 
estávamos criticando o Mário Henrique Simonsen, que era o ministro 
da Economia do Brasil naquela época. E nós já tínhamos agendadas 
apresentações em uma porção de lugares, tínhamos gastado dinheiro 
com a peça. Eles proibiram a peça com censura para 18 anos. Porque 
era assim: a gente não podia como hoje montar uma peça e marcar a 
estreia. Não, a gente montava a peça e três dias antes da estreia 
a Censura Federal ia lá para ver se podíamos encenar. Primeiro, 
mandávamos o texto, eles aprovavam o texto ou não. Cortavam 
coisas que queriam cortar. Já vinha tudo grifado em vermelho com 
o carimbo da censura. Depois, iam três censores e assistiam à 
montagem. Quando chegamos lá eles entregaram a peça com censura 
18 anos. Aquilo desabou a gente. Foi um prejuízo enorme que nós 
tivemos com a remontagem. 

Quando montamos Um Inimigo do Povo, o Rômulo Duque, que 
hoje é presidente do Sinparc (Sindicato dos Produtores de Artes 
Cênicas de Minas Gerais), que devia ter na época uns 18 anos, num 
dia daqueles na Praça da Liberdade pichou Um Inimigo do povo. Foi 
uma confusão pra gente, nós tivemos que correr tanto, rapaz,[risos], 
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porque tínhamos que correr da polícia o tempo todo, até conseguir 
um advogado, o dr. Gerson Boson, que foi reitor da UFMG e foi nos 
defender, porque a gente ia ser preso e seria complicado. Eu não 
sei o que deu na cabeça do Rômulo, em plena Praça da Liberdade, 
pichar esse nome naquele contexto. Nós passamos uma situação muito 
difícil e eu fiquei preocupadíssimo, pois eu já havia sido preso 
antes por causa da greve que nós fizemos na Escola Técnica Federal, 
quando fiquei dois meses preso na Lagoinha, depois eles criaram na 
própria Escola Técnica Federal uma sala do SNI (Serviço Nacional 
de Inteligência); eu fiquei sendo interrogado um tempão na Escola. 
Eu pensei, “agora, se me pegam, veem que eu tenho ligação com o 
Partido Comunista, preso por causa do Exército e vou preso por 
causa de Um Inimigo do Povo, aqui eles vão me arrebentar”; mas o 
dr. Gerson, que era um homem de muita personalidade, era importante 
politicamente, civicamente era um homem de valor, mesmo durante 
a ditadura, conseguiu livrar nossa cara. Mas, no ano de 1978, 79, 
nós abrimos muito o teatro AMI para reuniões sindicalistas. Tinha 
um amigo nosso, o Dazinho, um líder histórico dos mineiros da 
mina de Morro Velho, em Nova Lima. Ele falou assim, “Rômulo, estou 
precisando de um lugar para fazer as reuniões porque não podemos 
fazer lá em Morro Velho, quero saber se posso usar o teatro. Então 
abrimos o AMI, onde começou a ter as reuniões do Sindicatos também. 
Dazinho foi muito perseguido, muito torturado. A Associação Mineira 
de Imprensa, quando mudou sua diretoria para o novo diretor, 
Fagundes Murta, que era um jornalista do Estado de Minas e era 
também chefe de Gabinete do Francelino Pereira, entrou com uma ação 
e, no início dos anos 80, eles tiraram a gente de lá. Então essa foi 
a história do Teatro da AMI, uma história com muita participação 
do teatro de movimentos políticos daquela época. Nós participamos 
das discussões da regulamentação da profissão do artista, cuja 
lei saiu em maio de 1978, a lei que regulamenta a profissão. Então 
foi um período muito conturbado e as preocupações estéticas eram 
misturadas e muitas vezes eram suplantadas pelas preocupações 
políticas. A história do AMI resumidamente é isso. E estava lá 
Miguel Resende, Celso Adolfo, que participou conosco e fez músicas 
para vários espetáculos, Toninho da Cruz, Antônio Carlos, que 
era um músico muito interessante, Ricardo Camargos, que hoje é 
jornalista, o Cascata, que hoje é técnico do Teatro Sesc Palladium, 
o Cueca, que trabalha no Grupo de Dança Primeiro Ato e que cuida 
da parte técnica deles. Uma turma grande de atores, atrizes e que 
em uma certa época teve uma atuação importante dentro do processo 
de resistência. Eu penso até que artisticamente nós não tivemos uma 
peça que teve a importância artística de Fala Baixo Senão eu Grito, 
que o Eid montou. Eu acho que as nossas peças eram mais importantes 

ARCA. Teatr Ósmego Dnia(Poznan/Polônia).
FIT BH 2006. 

Foto: Guto Muniz. Acervo FMC.
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para a cidade do ponto de vista político, mas do ponto de vista 
estético, penso que outros eventos eram mais importantes. 

Leandro Acácio – quais foram as influências incorporadas 
dessas experiências no seu trabalho como ator, diretor, dramaturgo 
e professor de teatro?

Eu acho que essas experiências não têm como não se 
incorporarem, principalmente nessa fase da vida, quando a gente é 
muito novo e estamos ligados a acontecimentos. Quando começamos com 
o grupo da Escola Técnica Federal, a experiência era mínima, quem 
ajudou muito o grupo foi o professor João Etienne Filho, falecido 
professor do TU – Teatro Universitário da UFMG e o professor Pontes 
de Paula Lima. Paula Lima teve uma época que foi posto para fora 
do TU por causa de alguns alunos que achavam que ele era mau 
professor e que divagava muito. Mas, o Paula Lima foi uma das 
pessoas mais generosas que a gente já teve, não sei se você chegou 
a conhece-lo... não, conhecer, não, mas já ouviu falar dele? Ele foi 
o primeiro tradutor de Stanislávski no Brasil. Todos esses livros 
de Stanislávski que temos aí, foi ele quem traduziu. E ele era um 
camarada que trabalhou na BBC de Londres. Os alunos falavam que 
as aulas dele não eram boas porque ele chegava lá e começava a 
contar os casos, as histórias da BBC, do teatro que se fazia em 
Londres, mas ele era de um conhecimento gigantesco. Quando íamos 
montar uma peça, a gente pedia ao Paula Lima pra falar de tal 
peça. Ele ia lá e falava o autor, quem fez o cenário, figurino. Ele 
tinha um conhecimento extraordinário. Foi um cara que ajudou todo 
mundo. Mas isso, acho que incomodava os alunos que queriam uma 
aula de história mais arrumadinha, com a sequência e tal. Os alunos 
fizeram um movimento e acabaram tirando ele de lá. Ele morreu 
lamentando isso. Um pouco antes dele morrer, eu conversei com ele, 
que me falou “eu não consigo entender, eu sempre amei o teatro, e 
eles não me amam”. Ele ficou muito sentido com isso. E ele foi uma 
figura muito extraordinária. Então, pelas mãos dele, eu conheci o 
Stanislávski, e foi quando começamos a fazer experiências com o 
Stanislávski, com aquilo que estava escrito. Você imagina, a gente 
lia A memória das emoções, tentava lembrar de um determinado fato 
que aconteceu na vida, ligava esse fato àquela cena que você estava 
fazendo, mas nós não pensávamos que íamos ligar daquele fato na 
construção de uma partitura de ações que resultasse algo assim. 
A gente fazia a coisa operacional, não é? A gente buscava lembrar 
daquele fato na hora que estava fazendo a cena ali. Então, era um 
psicologismo selvagem o que a gente fazia [risos]. A gente ficava 

maluco com aquilo, não dava muito certo. Tinha o livro, mas não 
tinha o mestre que falasse sobre aquilo e, naqueles anos, final 
dos anos 1960 e início dos anos 70... O livro foi publicado em 1967, 
se não me engano. Então, aquilo era uma novidade absoluta, não 
tinha nenhum livro publicado no Brasil sobre teatro, sobre técnica 
teatral. Tinham uns livros antigos que a gente abria e que diziam 
como é que as pessoas andam no palco, como é que se constrói uma 
tapadeira, como se faz um refletor disso e daquilo, sabe como? 
Umas coisas gerais, que eu nem sei de quem que é o livro, tinha 
uma porção de desenhos, uns cálculos [risos]. Era divertido e a 
gente ficava catando as coisas. Aqui tinha o Jota Dangelo, que era 
professor da UFMG, viajava para o exterior e trazia as novidades. 
Ele montava as peças, nós íamos ver o que tinha feito, como é 
que tinha feito, aquilo nos inspirava muito. O Dangelo foi, para 
mim, um dos pais do atual teatro mineiro. Para mim é ele e o João 
Ceschiatti, que depois esteve na TV Itacolomi, do Sesi. O Dangelo, 
por um lado mais experimental que deu no TU e deu nessa galera toda 
que está aí. Eu acho que a carreira do Ceschiatti foi minimizada 
e o Dangelo, eu acho que ele é uma espécie de precursor de todo o 
teatro mineiro que temos hoje. O pessoal do grupo dele, o Teatro 
Experimental, entrava em contato com os paulistas, trouxeram os 
primeiros diretores do TU, fundaram o TU junto com a UFMG, e depois 
veio a Haydée Bittencourt, que teve uma importância grande. Então, 
na hora que a gente lia aqueles livros, não tínhamos muita certeza. 
Os livros falavam de concentração, círculo de atenção, a gente 
testava, vendo como é que se fazia aquele negócio. E ensaiava, 
e via uma cena e ficava discutindo se a cena foi verdadeira, 
se não foi verdadeira. A gente não sabia o que tornava uma cena 
verdadeira, era tudo na intuição. Estávamos tentando elaborar 
uma construção teatral. Então as peças que o Dangelo fazia foram 
importantes. Algumas peças que a Haydée Bittencourt montou também 
quando ela veio para o TU, foram importantes. Normalmente, todo 
final de ano tinham montagens do TU, que normalmente ficavam em 
cartaz no Cine Teatro Imprensa Oficial, O Teatro Clara Nunes, onde 
eram montadas as peças. O Cine Teatro Imprensa Oficial, que está no 
mesmo lugar até hoje, passava cinema e tinham espetáculos teatrais 
também. Tinha uma escadinha lateral que a gente subia e chegava ao 
cinema. Tinha um teatro enorme, comprido, com umas cadeiras negras, 
cor de azeviche, e ele quase não tinha inclinação. As pessoas que 
ficavam atrás viam muitas cabeças na frente. E, quando chegava no 
carnaval, tiravam as cadeiras todas e faziam baile de carnaval para 
a cidade. Tecnicamente era péssimo o teatro. Urdimento péssimo. 
O teatro era cedido demais politicamente, então era difícil 
demais você conseguir uma data. Mas, de todo modo, foram grandes 
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atores que eu vi passando por lá, as comédias cariocas, o Colé, 
que montava o Teatro de Revista lá no Rio de Janeiro, o Procópio 
Ferreira, Paulo Autran, Fernanda Montenegro, quando eles vinham 
aqui, se apresentavam lá. Eram referências muito boas. Então, a 
experiência era uma mescla de ver as apresentações que vinham de 
fora que não vinham sempre, ter contato com experiências no palco 
de gente como o Dangelo. Dangelo estreou aqui no princípio dos anos 
1960, na Casa do Baile, Samuel Beckett. A estreia de Beckett, no 
Brasil, foi feita por ele aqui em Belo Horizonte. A Casa do Baile 
era usada para espetáculos. 

Leandro Acácio – você lembra qual peça? 

Acho que foi Esperando Godot. Eu não vi a peça. Porque 
o Dangelo fazia espetáculos que não entravam em temporada. Fazia 
duas ou três vezes e, quando ficávamos sabendo, já havia saído de 
cartaz. Eles pesquisavam muito, e tal, mas não tinha um caráter 
comercial. O Dangelo sempre foi ligado a um viés muito mais 
experimental. Então quando você pergunta o que isso significou... 
É uma miscelânea das coisas que a gente viveu e que a gente 
buscava. Não tinha um ensino de teatro regular, como tem hoje, eu 
participava dos Festivais de Inverno, via os trabalhos que eram 
apresentados, fazia oficinas com o pessoal que vinha de fora. 
Se aparecia um curso em São Paulo, como aconteceu com o Eugênio 
Kusnet, eu ia. Acho que em 1970, veio Bob Wilson dar um workshop 
também em São Paulo, eu fui fazer. Não entendia absolutamente nada, 
o Bob Wilson ficava sentado lá no meio da plateia e nem falava 
com a gente, aí ele falava alguma coisa com o assistente dele, o 
assistente dele falava conosco. Chegou perto de mim e falou “Ele 
quer que você faça um pepino” [risos]. Eu fiquei quebrando a cabeça 
para ver como é que eu faria um pepino. Mas é experiência. Tinha 
uma experiência estética, que ele queria, partindo do sensorial. 
Que movimentação que você faz unindo isso e aquilo, quer dizer, 
são lembranças que a gente tem, mas que eu não posso falar que 
elas não ficaram dentro de mim. Eu tenho consciência de como 
ficaram. São lembranças das várias oficinas, a gente pegava uma 
coisa daqui, outra ali. Igual aos jovens hoje. Mas hoje tem mais 
chance de fazer algo na Espanha. A gente ia para São Paulo, Rio 
de Janeiro, Festivais de Inverno. A busca é a mesma da de hoje. 
Eu fiz três vezes curso com o Klauss Vianna. Adorava o Klauss, 
ele era divertido, aquele cara grandão e tal, que de repente ele 
fazia os passos da dança. Ele perguntava “O que é isso”? “Ah, você 
movimentou, mas antes de você movimentar, o que que aconteceu? 
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Onde que contraiu, antes de movimentar?” Quer dizer, naquele tempo, 
ele já estava pensando em pré-expressividade. Ele pedia pra gente 
deitar no chão de barriga para cima, quando ia falar de energia, 
e pedia para sentarmos quando ele contasse até três. Dizia “Um, 
dois, três” e a gente sentava. “Agora deita outra vez. Na hora 
que eu disser três, vocês vão se sentar, sem se sentar. A ordem é 
dada, mas antes dela se transformar em movimento, vocês cortam, 
deixe que ela fique pulsando dentro de vocês. Agora pode deitar 
outra vez”. E explicava que isso era energia, que energia não era 
de rezar. Quer dizer... Eu faço esse exercício com os meus alunos, 
e fico até emocionado quando falo do Klauss. Porque era um cara 
da prática, ele fazia, achava engraçado, gostando de fazer, e não 
tinha esse negócio de pagar. A gente fazia as coisas e ninguém 
pagava para fazer essas oficinas. Isso era feito ou pela UFMG, ou 
por ele mesmo, que ia fazer e chamava as pessoas para fazer. Hoje 
que temos essa prática que é tudo feito por determinado artista 
que cobra para fazer determinada oficina, claro que ele recebia, 
ele tinha os alunos dele no grupo, mas quando ele decidia fazer 
determinado tipo de trabalho, ninguém pagava. Acho que ele tinha 
um conhecimento que ele queria passar adiante. Eram pessoas assim 
que amavam muito o teatro e amavam o que faziam, então a hora que 
penso as coisas que me marcaram, me marcaram as experiências que 
eu vi de muitos mestres. Que foram João Etienne, Otávio Cardoso, 
Haydée Bittencourt, Dangelo, Eugênio Kusnet, Klauss. Tinha uma moça 
de corpo da Unirio chamada Sônia. Ela era ótima de corpo, foi uma 
surpresa para mim, porque as aulas de corpo daqui, eu tinha feito 
com uma professora do TU que se chamava Esmeralda, que ia dar aula 
pra gente com aqueles vestidos bonitos, sapato alto, toda maquiada. 
As pessoas iam de sapato alto pra dar aula. Ela falando “faz isso, 
faz aquilo”. Esse negócio não adiantava nada [risos]. Eu não sei 
como ela começou a ser professora. 

Leandro Acácio – Como você vê a consolidação da cena 
teatral na cidade de Belo Horizonte, considerando os avanços, 
desafios, difusão e consumo do teatro? 

Quando eu olho isso no tempo, eu acho um desenvolvimento 
extraordinário, porque, por exemplo, naqueles anos, princípio dos 
anos 1970 até final dos anos 80, parece que tinha mais público, mas 
tinha também muito menos espetáculos. Hoje tem 60, 70 espetáculos 
que estreiam por ano. Do ponto de vista artístico, o teatro de 
Belo Horizonte tem uma diversidade fantástica, e tem algumas das 
experiências mais extraordinárias do Brasil e até do mundo do 

fazer teatral. Acho que tem artistas muito bons. Eu vejo que teve 
um auge, há uns anos atrás, de grupos, mas agora os grupos estão 
menos fortes. É uma impressão muito vaga que eu tenho, acho que tem 
muitas tramas entres eles. Um pega um pouco do trabalho do outro, 
mas aquele desenvolvimento interno de grupo eu penso que não é tão 
forte como era. Eu acho que isso se perdeu um pouco. Mas penso que 
as escolas tiveram uma importância grande. O TU, o Cefar (Centro 
de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado), mesmo em Ouro 
Preto, o Galpão Cine Horto desenvolveram um trabalho bom, grupos 
importantes de música de dança e de teatro, conseguiram manter um 
diálogo. E, ao longo do tempo, o teatro de entretenimento também 
teve um crescimento grande. Não foi aquele negócio do teatro de 
entretenimento crescer e abafar o teatro mais elaborado, como a 
gente vê em alguns lugares acontecendo, eles conseguiram conviver e 
hoje o teatro de entretenimento conseguiu se desenvolver em alguns 
seguimentos dele e está conseguindo absorver uma elaboração mais 
apurada, que vem do contato dele com os grupos. Por exemplo, eu 
vejo o trabalho do Ílvio Amaral com o Maurício Canguçu, que fazem 
esse sucesso extraordinário de público com Um Espírito Baixou em 
Mim; eles têm montado espetáculos muito interessantes do ponto de 
vista da elaboração artística, quer dizer, então não significa que 
se criou um teatro de entretenimento e que ele ficou intocável 
pelo desenvolvimento do teatro mais elaborado. E acho importante 
o entretenimento não ficar num lugar banalizado. Evidentemente 
tem muita coisa que é só o entretenimento mesmo, e que fica ali 
só estimulando a ignorância das pessoas, mas tem um lado também 
que procura fazer um trabalho elaborado, sabe? Então eu acho 
admirável o crescimento das artes cênicas em Minas Gerais, a área 
de dança também cresceu. Você veja em 1974, quando a gente criou a 
Apatedemg, que depois virou o Sated, erámos 103 artistas em Belo 
Horizonte. Hoje nós temos dez mil, então num período muito curto 
isso foi um boom extraordinário. Em 40 anos se passar de 100 para 
mais de dez mil, e essa quantidade a gente nem sabe, quando vemos 
pequenos grupos que se mantêm. Naquela época, na década de 60, 
faziam teatro em Belo Horizonte em períodos longos, temporadas 
longas e tinham um bom público, tinha aquela cumplicidade com o 
movimento estudantil, da sociedade de resistência para levar esse 
público, mas eram poucos espetáculos. Quando eu estava com a peça 
Um Inimigo do Povo em 1977, tinha o Dangelo que estava com Os 
Pequenos Burgueses no Teatro Marília, acho que tinha o José Mayer 
com O Olho Azul da Falecida, que foi a última peça dele aqui, 
tinha umas peças infantis, quer dizer, era uma meia dúzia de peças 
infantis e adultas. Quem não tinha um teatro igual o José Mayer e 
eu tínhamos, ficava no máximo dois meses no Teatro Marília, mas 
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eram temporadas muito curtas. Em 1973, a gente estava no teatro 
Senac com uma peça há muito tempo, aí o Ronaldo Boschi, que estava 
em Londres, tinha feito um curso lá, voltou e montou um espetáculo 
no Cine Teatro Imprensa Oficial. Fez 15 dias. As peças que não 
tinham um teatro próprio ficavam pouco tempo em cartaz. Depois 
isso cresceu, ao longo dos anos 80. Porque havia as concorrências 
públicas para ocupação dos teatros, tinha o Marília, o Chico Nunes, 
o Imprensa Oficial funcionando, a Sala Ceschiatti, e esses teatros 
todos davam as datas para a concorrência, que era feita pelo Sated 
e pela Secretaria de Cultura. Então, por exemplo, você chegava e 
ganhava dois meses em cartaz, se tivesse indo bem, você ficava mais 
dois ou três meses, às vezes começava com três meses e chegava a 
seis, com temporadas maiores, hoje acho que isso é um aperto que a 
gente tem ao longo do tempo em relação aos anos 70 e 80, porque a 
gente não tem temporadas longas. E eu não sei como isso pode ser 
refeito. Eu só penso que o Estado, a Prefeitura deviam manter casas 
de espetáculo e que você pudesse ter um preço mais em conta, porque 
como é que você vai lá no Teatro Bradesco e fala que vai ficar dois 
meses em cartaz? São sessenta mil reais que você terá de pagar, 
alugando aquele teatro. Praticamente inviabiliza a possibilidade, 
não é? Então eu acho que tem que ter um programa qualquer. Eu vou 
falar uma heresia aqui agora, nem sei se é heresia, mas uma coisa 
que algumas pessoas podem se sentir magoadas com isso. Mas eu acho 
que não é dever do Estado manter uma Companhia de Dança como a 
do Palácio das Artes, porque é caríssimo uma Companhia de Dança. 
Não é dever do Estado manter um Coral Lírico como o do Palácio 
das Artes, não é dever do Estado produzir cultura, nem orquestra. 
Isso é uma coisa pra se manter por meio de lei de incentivo. 
Manter infraestrutura e dar incentivo à produção eu acho legal, 
mas produzir não. Mas, se já manteve esse tempo todo, não deve 
acabar de vez, é preciso fazer uma transição. Não podemos advogar 
a selvageria também, mas o Estado manter espaços eu acho isso 
muito razoável. Isso são o que as pessoas mais precisam, lugares 
que elas possam, por exemplo, pagar dez por cento do preço da 
bilheteria. E está lá um espaço bem preservado, não é uma coisa 
tão cara de se manter assim. Pelo contrário, eu acho muito mais 
barato manter uma casa, que você vai ter equipe administrativa 
para continuar funcionando para manter as coisas mínimas: luz, 
telefone. Bilheteria fica a cargo do grupo que vai atuar lá. Os 
técnicos são os grupos que têm de levar o seu. Mantém um técnico 
da casa. Esse é um dos pontos que eu vejo como um desafio, e não 
só em Minas Gerais. Eu vejo uma grande quantidade de artistas que 
ganham um dinheiro da lei de incentivo, fazem seis, dez espetáculos 
e acabou. Eles não têm onde fazer, e acho que vai ficando até 
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torcida a percepção de produção artística. Faz aquele tipo de 
produção, apresenta para umas poucas pessoas, e pronto. Aí tem uma 
coisa interessante, que na Campanha de Popularização do Teatro e 
da Dança, vai uma porção de pessoas de vários lugares da cidade, 
a gente vai lá e não reconhece ninguém. E, durante a temporada 
regular, eu vou e conheço quase todo mundo. Teve um tempo atrás, as 
meninas do Grupo Maria Cotia, na Campanha de Popularização, eu acho 
que foram elas mesmas, estavam tão felizes, porque tinha um público 
desconhecido assistindo, estavam acostumadas a ver na plateia as 
pessoas mais ligadas ao grupo, amigos. Igual, por exemplo, o Grupo 
Espanca, marca uma temporada de estreia deles, ficam lá no teatro 
deles num tempo muito curto, umas poucas temporadas. Eu acho que 
o ator vai perder a percepção do que é ficar três ou quatro meses 
direto em temporada, quando o trabalho vai amadurecendo junto ao 
público, eu acho que isso é uma perda artística. Entã, eu vejo um 
grande avanço, em termos de diversidade, em termos de capacidade 
dos artistas, que têm um contato com artistas do exterior, do 
mundo inteiro, dos festivais, com eles mesmos viajando, vejo uma 
mescla e não uma separação do teatro de entretenimento do teatro 
mais elaborado, mais artístico, que o teatro de entretenimento vai 
sendo tocado por isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma dificuldade 
de maior tempo de maturação dos espetáculos junto do seu público, 
sabe? Mas eu acho que é um desenvolvimento real do que foi e do que 
há atualmente. 

Leandro Acácio – Em sua opinião, como ficam as questões 
sobre a democratização e descentralização do acesso ao teatro em 
nossa cidade? 

Tem uma coisa que está acontecendo, que eu acho muito 
legal, tanto do poder público, quanto da iniciativa privada dos 
grupos. Tem muitos grupos que estão fazendo seus centros culturais 
que não são próximos ao centro da cidade ou na região Centro 
Sul, onde se concentra o maior poder aquisitivo. Então, a gente 
já tem centros culturais da Prefeitura em quinze locais de Belo 
Horizonte. Está sendo construído agora, o Teatro Raul Belém Machado 
no Bairro das Indústrias. Um teatro público, maravilhoso, de 300 
lugares, com o palco reversível. Então, o palco está virado para 
a plateia aqui, se você precisar do palco para uma grande peça, 
para um grande show, você vira o palco para fora e tem um espaço 
de três mil lugares. É junto com o centro cultural. E o centro 
cultural do Bairro das Indústrias também é muito bom. Tem alguns 
dos centros culturais da Prefeitura que têm teatros bem razoáveis; 

tem, por exemplo, o Grupo da Cida [Cida Falabella da ZAP 18] que 
faz um trabalho legal, o Grupo Candongas faz um trabalho legal, 
aqueles meninos lá do Gorduras, quer dizer, a gente já começa 
a ter algo que vai descentralizando. O Barreiro tem um teatro 
interessante, Betim está fazendo um bom teatro agora. Teremos uma 
tarefa ao longo do tempo, e nisso eu confio muito no trabalho 
de grupo. Descentralizar não só geograficamente, porque senão 
não é centralizar, é quase levar o centro para a periferia. Isso 
não é descentralizar. Que o trabalho que for desenvolvido na 
periferia seja desenvolvido um pouco junto com os artistas de lá, 
da cultura de lá, que eles possam colocar a realidade deles. Não 
ser só uma repetição do centro. Agora que estamos passando por 
uma reflexão maior. Nós tivemos um teatro muito europeu durante 
muitos anos, mesmo naquela época do teatro revolucionário dos 
anos 60, 70, 80, buscávamos muito na estrutura europeia para 
trazer para cá. Evidentemente tem essa coisa meio de “comendo e 
transformando” em coisa nossa, não é? Mas eu acho que esse processo 
de descentralização está ocorrendo em Belo Horizonte. Esse pessoal 
que está fazendo aqui perto de Nova Lima, como o Armatrux, a Quik 
Cia. de Dança, na região do Jardim Canadá, quer dizer, já não está 
a uma coisa só ligada a um centro. E se as pessoas estão fazendo 
isso é porque tem possibilidade disso acontecer. Então eu acredito 
que ao longo do tempo essa descentralização vai se tornar uma coisa 
forte. Acho isso mais forte que o Rio de Janeiro, no Rio é sempre 
mais concentrado na Zona Sul mesmo. Aqui, não tivemos um teatro 
em shoppings. Na Campanha de Popularização, eles disponibilizam um 
espaço ali, outro lá, mas eles não construíram isso. Poderia ser 
até um boa coisa, mas culturalmente não foi algo que se implantou 
aqui. Mas eu acredito que esse processo de descentralização vai se 
tornar cada vez mais forte. 

Leandro Acácio – Em outubro de 2014, a Fundação 
Municipal de Cultura/FMC, por meio do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, reconheceu o teatro de 
Belo Horizonte como Patrimônio Imaterial da nossa cidade. Com 
isto, o teatro de palco, teatro de rua, o teatro de bonecos e um 
circuito de espaços teatrais (Palácio das Artes, Teatro Francisco 
nunes, Teatro Marília, Teatro da Cidade, Teatro Kleber Junqueira, 
Teatro de Arena do Parque Lagoa do nado e Teatro da AMI) foram 
registrados como Patrimônio Imaterial nos respectivos livros das 
Formas de Expressão e dos Lugares. O que temos a comemorar com 
esse reconhecimento? 
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Eu fiquei muito emocionado. Pensei: olha só. É 
uma espécie de reconhecimento, mas mais do que isso. Um 
reconhecimento é algo pessoal, ao nível do ego, mas é de se 
pensar que estamos conseguindo colocar alguns marcos aqui 
em Minas Gerais e em Belo Horizonte, e essas coisas são 
importantes. Elas devem permanecer como uma referência das 
pessoas que veem, como o documentário sobre o teatro que você 
estava falando do Galpão Cine Horto, A História do Teatro 
em Belo Horizonte – dos Primórdios até 1980. É tão legal 
as gerações mais novas terem acesso a um tipo de reflexão, 
mostrando que elas não estão sozinhas aqui, que elas fazem 
parte de algo. Quando eu penso assim, que a gente é descendente 
do Dangelo, do Ceschiatti, da Haydée Bittencourt e que eles têm 
os descendentes deles. De certa forma, nós temos uma espécie de 
pátria dentro do fazer teatral. Por exemplo, é claro que você 
se sente muito mais, vamos dizer assim, ligado ao Stanislávski, 
ao Artaud, do que muita gente daqui do Brasil que são seus 
contemporâneos, e que possam ter até poder aqui e ali. Essas 
pessoas são como se fossem a família da gente. A hora que a 
gente pensa em Brecht, em Stanislávski, pensamos em pessoas 
que estão próximas, pensamos no Grotowski, no Klauss Vianna, 
pensa nesse pessoal todo, como se fossem parentes da gente, não 
é? A gente reconhece: “ele fez isso, fez aquilo”. Às vezes eu 
converso sobre essas pessoas como se eu tivesse vendo coisas 
que elas estão fazendo, coisas que eu nunca vi, mas imaginei 
pelo que está lá escrito. Os lugares, por exemplo, do teatro 
do Grotowski, o teatro do Stanislávski, do Meyerhold, aquelas 
salas que eles descrevem. Quer dizer, para mim são lugares 
referenciais na minha formação. Como eu penso que o Teatro 
Francisco Nunes é referencial nessa formação, o Teatro AMI é 
referencial nessa formação, como alguma coisa que as pessoas 
possam pensar, imaginar e possam contemplar criações, possam 
contribuir para a vida das pessoas. Então, para além dessa 
coisa do ego, eu acho que esse reconhecimento é o de fincar 
o marco em coisas que são importantes para as pessoas de uma 
cidade, para a humanidade. 

Leandro Acácio – Walmir, sua atuação na arte é 
marcada por um compromisso pedagógico à frente de importantes 
instituições de ensino de arte e teatro em Minas Gerais. Como 
você vê a relação dos centros de formação artística com a 
consolidação do ofício teatral em Belo Horizonte? 

EN VIE... EM VILLE. Da Motus (Suiça)
Horizontes Urbanos. 2011. Foto: Guto Muniz. 
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O TU (Teatro Universitário), que existe desde os anos 
60, formou pessoas importantes como Eid Ribeiro, Antônio de Souza, 
que foi para São Paulo, e que organiza a Cooperativa de Teatro 
de São Paulo, era primo do Alcione Araújo. Quer dizer, tinha 
muita gente importante que saiu de lá. Mas o TU nunca foi uma 
escola; talvez pela própria atitude e caráter dos professores e da 
própria Haydée, não era uma escola de caráter revolucionário, era 
mais clássico. Haydée veio do Royal Theater, e tinha uma ligação 
com o TBC (Teatro Brasileiro de Comédia), também, em São Paulo. 
E no final dos anos 60, anos 70, o TU não assumiu esse lugar 
da resistência, esse lugar ficou com os grupos de Dangelo, dos 
grupos que estavam nascendo, do Pedro Paulo Cava com o teatro de 
pesquisa dele, o Grupo da AM ; mesmo o Eid, quando foi começando, 
tinha um caráter muito revolucionário, o Grupo do Carlão, Sonho 
e Drama, era mais ligado à experiência estética e menos ligado 
à luta política. Tinha o Ronaldo Boschi, ligado ao teatro de 
entretenimento mesmo. E começaram as ligações com os grupos 
amadores do interior de Minas e fundou-se a Fetemig (Federação 
do Teatro Amador de Minas Gerais), então várias cidades tinham 
os grupos e quase todos eles tinham um olhar revolucionário. O 
Dangelo era um grande incentivador da Fetemig, fazia os Festivais 
de Teatro Amador de Minas Gerais. Cada ano era em uma cidade, e 
era um festival interessante. Aí o Inacem (Instituto Nacional do 
Teatro), quem dirigia era o Orlando Miranda, e tinha um ministro 
da Cultura que era um coronel paranaense chamado Ney Braga, que 
gostava da cultura, tinha um apreço pelo movimento cultural, embora 
fosse conservador, um homem dos quartéis. Então o Inacem começou 
a financiar os festivais e começou a auxiliar os grupos de teatro. 
Por exemplo, eu precisava de refletor para o Teatro AMI, eles 
mandavam 20 refletores. Faziam concursos de dramaturgia, premiavam 
as peças, algumas eram censuradas, ele lutava contra a censura, 
ele se incluiu dentro de um processo de resistência também dentro 
do próprio Governo Federal. O Inacem, naqueles anos 74, 75, ainda 
saindo do período Médice, que foi o período mais duro da ditadura 
do Brasil, entrando no período do Geisel, foi caminhando, forçando 
junto com todas as categorias uma abertura política. E foi nesse 
ano, exatamente em 74, que fizemos no Teatro AMI a primeira reunião 
da Campanha de Popularização do Teatro. Foram Cleide Gosling e Raul 
Belém que organizaram a primeira reunião, que naquela época se 
chamava Campanha das Kombis. A Campanha tinha uma verba dada pelo 
Inacem, as pessoas faziam os espetáculos durante um certo período 
e essa verba que o Inacem dava era dividida proporcionalmente à 
quantidade de ingressos que as pessoas vendiam. Era incipiente 
e com o tempo foi se formando o que é hoje. Aí as categorias 

foram se organizando, se faziam muitos seminários interestaduais, 
então tinha o Fetemig, tinham os Festivais Nacionais do Teatro do 
Estudante e do Teatro Amador, tinha um ex-embaixador do Brasil que 
se chamava Pascoal Carlos Magno, que comprou uma aldeia no Rio de 
Janeiro, chamada Arrozeiro, era uma fazenda. Todo ano ele fazia 
um Festival de Teatro do Brasil inteiro lá, interessantíssimo. 
Então tinha uma efervescência, alguma coisa que funcionava e 
isso repercutia aqui na criação de grupos e repercutiu na criação 
do Sated, primeiro na Apatedemg, nessa Associação Profissional 
de Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversão Estado de 
Minas Gerais, e depois virou Sated, quando a gente conseguiu 
transformar em sindicato, em 1982. Então, com isso, as pessoas 
se profissionalizavam, houve um movimento por profissionalização, 
houve um movimento para colocar em concorrência pública os teatros 
que tinham aqui, o Chico Nunes, o Marília, o Imprensa Oficial, 
que fazia os projetos. Fizemos um projeto através da Apatedemg que 
levava teatro e dança para as escolas, conseguimos um patrocínio 
na Loteria Mineira, nós fazíamos centenas de espetáculos, tinha 
vários grupos, alugamos Kombis e os grupos iam nessas Kombis para 
as escolas de Belo Horizonte e tinha espetáculos de manhã, de tarde 
e de noite. Saía todo mundo dali da Avenida Bias Fortes em frente 
ao Sindicato, perto da Praça da Liberdade, em uma casa antiga. 
Fazíamos quatrocentos espetáculos por mês nas escolas. Esse projeto 
durou dois anos, depois mudou o governo e o projeto não continuou. 

Conseguimos através das várias mobilizações, tanto 
nacionais quanto estaduais e municipais, a criação da Secretaria de 
Cultura do Estado. Com isso, realizamos em 1985, um Seminário em 
Cachoeira do Campo. Esse Seminário era feito todo ano com o pessoal 
de dança, de teatro, de música. Todo mundo era convidado, iam umas 
trezentas pessoas para lá, ficávamos três dias: sexta, sábado e 
domingo. Nessa ocasião, comentou-se que o Teatro Universitário 
estava passando por uma dificuldade grande. Então a assembleia 
optou por criar a Escola do Palácio das Artes, porque a gente não 
tinha como interferir na Federal. Aí a Escola do Palácio das Artes 
foi implantada em 1986 e começaram as aulas em 87. E fizemos as 
gestões junto ao TU e conseguimos que o Paulo César Bicalho fosse 
dirigir o TU e daí a pouco o TU foi tomando caminho, tomou rumo e 
se tornou muito mais atuante do que no tempo de Haydée. Atuante 
politicamente, porque era uma urgência naquele tempo ter uma 
atuação política. Não era possível fazer teatro, naquela época, sem 
estar muito envolvido politicamente. Igual hoje é difícil fazer 
teatro, desconhecendo esse grande caldeirão que a gente vive aqui, 
não é? Fazer arte pela arte, não existe isso. Daí, em 93, o 
professor Arnaldo, que foi preso político e era do Partido 
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Comunista, junto com um tio meu chamado Paulo Ferreira e o 
professor Ronaldo Godin, que era reitor da UFOP (Universidade 
Federal de Ouro Preto), chamaram a mim e a Berenice Menegale para 
implantarmos em Ouro Preto os cursos de teatro e de música. Então 
fomos lá, criamos um projeto que primeiro começou com um convênio 
com a Prefeitura, depois como cursos livres, que se tornaram 
graduações. Isso a partir de 93. O Grupo Galpão, ao final dos anos 
80, princípio de 90, já tinha se estruturado como grupo. O Galpão 
surgiu também por um trabalho desenvolvido por Jaiert Monteiro, que 
participou antes de mim na Apatedemg. Eu trabalhava como voluntário 
e nós trouxemos uns alemães para dar um curso aqui e desse curso 
dado pelos alemães surgiu o Grupo Galpão. O Pedro Paulo Cava estava 
com a escola de teatro dele um pouco antes do Cefar (Centro de 
Formação Artística do Palácio das Artes), funcionava na Afonso Pena. 
No Teatro Marília tinha a Escola da Cruz Vermelha, que era da 
Priscila Freire, o Carlos Alberto Ratton dava aula. Então tinha 
vários movimentos e grupos se organizando e buscando um sentido de 
profissionalização. Essa ideia de profissionalização é importante. O 
Vianinha, ator, diretor brasileiro, que criou A Grande Família, 
filho do Oduvaldo Vianna, que foi um dramaturgo, um teatrólogo 
brasileiro importante. O Vianinha, o Paulo Pontes, que foi casado 
com a Bibi Ferreira e era dramaturgo nordestino, eles se empenharam 
muito na ideia da profissionalização como uma imposição do tempo, 
da época, da dignidade, da necessidade das pessoas de ocuparem um 
espaço político, econômico no país. Depois vieram as lutas para se 
ter um conselho na Secretaria e tivemos a Secretaria do Conselho 
Municipal. Ao longo do tempo foram várias ações e uma foi se 
integrando às outras e teve, durante esse período, toda uma 
cumplicidade muito grande com a sociedade, com os estudantes, até 
com os jornais, você veja, nos anos 70 não saía nada no teatro 
sobre o teatro. E tinha um rapaz no jornal Estado de Minas, ele se 
chamava Elton Bois, ele era responsável pela coluna de cinemas, 
então tinha os tijolinhos falando Cine Brasil, filme tal, ele fazia 
a programação ali. E tinha a página de cultura, que não chamava 
página de cultura, chamava página de cinema. E tinha os santinhos 
de cada um dos filmes, o que estreava tinha um espaço grande, o de 
cinema de bairro tinha espaços menores. Era a época dos grandes 
cinemas do Brasil, do Palladium, do Jacques, do Arte Avenida, do 
Arte Palácio na Curitiba, do Acaiaca, do Roxy, do Pathé, os cinemas 
de Bairro, o Santa Tereza, o Barroca, o Independência, que era na 
avenida Silviano Brandão, um cinema de dois mil lugares, onde hoje 
são lojas. Os filmes passavam na região central da cidade e depois 
iam para os bairros, que ficavam também lotados. Então, no jornal 
não tinha nada que falava de cultura geral, de teatro. Às vezes, 
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aparecia um cara que via uma peça e escrevia uma coisinha. Ou o 
Dangelo, que era parente do Tancredo e casado com Ana Amélia 
Dornelas, que era neta do Getúlio Vargas. Ele tinha um certo poder 
político, embora ele não tivesse jogado com isso, mas ele tinha 
abertura para sair alguma coisa dele nos jornais. Tinha o Estado de 
Minas, o Diário da Tarde, que era dos Diários Associados, o Jornal 
de Minas, o Diário de Minas, acho que eram esses. Televisão, nem 
pensar. Então o Elton Bois começou a fazer essa coluninha de teatro 
e a gente chegava lá nas redações dos jornais e massacrava. E a 
cidade era menor, todos os jornalistas nos conheciam e a gente 
baixava o pau, lutava e questionava: que loucura é essa que não tem 
nada sobre cultura, de não falar nada. Até um diretor de teatro em 
Belo Horizonte, que era jornalista, o Ronaldo Brandão, criar a 
página de cultura do Diário da Tarde. A primeira página de cultura 
do Brasil. A primeira página de cultura do Brasil foi a do Diário 
da Tarde. Hoje a página mais lida de todos os jornais que circulam 
no Brasil é a página de cultura. Ela foi criada em 1975 ou 76 pelo 
Ronaldo Brandão. E isso foi um avanço extraordinário. Então a coisa 
pipoca aqui e surge a página de cultura da Folha, do Estadão, mas 
começou aqui com a página do Ronaldo. As páginas de crime e as 
páginas de esporte eram as que chegavam no povo. Aí chegou a página 
de cultura, a mais lida dos jornais do Brasil. Quando a gente pensa 
assim, vemos que tem alguma coisa que a cultura faz parte da vida 
das pessoas. Por mais que as pessoas vão lá para ver comentários 
sobre novela, sobre essa coisa toda. Mas não tinha só isso e já era 
a página mais lida. Então foram muitas coisas que foram acontecendo 
ao longo do tempo e isso resultou em escolas, resultou em 
montagens, em festivais, intercâmbios. Eu acho que foi esse conjunto 
que forma o que o teatro é hoje em Belo Horizonte. Em São Paulo tem 
coisas fantásticas, mas não tem um Festival da dimensão do FIT 
(Festival Internacional de Teatro). O que o FIT é para Belo 
Horizonte o Festival de São Paulo não é. Ele movimenta muito mais a 
cidade, é muito mais importante e tem muito mais reverberação na 
vida das pessoas. A Campanha de Popularização que tem aqu, não 
existe nada parecido ou semelhante em outras grandes cidades. Tem 
uma parte grande que está ligada só ao entretenimento, mas tem 
muitos outros trabalhos dentro da Campanha que são importantes. O 
próprio VAC (Verão Arte Contemporânea), que está adquirindo uma 
importância aqui, não é só de teatro. A gente vai vendo que tem uma 
vida cultural e a importância das artes cênicas, principalmente do 
teatro e agora o ressurgimento da dança, eu acho que é muito 
central aqui e vejo que é proporcionalmente mais importante para 
Belo Horizonte do que é para o Rio ou do que é para São Paulo, por 
exemplo, que são as grandes metrópoles brasileiras. Isso sem falar 
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das grandes carências que eu comentei, da falta de espaço, das 
temporadas muito curtas, da distorção em relação ao que os próprios 
grupos conseguem fazer com os dinheiros da lei de incentivo. Mas eu 
acho que isso são coisas conjunturais que ao longo do tempo podem 
ser reorganizadas. Você vê o Programa Arena da Cultura, o Palácio 
das Artes, a Escola de teatro da PUC, o TU, além das várias escolas 
pequenas e oficinas que continuam funcionando. O trabalho que a 
Ione de Medeiros faz. Temos algo das artes cênicas muito entranhado 
na cidade, não é algo menor, então quando o teatro é considerado 
como Patrimônio Imaterial da cidade, é porque ele é mesmo algo que 
pertence à cultura da cidade. Uma coisa que está entranhada na vida 
das pessoas. Eu acho que, para termos mais público, é preciso 
investir em boas casas de espetáculo, não só na região Centro-sul, 
mas na cidade toda e com preços que não inviabilizem o aluguel 
delas pelos grupos, pelas companhias. Eu acho que esse é um caminho 
que a gente tem de pensar agora. Às vezes eu vou a lugares mais 
distantes daqui, quase favela, beirando Ibirité, e eu conheço 
pessoas lá que dizem que já estiveram no Teatro Marília e viram tal 
peça assim. Às vezes me citam a peça e o nome dos atores. Você 
gasta uma hora, uma hora e meia para chegar lá de carro. Você vai 
por meio de vielas, e tem pessoas lá que te dão notícia. Essa 
questão da descentralização é muito importante, porque a maioria 
das pessoas que consomem estão aqui porque aqui é muito mais fácil 
para elas. Por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco popular, 
fez um espaço aqui na Praça da Liberdade. Reformou, ganhou muito 
dinheiro e faz espetáculos aqui por um valor de cinco reais. Para 
um público que é todo classe A. Se isso fosse feito na região do 
Barreiro, um centro cultural bonito, bacana, isso estava lotado lá. 
Naquela região do Barreiro tem gente de alto poder aquisitivo, mas 
que vive naquela região e não sai de lá. As coisas estão lá. Se 
fizessem, as coisas se descentralizariam, as pessoas se 
reconheceriam lá. Então nós temos estruturas que são muito 
centralizadoras, são estruturas autoritárias, e eu acho que isso 
precisa mudar. A ideia de descentralização precisa ser clara para 
nós todos. Não é para fazermos gracinha para as pessoas que estão 
lá não. É importante pra gente mesmo ter mais público, mais lugares 
para se apresentar, vão surgir pessoas interessantes e grupos 
interessantes nesses lugares também, então, quer dizer, é econômico 
também. Claro que tem o lado humano, o lado estético, o lado 
artístico, mas tem o lado econômico. 

Leandro Acácio – Walmir, obrigadíssimo pela entrevista, 
pela conversa, se quiser deixar alguma consideração..

Acho muito bom que agora comecem a surgir publicações 
sobre o teatro mineiro, sobre o fazer teatral. Isso revela 
maturidade. Nós temos uma história para ser contada, coisas que 
foram feitas. Isso não surge à toa. De algum tempo pra cá que 
começam a surgir as publicações mineiras. Faltam aqui nossas 
publicações teóricas, nossos pensadores do teatro. E nós temos 
muito bons pensadores que precisam publicar suas pesquisas do que 
foi feito, como foi feito, seus processos. 

Leandro Acácio – Isso é um trabalho duro, mas que é 
preciso sim uma resiliência, de registrar, escrever. 

Você falou uma coisa interessante aí sobre resiliência. 
Eu estou na produção do FIT, nós escolhemos esse tema da 
resiliência para ser a base de organização do FIT. De pensarmos 
onde é que essa sociedade resiste até o ponto de não se deformar? 
É bacana isso, não é? Mas eu gosto muito dessa iniciativas das 
publicações que vão surgindo. E vai tirando a cidade, o artista 
da órbita centralizadora do Rio e de São Paulo. Quando se estuda 
a história do teatro do Brasil, se estuda a história do Rio e de 
São Paulo, o que é isso? Não! A história se fez em vários lugares, 
a história não foi a história do Arena e do Oficina de São Paulo 
apenas. Nós fizemos essa história aqui também ao mesmo tempo. Com 
produções importantes. Eles tiveram mais divulgação através dos 
jornais, da televisão nacional, que foi feita do centro para a 
periferia, então, quer dizer, a gente começar a escrever a nossa 
história é uma libertação também. Temos nosso lugar. 
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BIVOUAC. Générik Vapeur (França)
FIT BH 1997. Foto: Guto Muniz.

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.
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