
Projeto:

Teatros do 
Brasil



Índice
Justificativa.............................05

Objetivos...................................14

Especificações técnicas.............25



04 05

Justificativa
A arte teatral brasileira deve boa parte do 

seu desenvolvimento a espaços físicos que 

interagem culturalmente com a história 

geral do país e com a história específica 

das regiões brasileiras: são os teatros. 

Mas não apenas a arte, como também a 

política, a história e outros campos so-

ciais são devedores desses espaços.  
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Alguns dos principais teatros foram 

inaugurados ainda no século 19 e atraves-

saram o século 20 acompanhando 

as mudanças da sociedade brasileira. 

É um exemplo disso o caso do Theatro 

São Pedro, em Porto Alegre, RS, cujas 

recentes escavações para a construção 

do espaço multipalco revelaram a 

existência de túneis escondidos, que, 

uma das possibilidades que se cogita, po-

dem ter sido morada de escravos e tam-

bém podem ter servido para fugas em 

momentos históricos da política gaúcha.
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A composição atual dos prédios traz 

informações importantes sobre a 

riqueza arquitetônica deste país em 

outros tempos, assim como é um 

registro das transformações e reformas 

e das diferentes estéticas que as 

nortearam. Independentemente do 

grau de preservação do patrimônio 

físico, as diferenças culturais entre 

as regiões brasileiras estão 

representadas nos teatros. 
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Como se não bastasse a riqueza material, 

há também o patrimônio intelectual. 

Público, artistas, trabalhadores e gestores 

dos teatros compõe com suas memórias 

um legado de histórias de bastidores 

que necessita de resgate e preservação.

Ainda no campo social, o teatro é um 

espaço de convivência entre as diversas 

camadas sociais, cujo estudo pode 

fazer revelações importantes sobre a 

composição social brasileira em diferen-

tes épocas, assim como trazer à tona 

modas e costumes não mais vigentes.
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Resumindo, os teatros brasileiros 

representam um rico acervo de memórias 

físicas, sociais, políticas e culturais do 

país. Um trabalho de pesquisa, resgate e 

divulgação torna-se mais completo por 

envolver fotografias e texto, num jogo de 

autoenriquecimento: não só a pesquisa 

embasa e dá valor aos temas fotográficos, 

mas também a fotografia ilustra e mostra 

elementos que o texto não alcança.
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Objetivos
O projeto pretende resgatar e divulgar 

a história dos mais importantes teatros 

brasileiros, através de pesquisa histórica, 

entrevistas jornalísticas e fotografias; 

pesquisar dados referentes à história 

dos prédios, nos aspectos arquitetônicos 

e de patrimônio material.  
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Coletar e cultivar as histórias e causos 

ligados ao teatro, assim como os 

aspectos culturais, sociais, históricos e 

políticos que ligam o teatro ao local em 

que está inserido; pesquisar e divulgar 

a atuação de pessoas que são 

fundamentais na história do teatro, 

zelando pela sua manutenção e con-

tinuidade através do tempo, pessoas 

essas que costumam ficar nos 

bastidores. Registrar também de 

maneira imagética esses conteúdos.
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Trata-se da produção e publicação de 

um livro com imagens do fotógrafo 

Cyro José, pesquisa, entrevistas e textos 

do jornalista Augusto Machado Paim.

O livro contará com imagens inéditas do 

interior dos principais teatros do país, de 

suas fachadas e das pessoas e objetos 

ligados à história do prédio, respeitando 

as peculiaridades da diversidade cultural 

brasileira, e afirmando a riqueza do 

projeto justamente a partir dessa 

diversidade. 
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Alguns exemplos de teatros:  

- Theatro São Pedro, em Porto 

Alegre, RS, inaugurado em 1858; 

- Theatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ, 

inaugurado em 14 de julho de 1909; 

- Theatro Municipal de São Paulo, SP, inau-

gurado em 12 de setembro de 1911; 

- Teatro Amazonas, em Manaus, AM, inau-

gurado em 31 de dezembro de 1896; 

- Teatro Alberto Maranhão, em Natal, 

RN, inaugurado em 1900; 
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- Teatros de Belém, PA; Fortaleza, CE; 

Belo Horizonte, MG, dentre outros. 



1. Tiragem: 3.000 (três mil); 

2. Número de fotos: 200 (duzentas); 

3. Número de páginas: 248 (duzentas e 

quarenta e oito). 

Valor aprovado pelo MinC sob número 

do Pronac 10-4066: 

R$ 260.658,59 (Duzentos e sessenta mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e nove  centavos). 

Especificações 
técnicas

2524




