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1. Resumo 

A Educação Patrimonial é um dos eixos do projeto de visita guiada do Cine-

Theatro Central, que pontua a relação dos moradores e turistas com o espaço, uma 

referência de patrimônio histórico e cultural da cidade de Juiz de Fora. 

Apresentaremos neste trabalho o planejamento de mapeamento espacial do 

teatro. Serão levantado seus aspectos arquitetônicos e históricos, bem como a relação 

de sua memória com a sociedade, com a finalidade de ampliar as informações sobre 

o objeto de estudo, agregando valor e conhecimento ao projeto de Visita Guiada. 

2. Introdução  

O Cine-Theatro Central faz parte da ‘vivência’ cultural da cidade há mais de 80 

anos. Encantou diversos públicos com o seu cinema quando chegou a Juiz de Fora e 

permanece na cena cultural da cidade até os dias atuais. 

Em busca de mais conhecimentos sobre o patrimônio da cidade e da 

valorização dos seus espaços de preservação, vimos a necessidade de ressaltar a 

importância desse grande equipamento cultural. 

O programa “Visita Guiada” desenvolvido pelo teatro, visa apresentar para o 

visitante sua riqueza cultural e seus detalhes, como as pinturas realizadas por Ângelo 

Bigi, a fim de ressaltar a importância da preservação e conservação do patrimônio 

material e imaterial.  

 O trabalho é desenvolvido de forma gratuita para a sociedade, e para que seja 

possível a realização do guiamento na visita, ele conta com uma equipe de estudantes 

interdisciplinares que acompanham os visitantes ressaltando as principais 

características do teatro. 

3. Objetivos 

O objetivo deste projeto é complementar o material de estudo básico do projeto 

de visita-guiada do Cine-Theatro Central, para ampliar o conhecimento e a valorização 

desse espaço teatral na cidade por meio da educação patrimonial. Instigando o senso 

de pertencimento da população, através da vivência e da contemplação do patrimônio 

histórico e cultural. 



4. Metodologia  

A metodologia utilizada para encaminhar o desenvolvimento dessa pesquisa é 

a realização de revisões bibliográficas, documentais, iconográficas, e também um 

estudo de caso sobre o objeto de pesquisa: Cine-Theatro Central. Para isso, a análise 

será dividida em quatro sessões comentadas no desenvolvimento desse projeto. 

5. Desenvolvimento 

O Cine-Theatro Central, com o intuito de promover a ocupação do teatro de 

uma maneira mais democrática realiza visitas-guiadas gratuitas para a população de 

Juiz de Fora e seus visitantes, que visa restaurar o contato da população com o 

patrimônio e reintegrar o espaço ao cotidiano da cidade. 

Sendo assim, para se preservar um patrimônio é necessário ter o sentimento 

de pertencimento, e se apropriar do que é considerado importante para si e para o 

seu meio. Buscando a contribuição de cada um podemos manter preservado na 

memória da população a importância do espaço estudado e a sua relação afetiva de 

responsabilidade e cuidado do bem. 

Através do conhecimento específico, tem-se o pertencimento. A primeira 

sessão se inicia a partir de uma pesquisa que visa analisar o espaço arquitetônico e 

ressaltar suas características através da análise iconográfica dos elementos que 

compõe o espaço e nos traz uma história através das linguagens arquitetônicas. 

A partir dessas análises, vamos identificar os elementos decorativos e a 

maneira em que o edifício se estruturou, descrevendo suas características e 

salientando sua relevância no período construtivo, marcado pelo século XX. 

Com a busca de manter o espaço vivo na memória da sociedade, se faz 

necessário ter um conhecimento profundo sobre o que se quer preservar. Assim, 

fazemos uma pesquisa histórica sobre o teatro, para descobrir a real importância 

deste imponente equipamento na sociedade de Juiz de Fora. 

A partir de publicações da época e depoimentos de pessoas que viveram no 

momento de ascensão do teatro, quando ainda funcionava de fato como um Cine-

Theatro, construímos a segunda sessão, que aborda os aspectos sociais e culturais 

para além da materialidade. 



Conjugando as informações adquiridas na análise supracitada, espera-se 

alcançar a terceira sessão, e última, que vai de encontro ao objetivo principal dessa 

pesquisa, o levantamento arquitetônico, histórico e imaterial, que apresentará 

aspectos importantes do período de construção, do qual a população não se tem mais 

o conhecimento. 

Por fim espera-se contribuir para a ampliação do material do projeto de visita-

guiada do Cine-Theatro Central. 

6. Resultados Preliminares  

Com a pesquisa constante dos elementos que agregam valor e memória ao 

espaço do Cine-Theatro Central, busca-se contribuir para a valorização do espaço 

cultural e gerar o interesse do público e visitantes de manter e zelar pelo espaço que 

é de todos.  

A pesquisa irá contribuir para o aprimoramento do roteiro de visita-guiada, 

tornando a experiência do visitante mais rica e com detalhes, possibilitando aos guias 

montarem roteiros específicos sobre a relevância histórica do teatro ou sobre seus 

aspectos arquitetônicos, para visitas esporádicas.  

A análise iconográfica e dos elementos de arquitetônicos do espaço irá revelar 

a possibilidade do teatro criar um novo roteiro de visita técnica, para estudantes de 

engenharia e arquitetura da cidade e região.  
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