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1 INTRODUÇÃO 

No inicio do século XX, na cidade de Pelotas, surge um dos maiores cine-
teatros do Brasil, o Theatro Guarany. Teve sua construção iniciada em fevereiro de 
1920 e inauguração ocorrida em abril de 1921, tendo como fundadores Rosauro 
Zambrano, Francisco Xavier e Francisco Santos, que formaram a empresa 
Zambrano, Xavier & Santos. Alguns anos após a inauguração, a sociedade foi 
desmembrada, com a aquisição de todas as cotas pelo Sr. Zambrano. Deste então a 
administração do teatro vem passando de geração por geração da família 
Zambrano. 

A parte interna da casa foi toda decorada com pinturas murais, artísticas e 
decorativas. Atualmente a maioria dessas pinturas se encontra encobertas por 
camadas de tinta devido às sucessivas reformas realizadas no teatro ao longo dos 
anos. 

A atual administração do Theatro Guarany iniciou em 2009 um projeto de 
revitalização com a intenção de resgatar a memória e história desta importante casa 
de espetáculos que completou 93 anos no ano de 2014. 

Neste contexto de salvaguarda da memória do Theatro Guarany, o Curso de 
Conservação e Restauro do ICH/UFPel, é convidado a juntar-se ao grupo de 
trabalho lá posto para dar início ao projeto de recuperação das pinturas decorativas, 
unindo-se então, ao programa de revitalização do teatro. Nesse momento é criado 
pela professora Andréa Lacerda Bachettini o projeto de pesquisa e extensão 
nomeado “Estudo das Pinturas Murais Originais do Theatro Guarany”. É um projeto 
de longa duração, que tem como proposta a organização de uma base teórica e 
técnica para um projeto de restauração dessas pinturas, resgatando assim a 
memória deste importante patrimônio artístico, histórico e cultural da cidade de 
Pelotas. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A arte parietal há muito tempo vem sendo praticada pelo homem como forma 
de comunicação de suas ideias e intenções. Se considerarmos que os primitivos 
desenhos de animais em paredes já representavam um desejo prematuro de exercer 
a caça, então poderemos aceitar que esta é uma das mais antigas formas de 
expressão e comunicação.  

As pinturas murais podem ser feitas essencialmente por dois sistemas: a seco 
e a fresco. No primeiro caso, fixa-se ao suporte por adesão; no segundo por coesão. 
As pinturas objeto desse artigo se enquadram na categoria pintura a seco. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 

A metodologia aplicada se propõe na realização de exames estratigráficos. 
Eles se iniciam na escolha do local para abertura de janelas de prospecção, com 
dimensões pré-determinadas, a fim de encontrar pinturas murais. Toda a 
documentação gráfica, catalográfica e fotográfica também fazem parte da 
metodologia utilizada. Após, inicia-se a fase de consolidação da superfície e logo a 
de reintegração pictórica. 

 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

No levantamento in loco que está sendo realizado através das prospecções e 
das aberturas de janelas estratigráficas, já foi possível constatar a existência de pelo 
menos dois períodos diferentes de pinturas murais dentro do teatro, o primeiro da 
época da inauguração em 1921, pintadas por Joaquim Lamas e Willy Schimidt, e 
outro posterior em 1928, essas por Sobragil Carollo. 

 As pinturas murais do primeiro período do teatro têm como tema a flora, 
retratos dos grandes compositores e paisagens. As pinturas presentes no teto do 
foyer, homenageando grandes compositores, são as únicas que não foram 
encobertas.. 

As prováveis técnicas de execução das pinturas são a têmpera à caseína ou 
cal, cola ou óleo, uma vez que, neste período, estes eram os tipos de tintas mais 
difundidas para a aplicação da técnica muralista. 
   
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos de recuperação das pinturas decorativas do Theatro Guarany 
estão em desenvolvimento, mas já é possível conhecer pinturas que foram 
encobertas ao longo de sua história, o que apagou parte da memória das artes 
decorativas na cidade de Pelotas. Os resultados obtidos até o presente momento 
comprovam que a restauração depende de uma diagnose exaustiva das causas de 
deterioração de cada tipo de material e, também de um tratamento adequado 
baseado em limpezas, consolidações e proteção. 

O trabalho de identificação, mapeamento, e as intervenções restaurativas 
realizadas nas janelas que mostram pinturas murais, vêm auxiliando na elaboração 
de uma cronologia histórica dos períodos e intervenções pelas quais passou o 
teatro. 

Ainda serão realizadas aberturas de várias janelas prospectivas nas demais 
dependências do teatro, para o mapeamento das categorias de pinturas encontradas 
e para o desenvolvimento de metodologias para futuras restaurações. Todo o 
processo de intervenção em um bem cultural deve ser sempre acompanhado de 
uma pesquisa bibliográfica e iconográfica, as quais são fundamentais para as 
tomadas de decisões. 

 
REFERÊNCIAS 
BACHETTINI, A. L. As Pinturas Murais do Theatro Guarany, 1921, Pelotas, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Monografia. Pelotas: Programa de Pós-Graduação em Artes, 
ILA/UFPel, 1997. 
BACHETTINI, A. L; VASCONCELOS, M. L. C; SCOLARI, K. C; HEIDEN, R; 
SALLABERRY, J. D. Patrimonio e identidad cultural: Mapeo y documentación de 
las pinturas murales del Theatro Guarany, Pelotas, RS, Brasil. NEWSLETTER 
ICOM-CC, v. 2, p. 7-9, 2010. 


