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O termo monumento designa, desde sua formulação, tudo que fora edificado por 
determinado grupo, com propósito de rememorar um passado localizado e selecionado. 
Com o tempo foi adquirindo também novas conotações como o ideal de poder, grandeza 
e estético. Já a noção de monumento histórico difere-se da anterior, por não ser uma 
criação pensada a priori. Ele é a presença de uma ancestralidade remanescente 
apropriada por uma comunidade. Neste sentido pretende-se aqui um estudo do Cine-
Theatro Central (CTC –JF/MG) em seu contexto local, buscando identificar as 
percepções de uma coletividade acerca da rede de significados construída por meio da 
relação dialógica com o objeto material. Este empreendimento se realiza sob o escopo 
dos pressupostos teóricos da Nova Historia Cultural, sobre um dos aspectos dos 
discursos do patrimônio, a monumentalidade, a partir das categorias de monumento e 
monumento histórico. Util izá-se para tal, fontes orais, jornalísticas, processos de tombo 
e documentação arquivística, além da pesquisa bibliográfica. Os resultados até agora 
obtidos apontam para um processo de ressignificação do CTC ao longo do processo 
histórico. Assim, sua arquitetura monumental evidencia uma edificação construída 
segundo um ideal de magnitude e poder, reflexo do contexto no qual foi erigido na 
década de 1930. Juiz de Fora passava por um processo de ascensão econômica e com 
significativa representação política, e precisava de uma casa de espetáculos à altura de 
suas aspirações. Atualmente, o CTC tornou-se um monumento histórico local e 
nacionalmente reconhecido por tombamento. De tal modo, diferente da época de sua 
implantação quando fazia uma projeção para o futuro, hoje o faz para o passado. Este 
futuro e passado, por sua vez, referem-se a um mesmo período histórico assimilado 
discursivamente de diferentes formas via patrimônio material. Há que se mencionar 
também que o tombamento e reconhecimento do CTC enquanto um monumento 
histórico vincula-se à importância que este assumiu em Juiz de Fora, sendo visto como 
o “maior símbolo cultural da cidade” . 


