


Programa de Iluminação Cultural
Você sabe o que é o Patrimônio Cultural Brasileiro? São elementos 
importantes para a cultura do nosso país, bens materiais e imateriais 
que carregam as memórias do povo, ajudando a contar a minha, 
a sua, a nossa história! Prédios, monumentos, esculturas, templos, 
cavernas, ruínas e até partes inteiras de uma cidade, mas também as 
manifestações, saberes e tradições de cada canto do nosso país.

Para apoiar a proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, nós, do 
Instituto Neoenergia, realizamos em parceria com a Brasilis Produções 
Culturais, o Programa de Iluminação Cultural. Com pesquisas, atividades 
artísticas, ações de educação em escolas públicas e a instalação de 
novas iluminações em prédios e monumentos históricos, fortalecemos 
a conexão das pessoas com a sua história, incentivando elas a 
conhecerem cada vez mais sobre a cultura da região onde vivem.

Theatro Cinema Guarany
Agora que você entendeu o signifi cado de Patrimônio Cultural 
Brasileiro e o que é o Programa de Iluminação Cultural, vamos 
falar sobre o Theatro Cinema Guarany. Além de lindo, ele é muito 
importante para a cidade de Triunfo. Por lá já passaram tantas peças, 
fi lmes, apresentações artísticas… É muita história para contar!

Em 2022, o Guarany completou 100 anos e, para comemorar o seu 
centenário, preparamos um grande presente, fruto da parceria entre 
Instituto Neoenergia, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (Fundarpe) e Prefeitura Municipal de Triunfo. Por meio 
do Programa de Iluminação Cultural, estamos contribuindo para 
que o Guarany continue a ter o reconhecimento que ele merece!

Vamos 
colorir?
Neste livro, você vai conhecer a história do Theatro 
Cinema Guarany, prédio histórico do município de 
Triunfo, em Pernambuco, e que integra o Programa 
de Iluminação Cultural do Instituto Neoenergia!

Use sua criatividade para colorir as ilustrações 
e aprender mais sobre essa importante 
atração cultural do Sertão do Pajeú!

E fi que de olho também nos desenhos e fragmentos 
de texto que você vai encontrar nas próximas 
páginas. Eles foram criados por estudantes 
das escolas públicas do município e vão ajudar
você nesta viagem ao Guarany!

Prepare os lápis de cor e as canetinhas!



Onde habita o Guarany
No Sertão do Pajeú, a cidade mais alta do estado de Pernambuco 
atrai turistas de todo o país. Mas não são só as trilhas, grutas, 
cachoeiras, mirantes, belas paisagens e o clima fresquinho 
que fazem de Triunfo essa lindeza toda. As ladeiras e calçadas 
do município carregam uma rica história e fazem a cultura 
do lugar ecoar pelas ruas por onde desfi lam os Caretas, 
personagens do carnaval triunfense. E o que falar dos casarões 
coloridos, igrejas e espaços culturais de lá? Uma maravilha!

Dos tempos dos índios Cariris, primeiros habitantes da região, até 
chegarmos aos dias de hoje, muita coisa importante aconteceu. 
A luta do povo triunfense por sua independência, as aventuras 
do cangaço e de Lampião, a construção do Theatro Cinema 
Guarany… Tantas foram as pelejas do começo até aqui!

Ah, o Guarany!





A história do Guarany
No terreno dos comerciantes e primos Carolino Arruda 
Campos e Manoel Siqueira Campos, em frente ao Açude de 
Triunfo, foi construído o hoje centenário Theatro Cinema 
Guarany. As obras começaram em 1919 e três anos depois ele 
já estava de pé, erguido à base de rochas e óleo de baleia. 

O prédio tem um visual infl uenciado pela arquitetura 
neoclássica, que usa formas simples e padrões geométricos, 
sendo hoje uma das principais atrações turísticas da cidade. 
Dividido em três pavimentos, o Guarany tinha como cor 
original o amarelo, com janelas e portas marrons. Mas por 
que Guarany? Foi uma homenagem à ópera “O Guarani” 
do compositor brasileiro Carlos Gomes, que é baseada 
no romance de mesmo nome do escritor José Alencar.

É impossível imaginar Triunfo sem o seu teatro! Por lá já 
passaram tantos espetáculos, shows, fi lmes e apresentações 
folclóricas que continuam vivos na memória do povo 
triunfense. Não é à toa que, em 1988, ele foi reconhecido 
pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco, por seu valor histórico, artístico e cultural.

O Theatro Cinema Guarany respira arte!





Um palco de estrelas
Tantas peças, clássicos do cinema nacional e shows já foram 
exibidos no Guarany. Até mesmo festas, matinês, bailes e 
festivais já foram realizados em seu interior. E o que falar dos 
grandes músicos, poetas, dançarinos e circenses que já se 
apresentaram no palco desse prédio histórico? Artistas de 
todos os tipos já pisaram nesse tablado, mas sempre com 
um objetivo comum: levar alegria ao cidadão triunfense!

A inauguração do Theatro Cinema Guarany foi realizada 
com a peça teatral “Otelo, o Mouro de Veneza”, do 
famoso poeta e escritor inglês William Shakespeare. 
Na época, a programação também envolvia a projeção 
de grandes lançamentos do cinema de Hollywood, 
como Os Dez Mandamentos, Ben-Hur, Dr. Jivago, 
além de fi lmes de faroeste como Django e Ringo. Nos 
fi ns de semana, era a vez da criançada se divertir 
acompanhando a exibição de desenhos animados.

Se nos primeiros anos os espetáculos pareciam atender 
aos interesses das pessoas mais ricas, isso mudou. Hoje, 
os artistas e as tradições da cidade são as atrações 
protagonistas desse espaço de alegria e festa.

Todos ao Guarany!
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As tradições culturais Triunfenses
Triunfo é tomada pela festa dos brincantes durante o 
carnaval! Personagens da cultura local desfi lam pelas ruas 
da cidade levando alegria ao povo, arrancando sorrisos e 
chamando a atenção de pessoas de todas as idades.

O barulho do relho e da tabuleta são inconfundíveis e anunciam 
a chegada deles… os Caretas! Um dos maiores símbolos da folia 
triunfense, os mascarados, de tristes, só têm a aparência mesmo. 
Eles são brincalhões e adoram fazer graça para a criançada, 
que fi ca sempre curiosa em saber quem está por debaixo das 
fantasias. Mas é segredo! A graça é justamente essa, esconder a 
identidade para que a pessoa brinque livremente sem nenhuma 
vergonha. E eles têm companhia para pular carnaval! A festa 
não acontece sem a presença das Veinhas e das Cambindas, 
que também são atrações garantidas da folia triunfense. 

Três personagens históricos, três expressões 
da cultura que, juntos, ajudam a manter 
vivas as tradições deste município 
tão especial.

Viva as manifestações culturais triunfenses! 
Viva o nosso patrimônio cultural!





O patrimônio na sala de aula
Lembra que falamos, lá no início, que o Programa de 
Iluminação Cultural está presente nas escolas? Pois é, 
isso foi possível graças à parceria do Instituto Neoenergia 
com a Secretaria Municipal de Educação de Triunfo e a 
Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco!

Na cidade, quase 400 estudantes de 14 instituições de ensino 
estiveram envolvidos na ação de educação patrimonial, 
aprendendo sobre a história do Theatro Cinema Guarany 
e sua importância para a região. Ao todo, 15 turmas de 
diferentes idades participaram de atividades de pesquisa, 
leitura, desenho, pintura e rodas de conversa. 

Mas não para por aí! Com a orientação de 15 professores e 
três arte-educadores, eles também produziram fi lmes sobre 
o Theatro. Nos vídeos, os alunos colocaram em prática o 
conhecimento compartilhado em sala de aula, destacando 
o valor cultural do patrimônio histórico de Triunfo, as 
manifestações culturais da cidade e a forma como o Guarany 
está ligado à identidade do triunfense. No evento de 
inauguração da nova iluminação do prédio, essas gravações 
serão exibidas para todo o público presente em um grande telão.

Todos vão aplaudir de pé!

O patrimônio na sala de aula





A iluminação da cultura
O Theatro Cinema Guarany é o quinto equipamento 
cultural revitalizado pelo Programa de Iluminação 
Cultural do Instituto Neoenergia. Antes dele, outros 
quatro monumentos de grande importância para a 
cultura brasileira receberam uma nova iluminação. 
E ela é ecoefi ciente! Você sabe o que isso signifi ca? 
Que causa muito menos impacto ao meio ambiente!

Nossa jornada começou em 2015, na Cruz de Cabrália, 
no município de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, onde 
foi realizada a primeira missa do Brasil. Lá, a parceria 
com os povos originários da região foi o grande 
diferencial do projeto realizado pelo Instituto. Três 
anos depois, em 2018, foi a vez de iluminar o Forte das 
Cinco Pontas, onde funciona hoje o Museu da Cidade 
do Recife, em Pernambuco. Na Fortaleza da Barra 
Grande, que abriga o Museu Histórico da Fortaleza de 
Santo Amaro da Barra Grande, localizado no município 
do Guarujá, em São Paulo, a nova iluminação chegou 
também em 2018. Por fi m, antes de desembarcar em 
Triunfo, o Programa de Iluminação Cultural deixou o seu 
legado em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 
2020, no Memorial Câmara Cascudo, que homenageia 
o maior folclorista brasileiro, Luís da Câmara Cascudo.

Ao dar luz ao patrimônio histórico, fazemos brilhar 
a cultura e a memória do povo brasileiro!





Gostou de colorir com a gente?
Adoramos compartilhar com você um pouco da história 
do Theatro Cinema Guarany e sua importância para a 
cultura triunfense. Para saber mais sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Programa de Iluminação Cultural em 
Triunfo e outras localidades, acesse os QR Codes abaixo!

O Instituto Neoenergia agradece às organizações e pessoas que 
fi zeram parte do Programa de Iluminação Cultural em Triunfo. 
Em especial à equipe da Fundarpe, da Prefeitura Municipal, 
com destaque para a Secretaria Municipal de Educação e a 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, à nossa parceira 
Brasilis Produções Culturais, aos arte-educadores, professores, 
estudantes e escolas participantes da ação de educação 
patrimonial, à equipe do Theatro Cinema Guarany, aos artistas e 
fazedores de cultura da cidade. E principalmente à comunidade 
triunfense, grande guardiã do patrimônio cultural do município!

Que o livro de colorir represente mais uma iniciativa 
de valorização de Triunfo e de sua rica história 
formada por tantas pessoas especiais!
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