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RESUMO

O Grupo Universitário de Teatro “Francisco Natal Machado” (GUT) é um projeto de extensão executado pelos alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) –

Campus Frutal que está sendo realizado desde 2008. O coordenador do projeto sempre foi o professor Dr. Rodrigo Daniel Levoti Portari, do curso de Comunicação Social, que

deu suporte para que o GUT apresentasse várias peças, que foram realizadas tanto no anfiteatro do Campus de Frutal como em escolas públicas da cidade, Biblioteca Municipal,

Câmara Municipal e Salão de Eventos do Alvorada Praia Clube, além de realizar projetos em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Museu Municipal e Ministério

Público. O projeto que tem como objetivo integrar a Universidade á vida da comunidade frutalense por meio das artes, homenageia com seu nome o poeta Francisco Natal

Machado. O grupo tem em seu currículo encenações de textos de Nelson Rodrigues, Luís Fernando Veríssimo, Wilhelm Reich, Moliéré, Tomás Antônio Gonzaga, Monteiro

Lobato, além de produções independentes, que são resultado da produção de textos dos próprios integrantes do GUT. A entrada, para os espetáculos do GUT, sempre foram

gratuitas tanto para os alunos da UEMG como para as pessoas da comunidade, favorecendo e estimulando a disseminação da cultura e das artes cênicas no município.

Contando todos os anos de apresentação do Grupo, cerca de 7 mil pessoas da comunidade já prestigiaram as apresentações realizadas pela cidade. O projeto de extensão está

se desenvolvendo com encontros semanais entre o professor-orientador, os alunos participantes e integrantes da comunidade. Estes são realizados todas as terças-feiras, no

período da tarde, e quando preciso, durante o intervalo do noturno. Nos encontros, além de ocorrer debates de textos teatrais e técnicas de apresentação e interpretação,

também são abordados modelos de figurino, cenografia, coreografia e iluminação, com o objetivo de levar aos integrantes mais conhecimentos sobre essa arte. 
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