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Resumo Abstract

Discorre-se sobre sua origem, quando ainda era ape- This work shows its origin, when it was only representa- 
nas representação, desprovida de edifícios e, desen- tion, unprovided of buildings, and it brings an approach 
volve-se a abordagem abrangendo os primeiros tea- embracing the first theatres in the City of São Paulo, 
tros na cidade de São Paulo. Num segundo momen- Then, it analyses more specifically some theatre build- 
to analisa-se mais especificamente alguns edifícios ings considered to be architectonical examples of the 
de teatro considerados exemplares arquitetônicos do modernist period. Besides having characteristics of the 
período modernista. Além de possuírem característi- modern archit ecture, which was being established 
cas da arquitetura moderna que se firmava na cida- in the city of São Paulo, they are important cultural 
de de São Paulo, são importantes referenciais cultu- references because of their distribution in the urban 
rais quanto à sua distribuição na malha urbana. mesh.

A história do edifício teatral paulistano é apresentada The history of the paulistano theatrical building Is 
neste trabalho buscando esclarecer, na medida do presented in this work aiming to clarífy, as much as 
possível, suas relações com as crenças, a dramaturgia possible, its relations to beliefs, dramaturgy, and 
e as mudanças sócio políticas, sociopolitical changes.

Finalmente, estuda-se outros três edifícios, nos palcos Finally, three other buildings will be studied. Within their 
dos quais, ocorreram grandes revoluções cênicas, stages, great scenic revolutions took place. These the- 
Esses teatros se apropriaram de edifícios que não fo- atres took over buildings that were not built for that 
ram construídos para este fim, portanto, adaptando- purpose, therefore, they were adapted for the theatri- 
os ao fazer teatral e, pode-se dizer que os novos es- cal purpose. One could say that the new created 
paços criados testemunharam as vanguardas que spaces testified the vanguards that once were the pro- 
protagonlzaram a cena. tagonlsts.



Walter Gropius

"Por Io demás, Ia arquitectura de un teatro tiene por 
misión convertir el instrumento teatral en algo tan 
Impersonal, tan f lexible y tan transformable como sea 
posible, con el fin de no condicionar de ninguna 
manera al director de escena y dejarle expresar Ias 
concepciones artísticas más diversas. Es Ia gran má
quina espacial Ia que permite al director de escena 
dar a su obra personal Ia forma correspondiente a su 
talento teatral".
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Introdução

Para exemplificar não é necessário dlstanclar-se mul
to ao longo da história. Deu-se aqui no Brasil, nas prl-

Procurando-se uma linha mais concreta, teatro po
derio ser definido também como edifício destinado à 
representação de obras dramáticas, óperas ou ou
tros espetáculos públicos. Seria simplista demais. Pois, 
qualquer indivíduo que possua o mínimo Interesse pelo 
assunto tem conhecimento das ruínas gregas, que são 
edifícios por serem delimltadores do espaço, entre
tanto, que não possuem cobertura. Este limite, na ver
dade é Ilimitado, pois, visualmente abrange toda a 
paisagem em seu entorno, enfim podendo ser con
ceituado diferentemente diante de todas as comple
xidades embutidas nesta edificação.

O teatro grego surge dos cantos corais e das danças 
realizadas no culto a Dionlso. Este e todos os teatros 
que a história nos dá a conhecer, têm sua origem 
numa cerimônia ou ritos religiosos.

Em referência ao teatro, pode-se ser remetido às di
versas áreas e significações impregnadas na ampla 
abrangência do termo. A começar por se ter teatro 
como "gênero literário" que se costuma distinguir em 
épico, lírico e drama ou dramaturgia.

Diante de um tema tão amplo e apaixonante, por 
vezes, angustiou-se na procura de uma justificativa 
sobre os critérios de escolha do caminho a ser segui
do. Diversas vezes se deparando com novas "cenas", 
sempre instigantes. Desvendou-se várias hipóteses de 
aprofundamento. Falo dos espaços não convencio
nais, das edificações efêmeras para teatro, das ma
nifestações populares, que são representações tea-

O motivo que conduziu a tais questões é a tentativa 
de esclarecer melhor a direção tomada para o de
senvolvimento dessa pesquisa.

E, tem-se aí outra direção que o teatro oferece neste 
leque de significados e conceitos inerentes à pala
vra: a representação cênica em espaço não fecha
do. Pois bem, ao se adentrar nesse assunto, certa
mente caminho a percorrer seria demasiadamente 
longo.

melras décadas de 1500, as primeiras manifestações 
cênicas, obra dos jesuítas que fizeram teatro como 
instrumento de catequese. O teatro jesuítico, que 
embora não ocorresse num espaço fechado, num 
edifício específico, cumpria sua função primeira que 
é o ato de representar, informar, sociabilizar...
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E, já no século XX, errt consequência desta posiçãoO fato é que as questões da arquitetura teatral e da

Outro fator utilizado para demarcar os limites de es
colha foi estabelecer que o edifício incluído no traba
lho deveria, obrigatoriamente, ser específico ao fazer 
teatral, o qual deveria conter o mínimo de recursos 
técnicos e cenotécnicos necessários para a realiza
ção desta arte. Foram excluídos então casas de 
espetáculos que não se enquadrassem nesta cate
goria.

Também influiu fortemente no caráter do trabalho a 
história social ocorrida no palco e pessoas envolvidas 
no nascimento e vida de tais edifícios, característica 
marcante na história dos edifícios paulistanos: TBC, Te
atro de Arena e Teatro Oficina, como será mostrado 
no quarto capítulo. A grande preocupação, e talvez 
a mais difícil de resolver, era de não eleger edificações 
aleatórias, levando-se pela simples aparência, dimen
são ou implantação na cidade, ou até mesmo pela 
equipe técnica envolvida no projeto e execução da 
obra. Mas, também, e prlnclpalmente, pela carga his
tórica imbuída em determinado edifício teatral.

Primeiramente, pelo fato de se tratar de uma pesqui
sa na área de história da arquitetura, sempre com 
absoluta questão do não distanciamento do espaço 
edificado. Critério determinante a descartar delongas 
no estudo sobre projetos de teatros não edlflcados.

trais; dos teatros públicos em espaços abertos; dos 
auditórios, salas de concertos, etc. Mas o Interesse 
maior sempre esteve voltado ao edifício construído.

arqulteônlca do drama estão intimamente ligadas, 
sendo essencial o entrosamento entre o espetáculo e 
o local onde ele se efetivará. Embora o palco italiano 
seja alvo de críticas de alguns profissionais da arte 
cênica, por distanciar o ator e a representação do 
público, ele ainda é fortemente adotado como local 
para representações. Sendo, Inclusive, a tipologia de 
palcos que prevalece em São Paulo.

Alguns especialistas de teatro não apenas criticam o 
palco italiano como acreditam que seja uma tipologia 
superada. Em contrapartida, é notório que 
encenadores notáveis encontraram recursos e possi
bilidades oferecidas pela caixa cênica ã italiana ca
pazes de favorecer um quadro de mudança no fazer 
teatral. Remetendo à pesquisa aqui apresentada, O 
TBC, edifício provido de palco italiano, testemunhou 
a grande renovação no teatro nacional.

A partir desta renovação, a cidade de São Paulo pas
sa a integrar um movimento que ocorria na Europa 
desde o final do século XIX. É o momento em que o 
trabalho do encenador possui mais força, no desen
volvimento do ato cênico, do que as outras áreas que 
o envolvem, inclusive mais do que o significado da 
obra do dramaturgo no espetáculo. Esses 
"experlmentadores" tinham total domínio das possibi
lidades e limitações do teatro. Eles buscavam meios 
mais eficazes para tocar, atingir o espectador. Pas
sando a cena a ser completamente dominada pelo 
encenador.
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grupos que os acompanhavam nesta empreitada.

estéticos, políticos e sociais.

É o caso do Teatro de Arena, originário de uma pro- O trabalho está organizado em quatro capítulos. O 
posta teatral de José Renato e do Teatro Oficina, fruto primeiro sob o título "Origens do edifício teatral oci- 
das Idéias de Zé Celso, claro, não desmerecendo os dental", busca fazer uma leitura sobre sua origem na 

Grécia Antiga até o teatro moderno na década de 
vinte. Procurou-se identificar as relações da arquitetura 

O que pretende-se esclarecer como critério de esco- com as formas de espetáculo, evidenciando os 
lha destes edifícios é justamente a relação que eles paradigmas de cada período, investigando como o 
possuem entre o espaço - palco/platéia - e o fazer espaço cênico corresponde a determinados objetivos 
teatral. Tratam-se de edifícios adaptados para o 
espetáculo, no entanto pouco dotados de valor 
arquitetônico. A qualidade deles está no espaço Neste capítulo, foi aberto um parêntese para expor o 
cênico e o que all foi conferido, e não especifica- Teatro Capltolino ocorrido em 1513, primeira notícia 
mente no edifício construído, em suas características sobre o fechamento tridimencional do espaço cênico 
arquitetônicas. após a queda do Império Romano, portanto passa

dos 1000 anos após os espetáculos greco-romanos. 
Portanto, retomando a Idéia Inicial de estudar os edl- É certo que foi um espaço efêmero, mas, 
fícios teatrais em São Paulo, foram eleitos também notadamente, é a primeira atitude registrada do mo- 
outros exemplares considerados Importantes tanto à mento que se fecha - paredes e cobertura - o espa- 
arquitetura paulista como ao âmbito teatral, presen- ço para o espetáculo. Definltivamente, o Capitolino é 
tes no mesmo momento histórico dos teatros citados uma obra singular. Somente em 1521 foi publicada a 
anteriormente obra de Vltrúvlo, e reiniciada a construção de teatros

para comédia e tragédia clássicas, com projetos to- 
São eles: o Teatro Cultura Artística e os Teatros Distritais talmente apoiados em suas teorias. Em 1545 foi

adotada pelo encenador, é que o espaço se asso- da Prefeitura Municipal de São Paulo, Arthur Azevedo, 
ciou diretamente a função do diretor do teatro. É ele Paulo Eiró e João Caetano. Os quatro edifícios são 
quem vai criar a possibilidade no sentido de altera- exemplos que trazem as características físicas do mo
ção da cena, bem como do espaço teatral, unido à vimento moderno, que eclodia naquele momento, 
seu grupo, atores, cenógrafo e llumlnador, aliado a Não foram projetados para um grupo de teatro espe- 
um "modo de pensar teatro" e a um arquiteto. Este é cífico, tampouco sob a supervisão de um diretor tea- 
um ponto de grande Interesse, refletindo nas diretrizes trai. Pode-se classificá-los na ordem dos inúmeros, mai- 
para Indicação de alguns edifícios que correspondem oria absoluta, dos palcos à italiana que abastece a 
vigorosamente à essa característica. cidade de São Paulo.
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Parece ser descabido abordar um assunto tão distan
te temporalmente do centro do trabalho, mas julgou- 
se absolutamente relevante por considerar este, o mo
mento fundamental da passagem da festa para o 
espetáculo moderno, Conforme Prof. Dr. Lucciano 
Mlgllacclo, após minucioso estudo sobre o assunto, 
este é um momento fundamental por duas razões: o 
nascimento do edifício teatral autônomo e, uma eta
pa na direção à idéia da cenografia pintada.

O segundo capítulo apresenta os resultados de uma 
pesquisa objetivando esclarecer o universo da origem 
do teatro paulistano. Este estudo foi considerado In
dispensável e necessário para compor o percurso tra
çado pelas representações dramáticas com suas cau
sas, dificuldades e resultados, até a Instauração dos 
edifícios construídos para o fazer teatral.

Em 1580-1584 edlficou-se o Teatro Olímpico, de 
Palladio, com cenários de Vlcenzo Sacamozzl, seu 
discípulo, quem depois de quatro anos (1588-1590) 
construiu o Teatro Sabionetta. Enfim, daí por diante 
caminha a história do desenvolvimento do edifício te
atral. O que notou-se é que pouco ou quase nada se 
fala a respeito do Teatro Capitollno, e após ter-se ob
tido conhecimento de tal feito, não houve dúvida 
quanto a necessidade de divulgar esta obra.

Prlmelramente há uma ampla abordagem sobre a 
representação como catequese que, após a conso-

publicada a obra de Serlio Architettura, na qual dedi
cou todo um capítulo ao teatro.

O capítulo terceiro restringiu-se à exposição o Teatro 
Cultura Artística, projeto de Rino Levi e os Teatros 
Distritais, chamados Teatros Populares, Arthur Azeve-

lidação da obra missionária, no século XVII entra em 
decadência. O que dá margem ao desenvolvimen
to das comemorações profanas, mesmo que,ainda, 
ligadas à participação religiosa. Cabe notar que há 
um teatro popular no Brasil o qual sua origem não é o 
Teatro jesuítico. As viclssitudes do povo português no 
mar é narrada em "A Nau Carta Catarineta": também 
há o bumba-meu-boi. Mário de Andrade procurou 
registrar a outra "metade" da produção do teatro, que 
não jesuítico. Seus levantamentos estão registrados no 
conjunto "Danças Dramáticas Brasileiras".

Durante o século XVIII propagou-se o hábito de se 
construir "casas de ópera". O edifício tendia a fixar a 
vida cênica, porcionando-lhe regularidade. Surgem 
então as salas para que os elencos e autores encon
trem preparado o seu laboratório de trabalho.

Procurou-se abordar nesse capítulo todos os teatros 
ediflcados no decorrer desse período. Descrevemos 
o máximo de informações, procurando enfatizar o edi
fício. Inclinou-se nesse sentido propositalmente, bus
cando direcionar o trabalho a uma investigação 
arquitetônica. As informações, por vezes mostram-se 
incompletas e pouco vagas, justamente por terem 
sido escassamente registradas em sua época. O pe
ríodo descrito abrange desde o primeiro exemplar 
com a Casa de Ópera até a construção do Teatro 
Municipal de São Paulo.
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É Interessante notar, sobre os Teatros João Caetano, 
Arthut Azevedo e Paulo Eiró, que na época que foram 
edlflcados caracterlzava-se a concentração das 
atividades culturais nas áreas centrais, e os três teatros 
foram projetados e construídos em bairros, talvez um 
sintoma da necessidade de descentralização que o 
crescimento de São Paulo fazia-se sentir, quem sabe 
dando o nome de "Populares" a esses Teatros em 
contraposição ao sentido que ficava Implícito de "eru
dito" do Teatro Municipal,

Eles não foram palco de acontecimentos revolucio
nários, como os eleitos para o próximo capítulo, mas 
evidentemente fizeram parte de um episódio históri
co de alcance mundial. Esses edifícios denotam 
exemplos de valor, seja pela qualidade inerente à sua 
arquitetura, modelo de conceituações e propósitos 
advindos do forte movimento modernista que propa- 
gou-se na década de 50 no Brasil e em todo o mun
do, pela intensa experimentação desses novos 
parâmetros, seja por eternizar o legado de uma gera
ção que abriu caminho à formação de uma nova 
escola de arquitetos.

Edlflcados no momento em que a arquitetura mo
derna paulista se firmava, esses edifícios buscaram 
reunir características genuinamente modernistas. Por
tanto foram observados no contexto de sua época, 
motivo considerado forte na escolha de critério para 
eleição dos edifícios.

do, Paulo Eiró e João Caetano, projeto de Roberto 
Tibau, incluído no programa do Convênio Escolar.

Realizou-se a pesquisa histórica procurando encon
trar, sempre que possível, dados elementares em fon
tes primárias, lembrando que dificilmente as fontes 
primárias estão desvinculadas das secundárias. Evi
dentemente que foram utilizadas fontes secundárias 
também, mas, buscou-se apresentar um panorama

Para um trabalho que possui a intenção de elucidar a 
evolução do teatro paulistano, pode parecer impró
prio o levantamento histórico do teatro clássico oci
dental no primeiro capítulo, mas julgou-se necessário 
para serem feitas analogias sobre as vanguardas e o 
que elas representam para uma sociedade em de
terminada época. Expondo os dados iniciais, a leitura 
acerca do contexto proposto no último capítulo só 
vem a ser enriquecida, pois colabora no sentido de 
situar sob vários aspectos inerentes ao assunto.

O último capítulo, talvez seja o mais Instigante por 
permitir fazer associações com as vanguardas históri
cas. O capítulo inicia com uma abordagem esclare
cendo a reforma estética do espetáculo e a apari
ção do novo teatro nacional. Em seguida tratou-se 
de dissertar sobre os teatros considerados impregna
dos de acontecimentos marcantes na história do te
atro paulistano e, não apenas isso, mas associado à 
esses fatos estão os edifícios que os abrigaram. Bus
cou-se contar sua história bem como mostrar o de
senvolvimento dos espaços teatrais, o que mostrou- 
se multo interessante, principalmente no caso do Te
atro Oficina. Também foram abordados o TBC e o 
Teatro de Arena, sendo a inserção dos mesmos orga
nizada em ordem cronológica.
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O material teórico, para descrever as história dos edi
fícios teatrais em São Paulo é, em sua maioria, de 
fonte secundária, embora tenham sido utilizados da
dos de fontes primárias em menor escala. Conside
rando que estes dois caminhos não se excluem mu
tuamente e o normal é que se recorra a ambos tipos 
de fontes, não julgamos ter maculado o resultado fi
nal do estudo, pelo contrário, fontes enrlquecedoras 
são sempre bem vindas.

FlnalIzou-se o trabalho com dois apêndices. O Apên
dice 1 apresenta uma lista atualizada dos edifícios 
teatrais da cidade de São Paulo, mostrando dados 
como ano de Inauguração, capacidade, tipologia

Este estudo utlllza-se de dados que podem ser consi
derados fontes primárias, prlncipalmente as represen
tações gráficas. Quando não possível reproduzí-los 
aqui, forneceu-se a informações sobre o edifício, ofe
recendo margem a quem tiver Interesse em buscá- 
lo.

que garantisse a possibilidade de expor ao leitor al
guma novidade sobre o assunto abordado.
Procurou-se enfatizar a importância de se fazer uma 
análise qualitativa referente às fontes gráficas, enten
do-se por fontes gráficas todos os documentos que 
são expressados por linguagem de formas, e que 
possuem apenas alguma complementação escrita, 
como, por exemplo fotografias, quadros, desenhos, 
mapas e plantas com títulos ou assinaturas. Sendo o 
projeto a representação gráfica categórica e decisi
va para descrever a arquitetura.

Outro recurso de inquirição utilizado para que se fizes
se realizar tal listagem foi a investigação minuciosa 
nas publicações em periódicos nacionais desde 1950, 
período relevante à proposta da dissertação. Essa pes
quisa, naturalmente, terminou por constituir um inven
tário, o qual está publicado neste trabalho como o 
Apêndice 2. Tal inventário foi dividido em duas cate
gorias: publicações específicas acerca dos edifícios 
teatrais e publicações de abrangência mais teórica 
sobre o assunto. Cabe notar que o período abordado 
nesta relação está entre 1950 e 2003, tendo sido in
clusas algumas publicações do ano de 2004, sendo 
este ano Inviável de atualização total.

Vale lembrar que nesta relação estão incluídos não 
só edifícios construídos especificamente para repre
sentação teatral como também espaços cênicos, 
salas para teatro que são de suma importância ao 
contexto paulistano, tomamos como exemplo os es
paços para espetáculos do SESC, que são vários e, 
todos estão Inseridos num complexo edificado para 
lazer e cultura não se tratando apenas de um edifício 
teatral. Não estão incluídos na lista auditórios escola
res, e espaços que não são satisfatórios â espetáculos 
teatrais, tampouco espaços desativados.

de palco, proprietário, endereço e contato, seguindo 
o exemplo colocado por J. C. Serronl em seu recente 
livro publicado pela editora Senac em 2002 "Teatros - 
uma memória do espaço cênico no Brasil", principal 
fonte utilizada para este dossiê.
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1.1,0 Teatro Grego

t

tH
Quando se escolheu na encosta sudeste, o terreno

2. Vista e plano restaurados da Ágora em Assos, possi
velmente no século II

.£__  “ í>----

1. Plano restaurado da Ágora em Atenas no século II

Grande parte dos historiadores e estudiosos de teatro dionisíacas, 
situam seu surgimento como o conhecemos hoje, no 
século V a.C. Embora Roberto Aloi ’, aplicado ao as
sunto, baseado em concepções modernas do espa
ço cênico, considere como o mais antigo espaço

O

L
Kp: 

JjlvL Três vezes ao ano, em Atenas, celebravam o culto a 
Dioniso. Em janeiro eram as festas dionisíacas 
leneanas, no início da primavera, as dionisíacas urba- 

teatral a ágora grega, ponto de reunião dos habitan- nas e, no inverno, as rurais. As comemorações religio- 
tes. Este lugar, concentrava certas atividades de con- sas dionisíacas, com estas festas, tornaram-se oficiais 
vivência comum, como o banho ou o comércio, era e a organização dos espetáculos dramáticos conver- 
caracterizado pelo encontro de duas ruas ou pelo teu-se numa função do Estado. Entre estas festas, as 
alargamento natural da rua em um ponto determina- da primavera tinham um caráter mais local, as rurais 
do. Rodemos compará-la às nossas feiras-livres, local consistiam na repetição desta festa nos pequenos 
de encontro comercial. vilarejos fora de Atenas. Mas, as mais importantes eram

as dionisíacas urbanas, que atraíam viajantes de todo 
Mas, considerando o espaço construído especialmen- o mundo helênico à Atenas. As festas urbanas dura- 
te para encenação, surge, na Grécia, a pequena vam três dias, durante os quais os cidadãos dedica- 
carroça de Téspis no século Va.C„ que posteriormente vam-se a exercícios litúrgicos. E, os três últimos dias 
é substituída por uma plataforma fixa, um verdadeiro eram dedicados,exclusivamente, às representações 
palco sobre o qual realizavam-se espetáculos com teatrais.
coro, atores, arquibancadas e grande público. Pode-
se dizer que dessa forma, pela primeira vez, foi orga- Eleger um deus da paixão e da embriaguez para fo- 
nizado o espetáculo. mentar uma grande festa popular tinha ligação com

o sistema político tirano, que pretendia governar apoi
ado nas grandes massas, tentando compensar sua 

consagrado a Dioniso como local para as represen- inteligibilidade, fato que deixa claro a dimensão polí- 
tações, a dimensão do espetáculo ganhou força, tica do contexto no qual surgiu o teatro. Era de gran- 
Portanto, atribui-se a origem do teatro grego às festas de importânci política o culto sólido a um deus não
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3. Teatro de Dionlso, em Atenas - plano geral

4. Detalhe do auditório e orquestra do Teatro de 
Dloniso

aristocrático, que fizesse parte da cultura dos homens "Contudo, não havia pobreza de colorido nos espe- 
comuns. táculos e um cenário parcialmente realista era ofere

cido pelos engenheiros mecânicos. Conseguia-se o 
Neste local foram encenados quase todas as tragé- som do trovão através de um bronteion e também se 
dias de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes. Nessas repre- obtinham relâmpagos. Uma plataforma conhecida 
sentações eram utilizados vários adereços, principal- como ekciclema, uma espécie de palco móvel, era 
mente as máscaras para identificar os deuses e per- puxada ou empurrada (neste caso denominava-se 
sonagens. exosfra) para fora, através das portas da construção

cênica, para revelar cenas internas. Alçapões, ade- 
Considera-se Ésquilo o primeiro homem a criar ceno- quadamente chamados de caronte (na mitologia 
grafia e estabelecer caracteres funcionais ao figuri- grega, o barqueiro que conduzia a alma dos mortos 
no. Ele adaptou, aos sapatos, altas solas e coturnos no Hades) permitiam aos fantasmas subir no mundo 
para aumentar a altura dos intérpretes e empregou infero. Um engenho semelhante a um guindaste, o 
máscaras expressivamente pintadas respondendo às mekane, transportava o ator que personificava um 
exigências de suas tragédias cada vez mais comple- deus para o teto da construção cênica, fazia-o atra- 
xas, lembrando que Tespis já usava máscaras femini- vessar velozmente a área de representação, manti- 
nas. nha-o suspenso em pleno ar e baixava-o sensacio

nalmente na orquestra. Visto que chegava por inter- 
O passo seguinte de Ésquilo foi para uma cenografia médio da máquina, era o "deus da máquina" ou deus 
rudimentar. Transformava a construção cênica num exmachína. Algumas vezes também os deuses eram 
cenário permanente, com objetos necessários às apresentados no céu, numa plataforma especial de- 
peças em particular. Consta que também utilizou nominada theologeion, e tinham lugar no telhado 
maquinaria e alguns efeitos cênicos com resultados efeitos tão espetaculares quanto a partida de Medéia 
satisfatórios. Tais inovações fizeram com que fosse numa carruagem tirada por dragões alados. E mes- 
considerado o primeiro dramaturgo excepcional. 
Encenador, cenógrafo, figurinista e coreógrafo de 
grande importância na história teatral.

mo o cenário (pano de fundo) podia representar qual
quer coisa, desde uma colina local campestre até 
um edifício ou uma série de estruturas. Ocasionalmen
te, como em As Eumênides de Ésquilo e no A/ax de 

Os dramaturgos gregos geralmente optavam por um Sófocles, os cenários chegavam até a ser mudados 
único local, pois as condições físicas do palco favo- dentro de uma mesma peça com a ajuda de pris- 
reciam um cenário único, o que fqcilitqva o entendi- mas giratórios pintados, conhecidos por perlaktl, em- 
mento dos textos. Isto não quer dizer que os cenários butidos na construção cênica em ambos os lados do 
fossem reduzidos. palco".2
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tactos nos três todos, cenas diferentes,

5. Teatro em Delos - plano restaurado

6. Vista do Teatro em Delos

Entre os bastidores da construção e o auditório, 
haviam acessos laterais. Não se sabe exatamente 

A forma definitiva do teatro, contendo todos os ele- quando a skene tornou-sem uma estrutura com dois 
mentos - palco, platéia, cenário e orquestra - que per- ou mais pavimentos.
duram até hoje se dá neste período.

O telhado da skene podería ter sido usado como um
O teatro de Dioniso foi o primeiro a ser edificado, em lugar de onde um deus surgia.
490, na Acrópole em Atenas. Constata-se o aspecto
religioso tanto neste como nos outros teatros gregos A edificação constituía um auditório semicircular em 
pela existência de um altar no centro da orchestra, forma de ferradura (teatron). Aproveitavam o flanco 
área circular plana destinado aos atores e evoluções de uma elevação do terreno para a edificação do

Os encenadores gregos perceberam facilmente quão do coro. É tomada ao fundo pela skene (origem da 
importante era o efeito visual, revelando como era palavra cena), um cenário fixo permanente, certa- 
forte neles o entendimento do espetáculo. mente utilizado para mudanças rápidas de másca

ras e indumentária quando necessário num espetá- 
A platéia, muitas vezes, completava o espetáculo no culo que possuísse ator representando mais de um 
sentido de multidão, reunião de pessoas disposta às personagem. Neste abriam-se três portas em peque- 
mais variadas manifestações conjuntas. nos bastidores [paraskenia] laterais em cada extremi

dade. Podiam-se alterar este pano de fundo, como 
1.1.1. O edifício teatral grego já foi dito, através de painéis móveis de madeira e,
Pode-se afirmar que o edifício teatral é a primeira posteriormente, por prismas giratórios, os periakti, pin- 
manifestaçãp monumental da arquitetura grega. Di
ferencia-se inteiramente dos templos por não ser uma 
arquitetura comtemplativa, mas pela função de co- Os bastidores [paraskenia] ladeavam o proscênio 
munhão coletiva. Um amplo espaço, capaz de abri- [proskenlon ou logelon), plataforma baixa que ficava 
gar e unir toda a população de uma polis. diante da skene, onde era desenvolvida grande par

te da ação, portanto a plataforma do proscênio po- 
O princípio do teatro grego era fazer do espectador dia ser enquadrada por três lados pela construção 
participante direto do drama. Havia, na construção cênica. Os paraskenia podiam se apresentar com 
arquitetônica, a intenção de envolvê-lo na ação cê- duas construções adicionais e, o ator poderia criar a 
nica, pois ela, elimina a separação entre a ilusão e o ilusão de viajar de um lugar para outro ao atravessar 
real através da forma espacial, espécie de bloco, um de um bastidor a outro.
conjunto homogêneo. Buscava-se ir de encontro com 
o processo primitivo original do círculo.
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7Jfeatro Epidauro - planta e corte transversal

Na primeira fileira de assentos eram construídos os lu
gares de honra, nos quais se acomodavam os ma
gistrados, sacerdotes, protetores da cidade e os anfi
triões da coletividade. Aos sacerdotes de Dioniso era 
destinada a presidência.

SoPre a acústica que é um fator preponderante a fun
cionalidade dos teatros, na qual deve-se estar pro
fundamente atento ao projetar um edifíco desta 
tipologia, nos causa espanto e admiração ao cons
tatar que, apesar do gigantismo e do período tão lon
gínquo, os teatros gregos eram providos de perfeita 
solução neste sentido.

A*j

hemiciclo munido de bancadas para receber espec
tadores. Serve de exemplo o Teatro de Delos com ca
pacidade para acomodar 5.500 espctadores e o 
Epidauro, com capacidade para 14.000 pessoas. A 
inserção do edifício na topografia do terreno é uma 
solução louvável relacionada ao plano urbanístico, 
arquitetônico e paisagístico. Apesar da 
monumentalidade do teatro grego, ele não 
descaracterizava em nada a cidade. Ele entranha- 
va-se na topografia da cidade de modo a ser, inclu
sive, confundido com as colinas, se visto a uma certa 
distância.

■ 
I

3 õ____ i
ST
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'W:

10 Epidauro - vista geral

I

ro Epidauro - corte longitudinal 4

Epidauro - aspecto atual da platéia, orquestra e entrada

12. Epidauro - divisão superior dos assentos no teatro
,■ ■ t

l.-.JT______^.--“4

X

• V ’ 1 -V' . . > Ã. -U

1 l^EpIdauro - detalhe do portol de entrada
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1.2, O teatro romano

1.2.1. O edifício teatral romano

13. Teatro de Aspendus
14. Teatro de Aspendus Hnn

O teatro romano é influenciado pelo espetáculo e \ mica neste momento) e, outro, da aristocracia que 
edifício teatral grego, muito embora os romanos te- ouvia com muita austeridade, a leitura das tragédias 
nham adaptado-os e direcionado seu desenvolvimen- de Sêneca, realizados nos grandes teatros em forma 
to de acordo com sua realidade sócio cultural. de semi-arena. Elas eram cheias de motivos familia

res aos romanos e, é claro, nunca consguiram con- 
Sobre a arte dramática, os romanos sentiram-se atra- correr com a popularidade das comédias populares, 
idos pelas possibilidades da comédia como forma 
de distração e divertimento de nobres e plebeus. O
teatro, então, considerado agora como arte profana, O aspecto dos teatros romanos era semelhante aos 
dedicar-se-á basicamente à comédia. Tira dela todo teatros gregos, dos quais herdaram a tradição e a 
e qualquer traço político ou religioso, reduz os textos e decoração.
encenações a um espetáculo superficial, resultado
do receio que a ideologia dominante tinha de serem Nota-se a diferença do coro que incorporou-se à cena, 
vinculadas informações contra-ideológicas, através do localizado quase no mesmo nível dos atores. A orkestra 
espetáculo. cede um setor de seu círculo ao proscênio, deixando

de estar junto à cena. Não tendo mais a função co- 
Sabe-se que a arte teatral romana foi pouco produti- reográfica das evoluções do coro, é instalado nela 
va, a pequena quantidade que se produzia era sem- assentos destinados a espectadores privilegiados. Por 
pre uma continuação do teatro grego, se bem que intermédio da redução da orkestra, o teatro romano 
sempre deixasse a desejar. resultou num conjunto mais fechado que o grego.

O período romano foi composto por dois tipos de te- Rara os romanos, o espetáculo teatral traz consigo um 
atros: um, aceito em grande escala pelo povo, tra- papel de puro prazer, ao contrário da conotação 
çando perfil aos espetáculos circences e "mimos" litúrgica grega. Esta modificação da moral está refle- 
improvisados, geralmente cômicos, conduzidos de for- tida na arquitetura do edifício teatral. Primeiro, como 
ma rudimentar às ruas e aos mercados (surge a mí- já foi dito, a modificação da função da orkestra e,

--•-H

i-4

Jf
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15. Teatro de Aspendus - planta e corte transversal

!

?l !l--í

i Se compararmos com os edifícios de teatro grego, os 
romanos, frequentados pela aristocracia, eram sem
pre edificados "artificialmente". O edifício romano era 
sempre um bloco autônomo, construído dentro da 
urbe. A declividade do terreno era imposta, ao con
trário da adequação edifício-paisagem grega. A 
ampla experiência na utilização do arco na arquite
tura romana propiciou estruturalmente para que o 
edifício fosse construído independentemente da exis
tência de um declive natural.

A cena, agora elevada, atrai o interesse, na qual é 
feito de tudo, para que não se perca nenhum trecho 
do texto.

também, o altar, que na grécia aparecia ao centro 
da orkestra, desaparece em Roma. Tais modificações 
resultaram num desenvolvimento espacial da cena, 
no aspecto de sua profundidade, por ela servir para 
as idas e vindas de um grande número de pessoas.

O Teatro de Aspendus, construído no século II pelo 
arquiteto Zenon, é uma das construções melhor con
servadas. Apesar de sua situação num pequeno de
clive e de o arquiteto ser grego, corresponde com
pletamente à concepção romana. A platéia semi
circular e a edificação do palco formam um volume 
fechado que eleva-se intensamente sobre a cidade, 
O espaço fechada para uns 7000 espectadores se 
concentra totalmente entre a elevadíssima parede/ 
cenário e o palco.
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16. Teatro de Aspendus

I

•O
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18.0 Coliseu de Roma

No mimos e nas pantomimas (forma dramática em 
que os atores se manifestam simplesmente por ges
tos, expressões corporais ou fisionômicas, sem pala
vra, que pode ser, também, sugerida por meio de 
movimentos: mímica) está contido o "silêncio" do 
povo. A Igreja, no século V, numa de suas primeiras 
manifestações de autoridade excomunga os atores 
e, no século seguinte foi capaz de proibir rigorosa
mente o funcionamento dos teatros, Depois disso, a 
dramaturgia haveria de ser criada novamente nos ri
tos da religião na Grécia, Roma e em quase todo o 
mundo cristão. Isto acontece no período da Idade 
Media.

O povo estava mais interessado com as exibições ela
boradas, grandiosas procissões, batalhas navais si
muladas em Naumachiae, circo, etc. E, as arenas 
tomam o lugar do teatro.

Das exibições e jogos de todo tipo o que mais 
entusiasmava o público romano eram as lutas de 
gladiadores.

O exemplo mais notável é o Coliseu (Anfiteatro Fla- 
vio), construído pelos imperadores flavios Vespasiano 
e fito nos anos 70 - 80.

Com capacidade para abrigar aproximadamente 
70000 espectadores é dotado de enormes dimen
sões: 187,75m de comprimento, 155,60m de largura 
e 50,75m de altura. A arena possui aproximadamen
te 49m x 79m. Foi construído sobre um lago artificial 
onde Nero oferecia magníficos espetáculos náuticos. 
As arquibancadas são sustentadas por uma série de 
abóbodas, cujos arcos permitem a circulação pelas 
galerias, e são dispostas em três pavimentos.

Sacei0«i y abado
(■wu Vm» oor.jtnjdvas II)

17.0 Coliseu de Roma, planta e corte

|__ J Gwaei da e*preiíCo-«

I A,cr,í
[ _ I SdlOTrt d» orcutaciôn

A Corutiucción pnm tiva

Sobre o "mimo", o teatro popular, pouco se exigia, 
pois ele não precisava de grandes aparatos. Para a 
"construção" do teatro no espaço público, coloca
vam algumas táboas sobre quatro barris, cortinas nas 

i laterais e no fundo, uma mesa com duas cadeiras e, 
■ as vezes, alguns caixotes.

e c«l 2 • oito

;í:E



O edifício teatral paulistano Capítulo 1 - Origens do edifício teatral ocidental • 23

1.3.0 teatro da Idade Média

alguns elementos não religiosos e a gradativa com
plexidade das peças, fizeram com que fossem reali
zadas fora do templo, como na Grécia, o drama dei
xou a igreja como seu lugar de ação.

No século IX o ciclio de Corpus Christi tornou-se famo
so na Espanha e, o Papa Urbano IV, por volta de 1600 
transforma essa procissão num verdadeiro festival da 
primavera, sendo então a mais elaborada de todas 
as procissões eclesiásticas, o principal acontecimen
to de apresentação dos "mistérios", como também 
das peças sobre a vida de santos.

19. A festa de Herodes e d degolação de São João 
Batista - Palco de um •mistério", croqul, 1547.

As representações do teatro medieval possuem um O número destas construções variava. O "mistério" de 
caráter litúrgico, sendo que, a princípio aconteciam Valenciennes possuía doze. Em outros poderíam ha- 
dentro das igrejas. O altar representava o santo sepul- ver apenas cinco ou seis. Contudo, as cenas eram 
cro e os cantos do coro, o povo. O aparecimento de mais numerosas, tanto que as representações dura

vam sete ou oito dias. Acreditava-se que os cenários 
eram alternados a cada dia de acordo com a ne
cessidade das cenas.

Enquanto durasse a representação, a cidade partici- 
O espetáculo era representado ao ar livre. Diante dos pava ativa ou passivamente do complexo e primoro- 
espectadores era construído um amplo tablado de so espetáculo.
até 40m por 8m. Nas extremidades, haviam dois ce
nários, um representando a porta do céu e outro a do !Foi neste momento que se originou grande parte de 
inferno. Entre estes cenários se dispunham dois "luga- nossas manifestações de rua, como, por exemplo, as 
res" nos quais se desenrolavam as cenas sucessiva- comemorações de Corpus Christi, onde é o próprio 
mente: casinhas decoradas com elementos clássi- /povo que constrói o cenário e, no final do dia, partici- 
cos representavam, por exemplo, na Paixão de Cris- í pa da procissão que assume um caráter de grande 
to, a casa de Anás, o palácio de Pôncio Pilatos. Estes I festa popular.

cenários não estavam alinhados, mas podiam movi- 
mentar-se através de mecanismos giratórios, possibili
tando a caracterização do "lugar" tornando possível 
uma nova cena. O cenário era uma mescla de 
convencionalismo e realismo. A cena se restringia ao 
cenário do episídio que estava sendo representado 
e, os atores, para ficarem situados no ambiente ade
quado, mudavam de lugar.
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As representações medievais de caráter litúrgico no 
seu máximo esplendor, permitiam espetáculos 
sofisticadíssimos, com aparatos cênicos complexos, 
cenários horizontais que permitiam mudanças simul
tâneas de cena, como do "Mistério de Valenciennes" 
muito conhecido pelo seu desenho, que foi bastante

A "folia de santo-reis" é também um evento oriundo 
de representações daquela época, bem como os 
ritos de natal. O mito de Papai Noel era representado 
na época através de São Nicolau.

Na Idade Média era considerável o número dessas 
peças, pois existiam muitos santos e dias santos tam
bém. Já eram celebrados cultos à Virgem e também 
existiam peças em homenagem a São Jorge e seu 
dragão.

Hoje, muitas cidades do interior do Brasil têm nessa 
procissão seu ponto turístico. Coletam durante todo o 
ano materiais como serragem, pó de café usado, vi
dro moído, tampinhas, etc, para, na data, construí
rem os tapetes coloridos nas ruas. Durante o aconte
cimento, a procissão pára em casas, previamente es
colhidas, no percurso para a reza dos "mistérios".

"Mais uma vez a humanidade, emergindo de um novo 
vagalhão de barbarismo (final do império Romano) 
com a ajuda da religião, encontrou na dramaturgia 

«O um órgão potente para exprimir tanto a realidade 
' ~ ‘ comum quanto as aspirações. Mais uma vez, o tea

tro demonstrou sua adequação como ponto de en
contro do homem com Deué’.3

Ml

27. Palco ■múltiplo" para a representação do "Mistério de Valencienne", croqui, 1547.
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As peças religiosas tornaram-se prioridade na França. 
Mons, por exemplo, dedicava dias às apresentações 
sucessivas do antigo e do novo testamento. Participa
vam 317 atores, os quais ensaiavam durante 48 dias.

O comparecimento em massa do povo era estimu
lado pelo local aberto, a rua ou a praça. Toda a co
munidade européia participava destas representa
ções. O destino do drama religioso era mesmo se fun
dir com gêneros profanos. Começaram então a se 
construir os autos sacramentais sobre carroções, onde 
eram montados cenários, às vezes, compostos de até 
dois andares, com maquinlsmos engenhosos.

Fizeram parte das representações espetaculares da
quele período, além das liturgias, as coroações, as 
entradas triunfais, comemorações festivas, etc.

divulgado. Todavia, exitiam também as formas de 
teatro de tablado múltiplo vertical. O "Mistério de Elche" 
é um verdadeiro exemplo de cenário múltiplo verti
cal, máquina teatral assombrosamente complicada. 
O estudo desta técnica carece de material gráfico 
mas Wlliam Hutchinson Shoematerem "Themultlple 
stage in Spain during the flfteen and sixteenth oenturles" 
apresenta um rico material inédito com descrições 
literárias, as quais, dão suporte para uma "construção" 
Imaginária de diversas representações medievais.

Em seguida explanaremos baseado num material en
contrado no decorrer desta pesquisa sobre o Teatro 
Capitolino de 1513. Foi um evento espetacular acer
ca da coroação do Papa Leão X, ocorrido em Roma. 
Ele contém em seu universo a comemoração religio- 
sa/profana, como também outras características da 
representação teatral da Idade Média. Embora pos
sua características singulares e completamente no
vas. Era um edifício efêmero, construído na praça, 
portanto, a nosso ver, já caminhava para a distinção 
das pessoas, pois não cabiam todos dentro do recin
to. Enfim, vimos refletido nele um passo para os edifí
cios teatrais do Renascimento, mesmo sabendo que 
a influencia do teatro do Renascimento está contida 
no tratado de Vitrúvio. O que notou-se foi o desejo de 
fechar o espaço da representação.

Enfim, a Idade Média foi um período bastante rico 
para o teatro. Até hoje, estudiosos de teatro discutem 
a polêmica integração palco-platéla, tão bem solu
cionada naquele momento.
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1,4. O Teatro Capitolino de 1513

O número de escritos e relações acerca deste even
to, preservados, torna explícita a importância política 
e cultural da essencialldade do evento. As fontes mais 
importantes são:
1, O l'Awlso de Marcxxjntonío Attlere. Ele foi delega
do da comuna de Roma para estes aparatos, o que 
lhe confere competência para, neste texto, explicar 
as razões e organizações da festa e descrever o tea-

O evento é a cerimônia da ascensão do cardeal 
Giovanni De'Medice ao trono pontifício, Rapa, com o 
nome de Leão X.

O título pode nos remeter diretamente ao edifício te
atral, mas, na verdade trata-se de um evento 
espetacular acontecido em Roma em 1513, que teve 
uma notável evolução da cenografia e do aparato 
efêmero contemporâneo, e também sobre outros 
aspectos da arte figurativa monumental.

O Teatro Capitolino caracteriza-se por ser um evento 
progressivamente distinto, num momento fundamen
tal da passagem da festa ao espetáculo moderno, 
especiaimente por duas razões: uma nova etapa na 
direção à idéia da cenografia pintada e o nascimen
to do edifício teatral autônomo.

O lugar escolhido para o evento festivo foi o Capitólio. 
Escolha coerente às características da representação 
daquele momento. Encontram-se na forma e modo 
do espetáculo uma das expressões mais representa
tivas do teatro "renascimental" e, particularmente de 
alguma de suas formas de vanguarda: encontram- 
se dispostos os elementos típicos do espetáculo do

tro construído.
2. Paolo Pailiolo Defano, juiz do Campidólio, narra 
ampla e primorosa descrição do edifício, da cerimô
nia, do banquete, das representações alegóricas e 
da comédia, cuja dá o sumário e descreve a 
indumentária.
3. Os poemas de Giulio Simone Século, de Aurélio 
Sereno de Monopoli, de Antonio Benrisevuti da Prato e 
do rimador dito noturno napolitano, o qual foi impres
so em Bolonha em 1519.
4. Cruciane publica em 1968 Altiere, Pailiolo e Sere
no. O mesmo autor publicou em 1983 a relação do 
Chierigati e o poeminha do noturno napolitano.
5. As fontes afirmam que a única fonte figurativa men
cionada é a planta do Teatro e, segura está no Códice 
Córner F. 16r (Londres Soane's Museum) que traz as 
medidas do edifício, que freqüentemente não 
correspondem à ditada pela fonte escrita.

21. Planta do Teatro Capitolino em 1513, segundo 
o códice córner
F. 16r (Londres Soane's Museum)
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pessoais, o que justifica o desenho das paredes.

r

Sii !
A discordância das fontes e a ifalta de precisão das A fachada, segundo a fonte, tinha altura variada en- 
datas tornam imprecisas uma reconstrução inequívo- tre 17 e 20 metros. Era dividida por seis colunas, des
ça. Entretanto, os dados a respeito da implantação tacadas da parede, frisadas e douradas, sobre um

j----------

F<- XXXI . PIANTA DEL Tí 
JE SECOUDO LE

x 33,84m e conforme Altiere era de 37,97m x 31,27m. 
Sua capacidade era de 1500 a 1800 pessoas. Tam
bém foi construído no externo do espaldar de madei- 

A tarefa da construção do Teatro foi delegada pelos ra, para que hóspedes especiais pudessem assistir ao 
homens encarregados do celebração, à Girolamom espetáculo das janelas, sobre a cena. Os cardeais 
Pico e Giulio Alberini, que encomendaram ao toscano podiam assistir da janela do Palácio dos Conservado- 
Pietro Rosselli, próximo a Sangallo. res.

I
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22. Planta do Teatro Capltolino segundo desenho do 
códice córner e as descrições literárias

quatrocento e do primeiro cinquecento, que são a do edifício, inscritos no Córner, correspondem às des- 
festa e o banquete, as representações alegóricas e o crições literárias fortalecendo o estudo. O Teatro foi 
cortejo, a recitação em latim e o edifício teatral, este edificado sobre a Praça Capitolina, de forma 
último, alvo de nosso tema. retangular. Ocupava, à direita, a fachada do antigo

Palácio dos Conservadores, cujo plano era ocupado 
A manifestação romana possui características de fes- por um porticado sobre colunas; dispôs-se o lado da 
ta civil que abrange alguns elementos da festa reli- cena para o Palácio dos Senadores, o qual ocupava 
giosa, e outros da festa profana. Durante o século XV, grande parte da arquibancada de ingresso.
a festa citadina emancipou-se da forma religiosa pró
pria de Roma. O evento deveria criar um cerimonial No desenho, o edifício era dotado de uma estrutura 
próprio composto de fatos visíveis a ações capazes estável, composta de parede, entretanto é sabido que 
de envolver totalmente os cidadãos, ao passo que o o edifício era uma construção efêmera, de madeira 
interesse renovado da representação dramática clás- e que constituía um recinto fechado desprovido de 
sica não era suficiente para transpor os limites neces- cobertura resistente às intempéries. O edifício era pro- 
sários para atingir o objetivo político. Assegurava-se a tegido apenas por um "grandíssimo véu de pano", 
solenidade das liturgias laicas por um contínuo ritmo semelhante às velas dos teatros antigos. Certamente 
à tradição venerada romana. O modelo que chega- o desenho do Córner é uma cópia de segunda ou 
va repentinamente era o triunfo antigo, paralelamen- terceira mão de outro desenho. Provavelmente foi uma 
te às festas de cortejo italianas, alternando banque- reprodução feita através de junção de elementos 
tes luxuosos, elementos figurativos e elementos tea
trais. Portanto, o local destinado a festa laica é a cor
te, o palácio, não mais a igreja, o que justifica a es- As medidas divergem. Segundo o Córner era 52,00m 
colha de realizar o evento na praça, como convém 
a uma festividade.

------- £------ 14---------------- í
TOTOCOTTOUTO SECONDO IL DISECHO DEL COD. COÜEA
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23. Situação aproximada do Capitólio com o Teatro

Nos quadros haviam pinturas monocromáticas de 
episódios da amizade entre romanos e etruscos 
(arquitetura falante): Na fachada: 1. Saturno e Giano; 
2. Punição de Tarpéia; 3. Oferta do ábito feito à 
Rômulo; 4. Consagração do templo de Giove 
Capitolino.

A entrada do Teatro era em forma de arco triunfado. 
Passando sob o arco, tinham duas pilastras, a partir 
das quais, circundava no espaço um tablado de apro
ximadamente 1 l/2m de altura e, cuja parte posterior 
ao ingresso constituía o palco cênico. Nos outros três 
lados, com uma altura total de 6m, uma arquiban
cada com sete degraus. As paredes laterais dividi- 
am-se em sete partes, alternados em requadros e ja
nela.

pódio como base, um alicerce articulado junto aos 
plintos, decorado com a monocromia dos troféus das 
armas. Provavelmente eram de ordem dórica essas 
colunas. Sobre elas um entablamento, composto do 
friso, da arquitrave e da cornija. O friso que, clara
mente poderia ser posto na triglifo e métopa, era de
corado com os emblemas de Leão X, os símbolos de 
Florença e de Roma e também havia o tronco, o 
cordeiro, as três plumas. Eleva-se um ótico sobre um 
segundo modelo de arcos triunfais romanos, inserido 
neste retângulo que se desenvolve horizontalmente, 
ilustração dos rios Téveri e Arno, da Loba e do Leão. 
Alternam-se às colunas 5 arcos. Um central para o 
ingresso e outros 4 cegos decorados com pinturas 
monocromáticas.

A parede de fundo (frons scenae) era dividida por 5 
pilastras em relevo de ordem colossal, segundo 
Bruschi. Numa das cinco partes havia uma porta que 
dava acesso sobre a escada do Palácio dos Senado
res As portas eram protegidas em tecido de ouro. 
Nas duas laterais da cena, haviam acessosque per
mitiam passagem de carrosalegóricos Em tomo ao 
edifício percorriam frisos araldicos A cobertura que 
protegia o espaço era um velario - tecido de vela de 
navio - com listrasem azul turquesa e branco, sendo 
as duas penúltimas verdes Rca tapeçaria cobria a 
cena e osassentos Dosquatro autores osúnicosno- 
mescitadossão: Fferuzzi (lãrpea) (desenho códice resta 
f. 56 n. 60, Milão, Ambrosiana) e, pode-se referirtam- 
bém a ele, sobre o teatro um desenho referente a 
Loba Capitolina com dois gênios^ conservado no 
Louvre (Frommel n. 38, p. 78); Giovan fettista

No interior: 1. Aliança entre Enéa e os Etruscos; 2. 
Rômulo assinala a cena aos etruscos no monte Sérlio; 
3. Rômulo batiza uma centúria com nome do chefe 
etrusco; 4. Os romanos são convidados a aprender a 
cultura etrusca; 5. Tarquínio, rei de Roma; 6. Introdu
ção à Roma da adivinhação etrusca; 7. Os romanos 
consultando um adivinhador etrusco; 8. Liberdade de 
Porsenna contra os romanos; 9. Triunvirato dos funda
dores de Florença; 10. Aliança entre romanos e 
etruscos; 11. Os etruscos protegendo as divindades 
romanas durante a invasão de Gália; 12. Simulacro 
de Giunione levado à Etrúria; 13. Os etruscos proven
do Scipione de armas; 14. Os símbolos do poder 
etrusco são introduzidos em Roma; 15. Introdução do 
teatro etrusco em Roma.

FT<. XXIX - APPROíStNATlVA STWAZIONE PLAXIMETRICA DEL CAfJPIDOCUO CON IL 
TEATRO DEL Ifl)
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24. Perspectiva do Teatro Capitolino segundo desenho 
do códice e descrições literárias

Em 1568, o relato de um habitante de Arezzo deixa 
evidente a confusão de vários eventos: as celebra
ções de 1513, a nomeação de Giuliano a capitão 
geral da Igreja em 1515, a encenação da Calandra 
neste mesmo ano. "e no honoratíssimo aparato que

gosto pela pompa e pelo luxo. Mescla entre festa e 
representação (os autores espalham moedas).

Rarmenze; e a Tommazo "Fedra” Inghirami é dado o 
crédito do programa figurativo,

A idéia de teatro não só como representação cênica, Sobre a crítica contemporânea que toma partido do 
mas também como celebração festiva é confirma- Teatro Capitolino fez-se algumas observações. Vasari 
da na ordem das cerimônias: cita sobre a presença de uma perspectiva de Reruzzi,
1. Cortejo a cavalo de Giuliano e do séquito (entra- cenografia fixa, que entretanto pode ser improvável:
da, posse e visita real) "Fez no tempo de Leão de Roma para recitar uma
2. Missa cantada comédia, um aparato e uma perspectiva, na qual o
3. Orações latinas, resposta de Giuliano, conferimento trabalho se mostrou quanto de perfeição e de graça
à cidadania. fosse no engenho de Baldassarre do céu infuso; nun-
4. Banquete luxuoso, com alimentos confeccionados ca se pode pensar de ver os palácios, as casas e os
em formas alegóricas de espetáculos, música, perfu- templos na cena moderna, quanto de grandeza 
mes, bufões, ostentação do poder. mostrasse na pequenez do sítio do engenho e a gran-
5. Carros alegóricos. Tradição florentina de carros car- de perspectiva feita, a extravagância bizarra de an

dar nos cantos das vias, que com as casas em parte 
se via o fim enganando os olhos de todos, demons
trando ser não uma praça pintada mas verdadeira".4

navalescos; Tradição romana de festa de Agone; os 
atores eram jovens romanos:
a) Alegoria de Roma com duas ninfas.
b) Égloga pastoral com valor político.
c) Monte Tarpéio com deus Capitolino
d) Roma entre a Justiça e a Fortaleza, soldados roma
nos e ninfas.
e) Cibele, Roma e Florença (Desenho de Peruzzi, Lon
dres, British Museum, incisão do Mestre do dado, deri
vado do relevo antigo do tipo daquele conservado fez o povo romano no Capitólio, quando foi dado o 
da Villa Albane) bastão da santa igreja ao Duque Giuliano D'Médice,
f) Clarice Orsini Amo e Tevere, diálogo da ninfa (me- de seis histórias de pintura que foram feitas por seis
dalha comemorativa v. Langedljk, II, 58, n. 13. Giuliano excelentes pintores, aquela que foi da mão de 
é representado de perfil voltado à esquerda de ma- Baldassarre, alta sete canne e larga três e meio (me- 
neira antiga como imperador, atrás Roma triunfante dida usada em regiões italianas equivalente a cada 
seduzida com a vitória e escudo inscrito "Roma canne, cerca de 2 metros), na qual era quando Giulia 
C(onsensu) P(ublico)". Tarpéia faz a tradição aos romanos, foi sem qualquer
6. Poenolos de Plauto. Moderado realismo histórico e dúvida julgada a melhor. Mas aquele que fez algum
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Bruschi já se atém à linha dos arcos triunfais e da 
arquitetura marmórea.

26. Vista lateral interna do Teatro Capitolino, segundo 
descrições

Num artigo de 1882, publicado no ano precedente 
da relação de Palliolo, de Janitschek sobre 
"Repertorium für Kunstwissenechaft" compara de ma
neira inovadora o Teatro Capitolino, trazendo ligação 
entre a história da arte e a história do espetáculo e a 
contribuição do Renascimento italiano para a origem 
do teatro moderno.

O mesmo autor em 1964 cita o Teatro Capitolino em 
relação à fachada pintada por Peruzzi como "premier 
lleu théatral entlerement orne de panneaux pelnts". 
(primeiro lugar teatral inteiramente ornado com 
panneaux pintados). Conclui: b) reconstrução da ci
dade antiga; c) cenografia festiva.

Em 1976, Nikolaus Pevsner autor do livro "A Hlstory of 
Bullding Types" dedica um parágrafo ao Teatro 
Capitolino. As informações diferem dessas anteriores. 
Achamos por bem citar todo o parágrafo: "No mes
mo ano 1513, no Capitólio de Roma, encenou-se o 
Poenulus de Plauto num teatro especialmente 
construído para a ocasião por Giovan Giorgio Casarini. 
A scenae frons mostrava uma parede com colunas, 
sobre elas pilastras e cinco portas. Nesta ocasião tam
bém se comenta algo sobre o auditório. Era de ma
deira com cinco fileiras de assentos dispostos contra 
os três muros de uma estrutura retangular e com uma 
capacidade de 3000 pessoas. Tal cifra dificilmente

ini n M |l, OM.íH
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estupor foi a perspectiva da vida em cena de uma 
comédia, tão bela que não é possível imaginar-se 
mais: porque a bela maneira do casamento de di
versas loggle, a bizarria das portas e das janelas e 
outra coisa que se verá em arquitetura, foram tão bem 
combinadas e com extraordinária invenção, que não 
se pode dlrne a milésima parte. E quando se recitou 
o dito Rapa Leão a Calandra, comédia do Cardeal 
Bibbiena, fez Baldassarre o aparato e a perspectiva 
que não faltou beleza do mesmo modo que havia 
feito da outra vez... Basta que Baldassarre fez ao tem
po de Leão X duas cenas que foram maravilhosas e 
aberto havia as cores que não havia feito em nossos 
dias".5

Em 1956 Chastel afirma que é totalmente imaginário 
o lugar da festa; não pode ser definido como interior 
(corte, sala) ou exterior, mas um e outro ao mesmo 
tempo. Depreende a ligação entre a arquitetura 
efêmera das festas e sugere a cenografia perspecti
va, isto é, a cidade transfigurada mediante a 
arquitetura monumental “falártfe" e a cena perspec
tiva representando a cidade Ideal antiga. Cena da 
Calandra feita por Peruzzi em 1513 é a ligação com 
o pátio do belvedere: a) composição urbanística.

25. Elevação frontal do Teatro Capitolino, segundo 
descrições

A partir destes fundamentos é que se dá o profundo 
estudo de Cruciane que entende "reagir a uma tradi
ção de estudos italianos que se limitava ao aspecto 
dramatúrgico do teatro para restituí-lo à sua 
conotação do espetáculo: unificação da festa da 
corte e da restituição do teatro clássico que tende a 
render o momento cênico autônomo da festa. 
Redefinição do conceito e do lugar do espetáculo 
legado à cultura contemporânea."6

T

27. Vista longitudindl Interna do Teatro Capitolino, se
gundo descrições
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O interessante é que Pevsner ilustra esse parágrafo 
utilizando-se da Planta do Capitolino com o mesmo 
código córner do Museu de Londres, mas os dados 
relatados por ele comparados ao estudo do Prof, 
Lucciano Mígliaccio são completamente divergentes, 
ressaltando que no estudo do referido professor há o 
embasamento de acordo com informações de di
versos estudiosos do assunto, resultando num conjun
to harmonioso de dados.

pode sustentar-se. O construtor foi Tommaso Inghlrami, 
discípulo de Pomponio Leto, canônico e bibliotecário 
papal."
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1.5.0 teatro da Renascença

28. Personagens da Commedla deli'Arte, Jacques Callot,

va com oito companhias reconhecidas, os mais im
portantes oorrales eram o Teatro de Ia Cruz (1579) e o 
Teatro dei Píncipe (1582). As encenações, que geral
mente duravam duas ou três horas, terminavam pou
co antes do por-do-sol, e eram repetidas duas ou três 
vezes por semana. Este foi um dos primeiros teatros a 
se diferenciar das representações da Igreja e dos es
petáculos encenados na corte".7Paradoxalmente, a concepção do edifício teatral com 

cenários e sua engenhosa maquinaria vem dessa 
época, quando foram levadas para dentro dos edifí- Na Itália ocorrem experiências muito importantes na 
cios as plataformas dos mistérios medievais e a luz arquitetura e na cenografia, favorecidas pela nova 
artificial começou a permear as encenações. cultura artística que surgiu diante do fortalecimento 

da classe econômica. A aplicação da pespectiva 
A tentativa de criar um espaço tridimencional através nos cenários, telões panorâmicos no palco e a 
da pintura de telões causava inquietação nos pinto- gradativa separação entre palco e platéia. O palco 
res, cenógrafos e arquitetos envolvidos naquele uni- elevado, emoldurando a cena, frente à platéia, tor- 
verso. Notamos que tais concepções foram questio- nou-se a organização do espaço teatral mais difundi- 
nadas e alteradas somente no século XX. do atualmente, buscando um rompimento neste sen

tido apenas recentemente.

Os espetáculos de teatro clássico ou pseudo-clássico j pequeno palco coberto e um simples cenário, nem 

começam a ser representados nas antigas mansões sempre existente. Na época em que Madri já conta- 
medievais, por volta de 1450. Os pintores apoiados 
nos escritos de Vitrúvio criam verdadeiros prodígios 
cênicos nos palácios, redescobrindo as leis da pers
pectiva. Neste período, a dramaturgia italiana é mui
to pouco produtiva, deixando a desejar diante de outra 
arte, como a pintura, a escultura ou a arquitetura.

"A comédla-nueva começava a ser encenada nos
oorrales, teatros públicos urbanos surgidos na Espanha. Paulatinamente esta nova evolução técnica do tea- 
Consistiam de um pátio cercado de casas, que as tro da Renascença italiana foi sendo absorvida em 
ordens religiosas alugavam às Companhias nascen- toda a Europa, eliminando assim, inclusive na Ingia- 
tes. Tratava-se de um teatro a céu aberto, com um terra e Espanha, o sistema de cenas simultânes que
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por lá continuaram existindo até o século XVII.

29. Globe-nieatre (1600) Shakesperiano (Bemard Mlles)

30. Teatro proposto por Sertio

1

* v

portanto de enorme popularidade, o qual sem dúvi- Contrário à proposta jgreco-romana. Em compensa-
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Esses espaços ofereciam aos dramaturgos um mo- 
A imponência visual ofuscava a dramaturgia literária, delo de palco que se adaptava totalmente às suas 
Somente no final do século XVIII é que a ópera come- necessidades. Tinham como elemento básico um 
ça a contribuir para a dramaturgia, influenciando as palco guarnecido de duas portas nas extremidades, 
comédias musicais. um balcão sobre este palco, (para ser utilizado pelos

atores), um piso plano e galerias nas laterais e fundo, 
No período da renascença surge também a Comé- confrontando o palco. Este palco oferecia grande 

j dia delKArte, um tipo bastante popular de teatro que flexibilidade às inúmeras necessidades de mudança 
tinha como principais características a improvisação, de cena.
a mímica, a vitalidade e a liberdade. Eram peque
nas peças cômicas encenadas espontaneamente O Teatro Elizabetano secciona a platéia em grupos 
em palcos ligeiramente improvisados por atores-dra- 'sociais,* resultando em condições visuais e auditivas^ 
maturgos. Foi um teatro realizado em espaço aberto, distintas, desenhando no espaço a hierarquia social,

, da exerceu influência sobre dramaturgos que vieram 
i depois.

O espaço em "u", que era aberto na arena grega, foi
acupado pelos espectadores dispostos em fileiras, Como na comédia popular romana, eles apresenta- 
diante do palco que ficava fechado pela cortina. A vam-se em mercados e praças sobre plataformas, 
rampa completava o novo "teatro à Italiana". que representavam o convencional cenário de rua, 

utilizando o mínimo possível de objetos de cena e 
O público ficava totalmente separado dos aconteci- cortinas como pano de fundo. Enquanto 
mentos no palco. Também era separado de acordo "mambembavam", garantiam a diversão padroniza- 
com o nível social, determinando afastamento entre da para o povo. Criou no continente europeu um te- 
as pessoas. atro popular igualmente o teatro religioso medieval.

Numa época em que o teatro religioso aproximava- 
Uma nova arte, consideravelmente popular, advinda se do seu fim (exceto na Espanha) e o drama-culto 
da união da música e da dramaturgia surge na Euro- difundido pelo humanismo renascentista limitava-se 
pa no início do século XVIII. Foram construídos enor- nas elites, surge uma literatura teatral amplamente 
mes teatros para ópera a partir de 1637, sempre à vinculada aos aspectos de teatro da Idade Média, 
italiana, estilo que prevaleceu por quase três séculos por William Shakespeare. Torna-se o teatro popular 
na Europa Ocidental, influenciando de maneira tal a elizabetano.
transformar todos os teatros em casas de ópera.

V’.X\W,Wü '-■ WWrl
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31. Cena trágica

32. Cena cômica

Considerou-se Peruzzi, mestre de Serlio, o primeiro a

33. Cena cômica satírica

na rua com seus palácios, a segunda, numa 
ambientação popular com lojas e moradias e a últi-

Baldassare Peruzzi que abandona a pintura em prol 
da arquitetura e da cenografia participa deste perío-

1.5.1, O edifício teatral da Renascença do, juntamente com Rafaello, Serlio, Andréa Ralladio
Em 1486 foi impresso o livro de Vitrúvio, tendo outras e Vicenzo Scamozzi.
edições, em 1521 contendo ilustrações de Cesarino
e, em 1536 com ilustração de Giambatista O novo pensamento renascentista é, rigorosamente, 
Camporalli. refletido com a transposição do trajeto da cena aberta

das praças para os edifícios de teatro.

Contudo, este teatro, que ocorreu basicamente na
Inglaterra, não conseguiu sobreviver a Shakespeare. palácios e igrejas. 
Em 1642 o "puritanismo" oficializa o fechamento dos 
teatros, ato que perdura por quase vinte anos.

Oi?O

A partir da impressão do livro de Vitrúvio há, 
deliberadamente, uma busca no sentido de recons
truir a cena antiga, através de descrições detalhadas realizar a cena em trompe-1'oleil. Em 1545, Sebastiano 
no quinto livro sobre a scenae frons. Seriio, apoiado nos escritos de Vitrúvio, publica um tra

tado, no qual dedica toda uma seção ao teatro, cha- 
O teatro dos humanistas emergiu por meio das ativi- mado Architettura.
dades de ensino formadas com o intuito de estudar
os documentos antigos. Foram montados palcos nos Serlio em seu segundo livro, sobre o espaço cênico, 
pátios das univesidades e escolas de latim. Impera- estabelece o deslocamento do ponto de vista em 
dores, papas e reis chamaram poetas atores e pinto- distância, afora da pintura, além da perede de fundo 
res para organizarem festivais em suas cortes. "A pers- do palco. Ele soluciona a equação destinada à pers
pectiva tornava-se a contrapartida ideal humanista pectiva colocando uma prancha com 8 ou 10% de 
da harmonia do universo". inclinação atrás do proscênio.

ção, o palco, agora também se desenvolve vertical- No início do período renascentista, os cenários foram 
mente, contribuindo para o envolvimento com o es- consideravelmente modestos, a partir da Calandrla, 
petáculo. em Urbino, nota-se a presença da ilusão de profundi

dade na ambientação das imagens. São representa
dos em perspectiva, no palco, a cidade, suas ruas,

Leonardo da Vinci também desenhou cenários e ci- Também propõe ambientações para tragédia, co- 
dades. No período que esteve em Milão, organizou média e comédia satírica, sendo a primeira figurada 
festas e espetáculos, com cenários dotados de 
maquinário.
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34. Interior - Teatro Olímpico

35. Interior - Teatro Olímpico

36. Interior - Teatro Olímpico

Na planta baixa, Scamozzi minimiza os pontos de vis- 
Nos nichos do palco foram colocadas esculturas dos ta e reduz a abertura a apenas uma, para o equipa- 
membros da Academia Olímpica, decoração que mento de perspectiva, solução continuamente ado- 
reforça o papel simbólico do edifício como glorifica- tada até os nossos dias.
ção do poder e da aristocracia e celebração da pre
sença da Academia na vida cultural da cidade.

I !
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ma no campo. A norma colocada por Serlio será que- Ainda em 1580 foi alterado o desenho de Palladio, 
brada apenas por Molière, quando ocupa a casa dos sendo adicionados cenários perspectivas para além 
nobres e ambienta no interior seus personagens cô- da parede da sala sobre um terreno adquirido após a 
micos. sua morte. Estes cenários foram projetados por Vicenzo

Scamozzi para a representação da peça "Édipo Rei" 
O Teatro Olímpico surge em 1584 numa busca de e ficaram, tomando um caráter permanente, mudan- 
recriar o espaço clássico teatral. Considerado o pri- do, as intenções de Palladio.
melro edifício teatral construído depois da queda do
Império Romano, numa atitude de aristocratas e aca- Scamozzi contribuiu para se formar uma idéia equi- 
dêmicos. vocada deste edifício dentro da obra de Ftilladio, com

a introdução dos "cenários perspectives". As perspec- 
O projeto do edifício é de autoria de Andréa Palladio, tivas falsas de Scamozzi possuem diferentes pontos 
de 1580, que morre antes do término da obra. Este de fuga, criando uma ilusão espacial tridimensional, 
teatro comportava cerca de 1000 pessoas.. Ele rompeu a ligação entre o cenário pintado e a

idéia arquitetônica do conjunto. Mantém-se aqui a 
A principal fonte de inspiração de Palladio foi o Teatro solução do praticável, conforme feitura de Serlio. 
dos antigos romanos do Vltruvlo de Barbaro. Ele criou
três áreas distintas:a primeira é a sala onde acomo- Outro teatro que reproduzia a paisagem urbana de 
da-se a platéia, possui planta elíptica, pois o terreno maneira fixa, o sítio natural da Commédia dell'Arte, 
impõe restrições que não a permitem que seja semi- foi Teatro de Sabbionetta, de Sacamozzi, no qual uma 
circular como no modelo. A segunda é o palco, ba- pequena gradaria em ferradura é separada da cena 
seado no arco do triunfo, motivo corrente nas repre- de perspectiva única por uma área plana (p/atea). 
sentações dramáticas do século XVI. Exerce apoio "A perspectiva renascentista passa a ser um elemen- 
para a terceira parte, o cenário. Palladio pretendia to cênico que se contrapõe à amplidão frontal das 
que as perspectivas, que seriam pintadas plataformas madievais, buscando na ilusão de pro- 
ilusionísticamente, convergissem em apenas um ponto fundidade a expressão do urbano".8 
de fuga, como na ilustração do Teatro Antigo.
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37. Teatro olímpico - corte e planta
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38. Elevação original da frons scenae e auditório 

para Teatro Olímpico

40. Teatro Antlguo (Barbaro, 1556)
■ o c-C . _

■ ■
_______________________

-- .7 i.7 _ - O____ ‘

39. Teatro Antlguo [Barbaro, 1556)
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41, Teatro Sabbionetta - cortes e planta
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42. Planta e elevação original para o Teatro 
Sabbioneta, Vicenzo Scamozzi
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"A concepção estética italiana do teatro, que deu

No palco renascentisa é refletida a imagem da cida
de, presente nos espetáculos das praças,

44. Plano para rspetáculo equestre no Teatro Famese
No Teatro de Sabbionetta, Scamozzi faz na 
ambientação da platéia a presença da cidade olhan
do o palco como os espetáculos nos pátios e praças 
eram vistos pelas janelas e pela cidade. Os nobres na 
platéia, então, participam do espetáculo. As paredes 
apresentam-se muito "trabalhadas". Esse método é 
desenvolvido até Charles Garnier, quando vestíbulo e 
platéia eram lugares onde os nobres iam para serem 
vistos. Portanto, é necessário assinalar que todo o aparato 

mecânico com que foi dotado o teatro, interferiu for
temente na transição do palco, de um semi-círculo 

1 baseado no modelo clássico, para o palco italiano, 
recuado da platéia, elevado e emoldurado tal como 

; o conhecemos hoje. Palco e platéia foram isolados 
definitivamente, decorrência de uma sofisticada ma
quinaria que exigia grande espaço sob e sobre o 
palco de madeira, na função de elevar e baixar ce-

Nos intermezzi ou intermeddi de uma peça latina, 
fosse trágica ou de comédia eram executados ver
dadeiros "shows" cênicos em espetáculos de panto
mima, dança e recitais pomposos para entretenimen
to da corte. Bernardo Buontalenti foi um dos grandes 
gênios da pirotecnia cênica.

Junto ao desenvolvimento dos edifícios teatrais, sur
giu, para abrigar grandes espetáculos, uma sofistica
da maquinária. Notamos, novamente a correlação 
entre a sofisticação da cenotecnia e a penúria dra
mática. Em contrapartida, o palco elizabetano atra
vés da dramaturgia, da intensidade de seu texto, foi 
capaz de criar os mais diversos espaços, levando sua 
platéia a viajar à mundos distantes sem utilizar ne
nhum recurso mirabolante de aparato cênico.

onde a "arena" era ocupada ora por espectadores, 
ora por apresentação de cavalos, ou até por água, 
transformando-a em batalhas navais.

4
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43. Planta original do Teatro Farnese, Glambattista Aleotti

X
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w
Ror volta de 1618 surge, no Teatro Farnese, o primeiro 
palco moderno com sua moldura e cortina. Construído 
pelo Príncipe de Pádua no intento de abrigar o que 
ele e seus amigos literatos acreditavam ser o Teatro 
Grego, mas que não passava de espetáculos para a nários, abrigar máquinas e camuflar mecanismos, 
corte.
Foi o primeiro teatro a possuir proscênio e cortinas,
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45. Teatro Famese, planta e cortes transversal e longitudinal
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46. Ópera de Bayreuth, Wagner / Brandt, 1876 
corte e planta

47. Ópera de Bayreuth, Wagner / Brandt, 1876 
aspecto do interior
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Num primeiro momento as vanguardas manifestaram 
alterações para o edifício teatral. O Crosses 

Outra tendência está no sentido da interação públi- Schauspielhaus em Berlim, projetado por Hans Poelzig, 
co-cena. A tipologia é reformulada, mesmo sem ques- no ambiente expressionista de 1920, procura incor- 
tionar a frontalidade. No "abismo de sensações" de porar à arquitetura a linguagem das novas propostas 
Wagner, consolidado na Ópera de Bayreuth, a pia- de encenação, bem como as inovações técnicas 
téia em ferradura é eliminada sendo estabelecida em em curso. Outra tendência com um sentido 
leque e inclinada, também são eliminadas as ordens expressionista de associação das linguagens se con- 
e galerias. A orquestra ele faz desaparecer colocan- figura no projeto do Teatro Divine Comedy, de 
do-a sob o proscênio, buscando desobstruir o espa- Normam Bel Geddes, no final da década de 30. Daí 
ço entre palco e platéia, praticamente abolindo a renderam outros exemplos, mas não paradigmas, 
boca de cena, numa intenção de integração. "Mas 
sem romper com o sentido de monumentalldade do

A Ópera de Bayreuth significa um "cruzamento" no 
caminho do edifício do teatro moderno. Por um lado, 

As exigências impostas pela dramaturgia ao "edifício- desenvolve o teatro da ilusão tecnológica, por outro, 
instrumento" revelam duas preocupações. A primeira o lugar da ação mútua, questionador do seu próprio 
sobre o avanço tecnológico. Lembrando que Shiller e espaço. Entretanto, o paradigma da ferradura, teve 
Goethe tiveram suas encenações à luz de velas e longa duração, capaz de atravessar todo o século 
tochas, já Vitor Hugo, em Hernani, dispunha de ilumi- XIX, vindo a ser questionado apenas como monumen- 
naçâo à gás. Wagner, alcançou a luz elétrica, não to de uma burguesia retrógrada.
apenas isto: ele apagou-a durante o espetáculo, um
ato inovador. O aparato de cenotecnia precisava de A concepção de Bayreuth, mesmo que compreen- 
mais versatilidadede para acompanhar as mudan- dendo avanços técnicos de iluminação e acústica, 
ças de cenários, cada vez maiores. O desenvolvimen- se restringia apenas a distribuição do público, perma- 
to do trabalho com a luz ainda estava em seu início, necendo intacto o conceito de "caixa de cena", típi- 
Apesar da nova tendência romântica, a arquitetura ca encenação à italiana que separava ator e espec- 
do teatro frontal, em ferradura ainda não era questio- tador.
nado, apenas carecia de um avanço tecnológico 
que suprisse a proposta dramatúrgica.

__r n r
TI I------- L

origem à sua conformação espacial, difundiu-se por espaço interno e da inserção urbana estabelecida 
toda Europa e Américas, e perdurou quase até o fim pelo teatro com que a burguesia procura afirmar sua 
do século XIX: dois mundos (palco e platéia) que se universalidade". 10 
confrontam, separados pela mágica ribalta ou pela 
invisível "quarta parede".9
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50. Grosses Schauspielhaus, Poelzlg, Berlin, 192048. Grosses Schauspielhaus, Poelzlg, Berlin, 1920

D
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49. Grosses Schauspielhaus, Poelzlg, Berlin, 1920 
corte e planta

51. Dlvine Comedy Theater Project, Norman Bel Geddes, fim déc.
1930, corte e planta

"Ao mesmo tempo que, em nome da funcionalida
de, a arquitetura tende a incorporar e fixar as rela-

Essas soluções de variação se restringem ao palco e 
à platéia, desconsiderando que os extremos dessa 
variação possuem diferentes exigências acústicas. A 
idéia de variação atinge, na década de 50, o cume 
de seu desenvolvimento com os complicados me
canismos de alterações das condições acústicas de 
teatros nos Estados Unidos.

O edifício inaugura o conceito dos edifícios teatrais 
de geometria variável. Neste caso, a relação entre pal
co e platéia está concebida em três situações, reali
zada através de um mecanismo giratório, enfatizando 
a consciência mecanicista da época. Lembrando 
que esta "proposta é contemporânea das proposi
ções de Brecht de alterar essas relações pela via de 
métodos e meios próprios da encenação".

Na ocasião da Exposição da Bauhaus de Weimar, 
Gropius percebeu que os resultados mais satisfatórios 
da atividade da escola eram provenientes do labo
ratório teatral de Oskar Schelemmer, onde o "ator 
como arquitetura móvel" expressava um ideal artísti
co bastante próximo à reflexão da nova arquitetura. 
Gropius projeta para Erwin Piscator uma arquitetura 
teatral que induz o espectador a entrar na ação cêni
ca, através de uma forma de ilusionismo total.

1 
I 
I 
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O que veio a tornar-se o paradigma simbólico do 
edifício de teatro modernista foi o Projeto de Teatro 

\ Total deWalter Gropius, em 1927.
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52. Teatro Total, projeto, Walter Groplus 1926 
plantas

53. Teatro Total, projeto, Walter Groplus 1926 
corte e perspectiva

54. Teatro Total, projeto, Walter Groplus 1926 
maquete

ções no espaço edificado, os encenadores buscam 
a verdade teatral pela via da própria teatralidade, con
siderando o espaço do espetáculo como um outro 
espaço, fruto da cumplicidade do espactador e de 
um tempo irrecorrível. Nessa encruzilhada se produz 
um distanciamento, aquilo que se entitulava funcio
nal deixava de dialogar com o ato cênico. A posição 
das vanguardas dos encenadores, a partir da déca
da de sessenta foi de afastar-se desse edifício que 
impunha uma relação frontal, indo na direção de 
apropriar-se de outros espaços em que pudessem 
expressar-se".11
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2,1. As representações teatrais como 
catequese - origem do teatro paulistano

I 

i
i

A população da região era constituída, em sua mai- 
Esse foi considerado, cronologicamente, o primeiro oria pelo habitante indígena, pelo qual o teatro de 
auto escrito no Brasil. Entretanto, numa carta escrita Anchieta estimulou o desenvolvimento e a quem lan
da Bahia pelo Padre Antônio Blasques a 13 de setem- çou a mensagem do auto. Após o Impedimento da 
bro de 1564, ele faz referência ao Auto de Santiago realização dos autos profanos no Interior da Igreja, a 
representado em julho daquele ano. Na verdade, se- Intenção foi de se Instaurar um espaço sagrado apro- 
gundo o remetente da carta, tratava-se de "gente de prlando-se do espaço exterior na tentativa do domí- 
fora", o que não impede que tenha sido escrito pelos nio local. "Por outro lado, a observância da vida indí-

2.1.1. Função
Entende-se que o teatro jesuítico não podería estar 
separado das finalidades da Companhia, tampouco 
da catequese. É quase certo que esta finalidade te- 

O Auto da Pregação Universal é situado entre os anos nha sido anteposta a "preocupações de ordem esté- 
de 1567 e 1570 pelo Padre Serafim Leite, Ilustre hlsto- tica, não só no que diz respeito à literatura dramática, 
riador da Companhia de Jesus. O Padre Manuel da como também naquilo que se relaciona propriamente 
Nóbrega encomendou a Anchieta a autoria do auto com a cena." Não esquecendo, porém, as condi- 
que foi representado primeiramente em Piratininga. A ções do melo, a espécie de auditório a que se desti- 
intenção era acabar com os autos profanos realiza- nava aquele teatro e o próprio objetivo da missão 
dos no Interior das Igrejas, que tiveram sua origem em jesuítica.
Portugal.

Os primeiros textos de manifestações cênicas que se padres. De qualquer forma, como é considerado o 
preservaram no Brasil são obras dos jesuítas, o que Auto da Pregação Universal a primeira peça escrita 
permitiu que sejam avaliados hoje o mérito do teatro no Brasil, coerentemente temos como a data de fun- 
anchietano, como marco Inicial do teatro no Brasil, dação do teatro no Brasil o espaço que medeia en- 
Tem-se notícias que os colonizadores portugueses trou- tre 1567 e 1570. 
xeram da metrópole o hábito das representações, em
bora estas não se ajustassem aos preceitos cristãos e 
não fossem Instrumento de catequese, como para 
os jesuítas.
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O que é sabido sobre o conteúdo do teatro jesuítlco 
é multo pouco, visto o pouco número de textos que 
temos conhecimento. Há uma divulgação de Poesl-

2,1.2. Conteúdo
No teatro dos jesuítas, eram utilizados elementos Indí
genas, tirados da fauna, da etnologia, da língua, etc., 
além de outros que eram buscados na vida dos san
tos, nos dogmas da Igreja e nas circunstâncias ocasi
onais que motivavam as representações.

Com a fixação da cruz na praça, em torno da qual 
se desenvolveu a vila na fase de germinação e colo
nização, pode-se dizer que residiu a orientação es
pacial do homem que a fundou. Nela estava locali
zada a primeira Igreja, situando o centro do espaço 
nesse "novo mundo" apresentado ao índio pelo euro
peu. Portanto, neste local, onde a população se reu
nia habitualmente, era mais eficaz a possibilidade do 
teatro vigorar enquanto agente disseminador das no
vas Idéias a respeito da conduta humana.

A Igreja interferiu - precariamente - no espaço priva
do do colono português e no coletivo do índio. O ter
ritório "profano" do índio, sofreu Interferência da Igre
ja, a qual almejava a sacralização deste território di
tando normas de convívio pelo preceito cristão.

gena revela o forte papel desempenhado pelo es
paço público, que coincide com a extensão Inteira 
do território de uma nação, centralizado na taba e 
em sua praça, tanto na vida cotidiana como nas 
ocasiões especiais de rltuallzação".'

Como vimos, neste auto, há dizeres relacionados a 
pessoas residentes no local representado. No entan
to, sabe-se que foi representado em várias partes do 
país, o que leva a crer que o mesmo tenha sofrido

Este auto tratava de personagens da vida real: Fran
cisco Dias Machado, homem de "ruim viver", Pedro 
Guedes, homem amancebado que logo se casou 
na mesma vila.

os (Comissão do IV centenário da Cidade de São Paulo 
- 1954), alguns autos anteriormente publicados por 
Maria de Lourdes de Paula Martins, organizadora do 
volume (Boletins I e III do Museu Paulista) e também 
outros inéditos. Restam, por exemplo, do Auto de Pre
gação Universal, de Anchieta, apenas dois fragmen
tos , conservados por Simão de Vasconcelos. São eles:

"Virgem pura, sou quem vedes. 
Diante de vós me venho. 
Tirai, vos peço, estas redes, 
A este pobre Pero Guedes, 
E quantos pecado tenho; 
Acho-me tão enredado, 
Que hei medo da perdição, 
Quero deixar o pecado, 
E ser devoto cosado 
Na vila da Conceição."

"A viagem está acabada, 
A nau vai-se alagando, 
E desta vida em que ando. 
Por tantas causas errada, 
Pois peco por tantas vias; 
Triste de Francisco Dias! 
Não lhe sinto salvação, 
Se vós, Mãe da Conceição, 
Não pagais as avarias."
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A atividade jesuítica se volta contra as encenações 
profanas dentro da Igreja e também contra as 
"tapuiadas", que são bacanais de índios, mestiços e 
brancos, que ocorriam até o Início do séc. XVII em 
melo a grandes bebedeiras. Foram convertidas em 
leis a proibição formal dos brancos participarem des
sas 'tapuyadas', pois podiam Interferir na sua raça "su
perior". Em 19 de Janeiro de 1583 legislava-se que 
"todo homem cristão branco, que não fosse negro 
de fora e se achasse em aldeia de negros forros ou 
cativos bebendo e bailando ao modo do dito gentio, 
sofresse severa punição".

Os jesuítas utilizaram a prática da música pelo índio, 
incorporaram muita cantiga de índio - toadas monó
tonas e tristes que derivam o caruru e o cateretê. A 
primeira ponte de linguagem para troca de informa
ções foi estabelecida pela música. Fernão Cardim 
num trecho de seus escritos se admira com a habili
dade dos índios em Imitar o canto dos pássaros. 
Anchieta associa "o pássaro, figura mitológica no sim
bolismo religioso Indígena, ao anjo, emissário de 
Deus", no Auto de São Lourenço.

Podemos concluir que o teatro jesuítico pela sua fina
lidade e conteúdo, na verdade foi um teatro de ora
tória; buscou comover para convencer e, convencer 
para educar.

modificações para adaptar-se aos diversos auditóri
os. O que era comum ocorrer tanto nesse como nou
tros autos, de não haver unidade de enredo, constan
do cada qual de partes inteiramente independentes.

Havia também os diálogos, as églogas pastoris, as 
"laplnhas" ou "presépios" que os Jesuítas Introduziram 
no Brasil e tornaram parte de nossas festas folclóricas.

2.1.3. Gêneros
Os autos, as comédias e as tragédias são as espéci
es mais cultivadas no teatro jesuítico. Nas aldeias pre
feriam os autos, porque melhor se ajustavam aos 
objetivos da catequese. Já nos colégios, as três espé
cies eram admitidas, mas, neste caso com uma cer
ta preocupação estética.

O aspecto da devoção religiosa como orientação 
da conduta humana individual e a 'carnalidade' do 
indígena é a atração deste dia. Por outro ângulo de 
visão, o costume de beber o cauim Indígena, difundi
do no campo, caracteriza uma comunhão realizada 
após o cumprimento do dever cristão. Entretanto, nos 
dois momentos o caráter de aproximação, de reu
nião de pessoas, preside a festa. É a única maneira 
de a cidade coletivizar a sua existência.

Do ponto de vista do jesuíta, a mistura de culturas de 
aspecto mundano, a vida profana da vila podería ser 
entendida como aquilo que, de maneira contraditó
ria, definiu seu aspecto profundamente religioso. A si- 
multaneidade da celebração religiosa cristã com a 
"profanidade" sacralizada de um outro tipo de festa 
delineia o perfil do habitante que, depois de um sé
culo, vivendo retirado das cidades, se dirigirá ao nú
cleo urbano para a comemoração religiosa da pro
cissão.
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2,1,4. Línguas

A tradição européia de procissão é mesclada com a 
cultura Indígena, há nela uma Incorporação do rito e 
da língua do índio. Essa manifestação composta em 
cortejo, com cantos e vestes, sugere um embrião de 
espetáculo que acompanha a extensão da vila. O 
significado dessa procissão enquanto catequese está 
na capacidade de congregar toda a população im
pregnando nela um importante sentimento religioso, 
bem como, na maneira espetacular na qual esse 
sentimento mostra-se vivo e atuante.

O padre Slmão de Vasconcelos refere-se a Indiozlnhos 
que faziam procissões em fim de tardes em seu pró
prio idioma entoando louvores à Virgem Maria, partin
do do colégio, em direção à porta dos adultos e, 
retornando. Os meninos cantavam a seguinte qua
dra em São Paulo:

Desde a fundação da vila, sua principal característi
ca foi a ação evangelizadora. A partir do núcleo for
mado pelo colégio dos Jesuítas, São Paulo desenvol
veu relações com a população indígena. O jesuíta 
Iniciou a catequização com o curumim, através da 
observação da vida do índio, percebeu a importân
cia dada ã criança na cultura do gentio. Através dela, 
procurou atrair o adulto para o mundo cristão.

"O Virgem Maria / Tupan cy êté / Aba pe ara porá 
/Oicó endê yabé.
Diz Isto o seguinte: Ó Virgem Maria, mãe de Deos 
verdadeira, os homens deste mundo, estão tão 
bem convosco."

Para evitar que a mocidade fosse excitada ao deva
neio ou às paixões, antes do tempo, e que os adver
sários de má fé desvirtuassem as intenções dos mes
tres, foi proibido papéis femininos no teatro do Colé
gio, exceção apenas para as Santas Virgens.

2.1.5. Personagens
Os personagens mais freqüentes nos autos jesuíticos 
eram os santos (São Lourenço, São Sebastião, Santa 
Isabel), imperadores romanos (Décio, Valeriano, 
Deocleciano), personagens simbólicos (a Sé, a Cida
de, o Temor de Deus, o Amor de Deus), anjos etc.

Quanto a regra obrigatória do latim no teatro, houve 
certa resistência diante das dificuldades que acarre
tava o emprego dessa língua, principalmente porque, 
para o auditório, o efeito era quase nulo. "Foi então 
permitido o uso do vernáculo nos diálogos". Nas tra
gédias e comédias, "cousas mais escolásticas e gra
ves, permanecia a obrigação do latim."

Depois velo o latim, em conseqüência da regra que 
obrigava os estudantes de Humanidades à prática 
de tal língua: sendo a representação em latim um 
exercício didático, uma aplicação prática dos estu
dos humanístlcos.

As peças, até 1584, eram escritas em português, tupi 
ou espanhol, às vezes bilíngües ou trilíngues, confor
me o auditório. Dessa maneira, ninguém era excluído 
da representação teatral por falta de acesso 
lingüístico.
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I

2.1.7. Atores e autores
Os atores do teatro dos jesuítas só poderíam ser ama
dores. Os dos brancos, dos mamelucos, que educa
vam, e, certamente dos próprios moços que se desti
navam ao sacerdócio.

Os cenários se limitavam a simples cortina que forra
va o fundo do palco. Muitas vezes o pano de fundo 
era a própria floresta.

Geralmente as causas das representações dramáti
cas eram a recepção de personagens oficiais da 
Companhia, ou de fora dela, o encerramento do ano 
escolar, as festas dos padroeiros e o recebimento de 
relíquias inslgnes ou Imagens valiosas.

Na praça, as representações eram feitas em "forma 
concentrada", quando os espetáculos se realizavam 
num só ponto, ou em "forma dispersiva", quando as 
personagens eram distribuídas pelo trajeto de algum 
cortejo, e os atores iam falando das janelas, à medi
da que o cortejo avançava, Existem relatos de ence
nações que vão desde a entrada da cidade até a 
praça ou à Igreja em homenagem ao recebimento 
de imagens ou personalidades. Todo o território indí
gena era ocupado e transformado, sendo o palco 
de uma cerimônia cristã que, a partir deste momen
to, dá Início a um novo modo de vida. Atendendo 
então, o auto, de maneira flexível, às exigências da 
catequese.

As representações nas igrejas eram uma característi
ca mais do norte, dificilmente ocorrendo no sul e cen- 
tro-oeste. Às vezes, acontecia chover na hora do 
espetáculo, o que obrigava os padres a transferí-lo 
para o interior da igreja. Porém, Roma permitia rara
mente tais procedimentos.

2.1.8. Palco
Os jesuítas utilizavam como local das representações 
a grande sala de estudos, nos Colégios, a praça pú
blica e, com menos freqüência, as igrejas para as 
suas representações.

Ao propor a atividade teatral aos habitantes como 
uma forma pedagógica, o jesuíta se Inseriu neste 
fazer como participante de uma ação coletiva. Ele 
foi seduzido pela forma teatral que tem por intenção 
atrair o Indígena; um aspecto que "matiza" a acusa
ção de dominação exercida sobre o índio. Nesse fa
zer que resultou em teatro existia a possibilidade de 
reconhecer o público para quem a mensagem era 
dirigida. Portanto um respeito pelo outro, culturalmen
te desconhecido, passou a valer durante a ação pre
paratória, e resultou na inserção do índio, Inclusive, 
enquanto autor dos autos jesuítlcos.

2.1.6. Cenografia
Historiadores relatam que haviam maquinlsmos com
plicados, como os alçapões que tragavam e expeli
am demônios, ao mesmo tempo que, para outros 
efeitos cênicos, utilizavam-se de técnicas rudimenta
res: a lua era representada por uma lanterna que al
guém segurava ao fundo do palco; para figurar o 
vento, um índio enchia as bochechas e soprava com 
a cabeça fora dos bastidores, enquanto um bando 
de demônios rolava no tablado.
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visitação de Santa Isabel, último auto de Anchleta.

Como na Idade Média, todos os habitantes das al-

A primeira forma de procissão em São Paulo surge,

''Por coincidência ou pelas peculiaridades de seu pro
cesso colonizador, o Brasil viu nascer o teatro das fes-

t
i

{

deram marca semelhante à dos Inícios auspiciosos 
do teatro em todo o mundo."

Além do Auto da Pregação Universal, de Anchleta, 
temos notícias de mais oito textos que são: Na Vila de a essa altura, praticamente, já havia se consolidado 
Vitória; Quando, no Espírito Santo se Recebeu uma a obra missionária nos centros mais Importantes.
Relíquia das Onze Mil Virgens: Dia da Assunção que
se destinou a comemorar a vinda da imagem de O que não significa o desenvolvimento de outro tipo 
Nossa Senhora a Reritiba, Na Festa de São Lourenço - de cena. O século XVII, foi um período de escassez 
há controvérsias sobre a autoria de Anchleta a esse no que diz respeito a atividades teatrais. Neste sécu- 
auto; Serafim Leite admite pelo menos a colabora- Io, houve poucas notícias referentes ao teatro, deven- 
ção de Padre Manoel do Couto, enquanto Maria de do, essa falta de informações à necessidade de evi- 
Lourdes afirma ser de Anchleta - Na Festa do Natal é tar as observações vindas de Roma, "no sentido de 
um auto que surge como resumo de Na Festa de São que se moderasse o uso do teatro, pois que aqui nem 
Lourenço, Na Vila de Vitória, foi denominado assim sempre se cumpriam as ordens do Padre Geral".
Por Maria de Lourdes de Paula Martins esse auto que
não tinha título, Na Aldeia de Guaraparim e Na No século seguinte e Início do XVIII Iniciou o desenvol

vimento das comemorações profanas, ainda liga das 
à participação religiosa, traduzidas nos divertimentos 
populares como bailes, cavalhadas, encamisadas 

delas eram mobilizados diante do caráter festivo das etc.
representações jesuítlcas.

2.1.9. O universo religioso medieval
O teatro de Anchleta tanto por ser de autoria de um 
jesuíta como aos objetivos catequéticos, embora em tividades religiosas. Na Grécia, essa origem, embora 
tempos esclarecidos pelo Renascimento, deveria filiar- fosse de outro caráter o culto dionísico, veio propiciar 
se à tradição religiosa medieval. O auto era a forma mais tarde o apogeu da tragédia e da comédia. Não 
que melhor se ajustava aos Intuitos da catequese. Os se pode afirmar que, no Brasil, os autos jesuíticos tive- 
autos vicentinos e os milagres dos séculos XIII e XIV, ram descendência. Entretanto, ao lado de seu valor 
passando por exemplos espanhóis e portugueses, se histórico indiscutível, apraz-nos pensar que eles nos 
fundiram formando a fisionomia dos textos 
anchietanos. As obras caracteristicamente mais tea
trais conservadas do teatro jesuíta, revelam todo o 
universo religioso presente na dramaturgia medieval. 2.1.10. A decadência e o vazio de dois séculos 

O teatro com a finalidade de catequese teve seu 
declínio no século XVII. O que é compreensível, pois,
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Além da falta de documentos desse período, algu
mas outras causas também poderíam explicar esse 
vazio: As novas condições sociais do país, não ca
bendo mais o teatro catequético dos Jesuítas nos cen-

Têm-se notícia de duas comédias representadas em 
1641, 'como parte dos festejos comemorativos da 
aclamação de D. João IV, e de representações tea
trais realizadas nas festas de instalação da província 
franclscana da Imaculada Conceição, no Rio de Ja
neiro. É claro que é multo pouco mas, certamente 
não foi apenas Isso. Há notícias de autores e peças 
encenadas com esse sentido em diversas partes do 
país, prlncipalmente no Rio de Janeiro durante esse 
século. Não as descreveremos aqui, pois são deta
lhes que podem ser encontrados facilmente na obra 
de J. Galante Souza - O Teatro no Brasil.

Com a transformação e crescimento da cidade, a 
procissão Irá apresentar uma "mescla de elementos 
religiosos de dupla origem e de elementos profanos, 
pelo acréscimo de hábitos da cultura do índio e do 
modo de vida do colono português, no culto pratica
do pelo povo".

como já foi dito, do método jesuíta de educar as cri
anças índias. Nos finais de tarde elas saiam cantan
do cantigas religiosas em sua língua pelas ruas da 
vila, com o intuito de atrair os adultos ao cristianismo. 
Inicla-se então uma tradição para a cidade. Este pe
queno ato de comemoração ao culto católico fora 
do recinto religioso, acompanha, em sua ocorrência, 
o crescimento do núcleo urbano.

Ainda na segunda metade do século XVIII eram utili
zados os conventos e as igrejas para espetáculos te
atrais. Porém, pouco a pouco, a Igreja tratou de supri
mir as representações no interior do templo, buscan
do reprimir os abusos que isso ocasionava.

tros povoados; e os nativos e portugueses precisam 
enfrentar as invasões dos holandeses e franceses mo
dificando o ambiente calmo e construtivo, propício 
ao desenvolvimento artístico.

Na primeira metade do século XVIII, instaura-se uma 
situação semelhante, enquanto que na segunda 
metade, em muitas cidades, Instala-se o teatro regu
lar em edifícios para as representações: são as "Ca
sas de Ópera".
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A partir daí não pára a evolução teatral. Tanto nos 
aspectos que dizem respeito à literatura e empresas 
dramáticas, indumentária, Interpretação e cenogra
fia, repertório, anúncios e críticas como aos edifícios 
levantados para a atividade de representação tea-

Instaurando-se então, por todo o país, com estímulo 
oficial, "Casa da Ópera" ou "Casa da Comédia", os 
primeiros edifícios que foram construídos exclusiva
mente para as atividades e representações teatrais.

E, no decorrer do século XIX, as sociedades dramáti
cas formadas por amadores, faziam seus estatutos 
constando que, a Instrução do povo era uma de suas 
finalidades,

Em 17 de julho de 1771 o alvará aconselha "o esta
belecimento dos teatros públicos bem regulados, pois 
deles resulta a todas as nações grande esplendor e 
utilidade, visto serem a escola, onde os povos apren
dem as máximas sãs da política, da moral, do amor 
da pátria, do valor, do zelo e da fidelidade com que 
devem servir aos soberanos, e por Isso não só são 
permitidos, mas necessários"3, generalizando então, 
em caráter oficial, a Idéia de que o teatro é uma 
instituição altamente educativa.

São muitos os aspectos que envolvem toda a evolu
ção e desenvolvimento da atividade teatral, além do 
que já foi dito, existem ainda as espécies como o 
drama e a comédia; o teatro infantil, o amador, o 
profissional, a revolução cênica, as associações de 
classe e entidades culturais e suas relações com o 
governo, os congressos e as diversas correntes do te
atro brasileiro, as Influências externas... Enfim, se nos 
ativermos a todos os detalhes que envolvem um es
tudo acerca desse tema, não encontraríamos o final 
dessa pequena pesquisa que me propus desenvol
ver. Nesse sentido, há o conhecimento de diversas 
obras publicadas que podem clarear dúvidas, princi
palmente sobre empresas dramáticas e peças ence
nadas.

trai. Conforme o tempo passou, o desenvolvimento 
cênico caminhou com suas aspirações particulares 
de cada época. Autores e atores envolveram-se na 
busca de novas experiências estabelecendo assim o 
teatro nacional entre 1808 e 1838, atingindo um novo 
período com o romantismo até a metade do século 
XIX e o realismo na segunda metade desse século, e 
chegando então ao teatro contemporâneo no sécu
lo XX, com a renovação do teatro nacional.

2.2. Os primeiros Edifícios Teatrais 
na cidade de São Paulo

i
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56. Igreja do Colégio, à direita um dos lados da Casa 
da Ópera

55. O pátio do colégio em 1860, vendo-se à direita, a 
Casa de Fundição e a Casa da Ópera. Desenho feito 
pelo naturalista Barão Johann Von Tschudi. Publicado 
em sua obra “Relsen durch sudamerika", 3o vol„ Leipzig, 
F. A. Brookhaus, 1863.

coberta de telhas 
Inauguração - 1770

Portanto procuro me deter daqui por diante apenas nõo se fazia notar pelo lado externo. Sant'Hilaire, após 
no que diz respeito aos edifícios de teatro construídos um jantar no Palácio em companhia do Capitão 
na cidade de São Paulo, buscando relatar, neste ca- General João Carlos Augusto, assiste uma represen- 
pítulo, o panorama da evolução cênica dessa cida- tação no teatro e deixa uma preciosa descrição: "O 
de através de seus edifícios, desde sua instauração prédio do Teatro não denota pela parte exterior o fim 
até o famoso Teatro Municipal. a que se destina; vê-se uma casa pequena de um

único andar, baixa estreita, sem nenhum ornamento 
arquitetônico, pintada de vermelho, com três largas

"Casa contígua ao do armazém. Uma propriedade 
arquiteto envolvido apaixonadamente pelo assunto de casa sita no pátio do colégio, a qual é de sobra- 
desde 1976. Mas pelo que é de meu conhecimento, do, paredes de taipa de pilão, coberta de telhas a 
somente esses livros dedicam-se exclusivamente ao qual do lado esquerdo se divide com a Casa do Tea- 
assunto. tro, e pelos fundos com a casa da moeda..."

O que foi observado nesses poucos anos de interesse 2.2.1. Casa da Ópera 
pelo assunto, é que não há uma publicação particu- Localização - Antiga casa de Fundição 
larmente a respeito de edifícios de teatro na cidade Técnica construtiva - paredes de taipa de pilão, 
de São Paulo. E é isso que provocou essa inquietude 
de desenvolver um estudo que pudesse, se não ta
par, pelo menos diminuir a lacuna que há nas publi- Destruição - Demolido em 1870 
cações a esse respeito. Seria injusto deixar de citar
três obras, diga-se de passagem, de excelente quali- Sua exata localização e data de construção são um 
dade, que foram publicadas, uma na década de 90 desencontro de informações. O que podemos afir- 
pela Mercedes Benz, relatando uma série de edifícios 
teatrais representativos no país, outra, em 2000

mar é que ela abriu-se por volta de 1770 na antiga 
Casa de Fundição (que por sua vez, já havia sido o 

intitulada "Arquitetura do Espetáculo" de Evelyn Furquim sobrado do Palácio do Governo).
Werneck Lima, onde o assunto abordado são os tea
tros e cinemas e a formação da Praça Tiradentes e Vimos também que no período entre setembro de 
da Cinelândia, no Rio de Janeiro e, uma terceira 1770 e 1819, a Casa de Fundição esteve em plena 
publicada recentemente, no final de 2002, por J. C. atividade. Concluímos, portanto, que nesse período, 
Serroni, também exclusivamente sobre 80 edifícios os espetáculos da Casa de Ópera e a Casa de Fun- 
teatrais espalhados pelo país, inclusive, com uma dição funcionavam ao mesmo tempo, 
abordagem mais minuciosa às informações de cada 
edifício em si, talvez pelo fato de o autor ser um
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Em dado momento o Padre lldefonso Xavier Ferreira,

Não seria grande o decurso de tempo para que o 
modesto teatro provinciano se tornasse palco do mais 
importante fato histórico.

janelas de postigos negros. As casas particulares, mes
mo como as dos que são menos abastados, têm 
melhor aparência. Internamente o edifício é mais cui
dado mas é extremamente pequeno. Entra-se primeiro 
num vestíbulo pequeno e estreito, por onde se vai aos 
camarotes e à platéia. A sala multo bonita e com três 
ordens de camarotes era iluminada por um belo lus
tre de cristal e por velas colocadas entre os camaro
tes; quanto às pinturas do teto, pano de boca e das 
decorações, muitas se viam de melhor gosto em 
casas particulares. Na platéia só havia homens, as
sentados em bancos. Ao centro da segunda ordem 
de camarotes, estava o do general, bem em frente 
ao palco, camarote estreito e comprido; atingla-se o 
mesmo por uma espécie de saguão de boa aparên
cia e os ocupantes assentavam-se em cadeiras co
locadas de dois lados".4

Diversas pessoas recitaram outras poesias, entre as 
quais uma sobre o mote Independência ou Morte, 
atribuída ao Príncipe, e outra do Secretário Manoel 
da Cunha, cujo tema era "ou ficar a pátria livre, ou 
morrer pelo Brasil".

Chegando ao camarote, e corridas as cortinas pelo 
ajudante de ordens Francisco de Castro Canto e Melo, 
'bradaram ao mesmo tempo o Alferes Tomás de 
Aquino e Castro e o Padre lldefonso Xavier Ferreira: 
“Independência ou Morte! - Viva a Independência 
do BrasilI" o que foi repetido por todo o povo, com 
entusiásticos e prolongados vivas'.Delirantemente 
aclamado, D. Ffedro e>ecutou o Hino da Independên
cia, de sua autoria, cantado pelas senhoras paulistas, 
após o que se ergueu da platéia um soneto, de sua 
autoria, assim terminado: ”E se é Pedro seu perpétuo 
defensor,/ Será logo o Brasil mais que foi Roma/ Sen
do Pedro deu primeiro imperador",

À noite, compareceu à Casa de Ópera, ostentando 
no braço direito, preso por um laço de fita verde e 
amarelo, o dístico de ouro "Independência ou Mor
te", que, às pressas, mandara fazer no ourives Lessa, 
à rua da Boa Vista.

Proclamada a Independência do Brasil no Campo 
do Ipiranga, encaminhou-se o Príncipe D. Pedro para 
a cidade acompanhado de toda a sua comitiva, de 
que, então, já fazia parte o Brigadeiro Manoel 
Rodrigues Jordão,

Também uma dama paulista descreve o Teatro da 
Ópera: "uma porta larga ao centro, e duas laterais, 
comuns, com grandes espaços comuns na época. 
Tinha mais de vinte camarotes em cada ordem, lar
gos com três ordens, sendo à frente da segunda or
dem ocupada pelo Presidente e mais dois camaro
tes ao lado. O camarote era atapetado, descia da 
pequena sala por dois ou três degraus e era esteirado 
com aquelas esteiras da índia. Tinha cortinas de ce
tim verde com abrolhos amarelos".
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57. O Teatro São José, logo após a inauguração

Durante anos arrastaram-se as negociações a respei

O Teatro da Ópera ainda funcionava, apesar de estar 
Desde a década de 50 o teatrinho encontrava-se em em quase ruínas em 1854, quando o Governo trata- 
estado de degradação, com muito esforço de inte- va de construir uma nova casa de espetáculos que 
ressados não foi demolido arrastando a situação du- estivesse à altura da capital da Província, que no 
rante muitos anos, pois a cidade ficaria desprovida momento já passava por alto progresso.
de uma edificação teatral. Mas no ano de 1870, foi 
determinada sua demolição.

Após essas manifestações, ergueu-se o pano e teve 
o início da representação da peça "O Convidado de mais uma), uma tribuna para a presidência. 
Pedre". Apoio - guarda-roupa e camarins para atores.

Dimensões -17,00 m de extensão da fachada x 33,00 
m de profundidade.

que se encontrava no camarote número 11 em com- 2.2.2. Teatro São José
panhia dos jovens José Inocêncio Alves Alvim, Manoel Localização - No Largo do Paço da Câmara Munici- 
Joaquim do Amaral Gurgel e Antônio Mariano de Aze- pai (o terreno era ocupado por quatro pequenos pré- 
vedo Marques, dirigiu-se à platéia e subindo a um dios pertencentes ao Mosteiro de São Bento desta ci- 
dos assentos em frente o camarote de D. Pedro, por dade). Confinado por um dos lados com a rua do 
três vezes gritou: "Viva o primeiro rei brasileiro"! Imperador.

Capacidade - 300 assentos, 100 cadeiras, 80 ca
marotes (em três ordens, posteriormente acrescida

"Foi ainda nesse velho teatro que a 30 de abril de
1826 os oficiais da guarnição de São Paulo promove- Técnica construtiva - paredes externas de tijolos so- 
ram um espetáculo para solenizar o nascimento do bre alicerces de pedras.
príncipe D. Pedro, filho do primeiro Imperador, Empreiteiro (responsável pela obra) - Antônio Bernardo 
espetáculo em que serviram de atores diversos ofici- Quartim
ais, tendo sido recitado um elogio dramático intitulado Engenheiro civil - Francisco Antônio de Oliveira, por 
'Gênio da Paulicéia'."6 parte do empresário e José Porfírio de Lima, inspetor

das obras, nomeado pelo governo.
Este era o quadro do teatro brasileiro em princípio do Pedra fundamental - 7 de abril de 1858
séc.XIX, onde o edifício teatral funcionava, principal- Inauguração - 4 de setembro de 1864 (não concluí- 
mente, como equipamento de reuniões extra-teatrais. do)
Poucas vezes ele servia como local de encenação 2a inauguração - 11 de março de 1876 (totalmente 
de pequenos quadros e pequenos textos (espécie de reformado e concluído)
esquetes), levados sempre por atores primários, e de Destruição - 15 de fevereiro de 1898 
cunho fundamentalmente amadorístico.
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59. O Teatro São José após a reforma
Um mês após o lançamento da pedra fundamental, 
sancionou-se uma lei orçamentária para ampliação 
da obra para uma quarta ordem no edifício teatral e 
o que fosse necessário para desapropriação de terre
nos para o fundo do edifício e obras que em virtude 
deste aumento fossem necessárias.

Antônio Bernardo Quartim, o responsável pela obra, 
assinou novo contrato com termos obrigatórios, nos 
quais podemos destacar características do progra
ma arquitetônico a ser desenvolvido:
"...edificar um teatro na esquina do iado esquerdo 
da Rua do Imperador, com frente para o Largo de 
São Gonçalo, no terreno comprado pelo Governo e 
que pertenceu ao mosteiro de São Bento...
...será o mesmo teatro construído segundo plano 
aprovado pela Presidência, devendo ter oitenta ca
marotes em três ordens, uma tribuna descente para 
a Presidência, tudo cercado por corredores com sufi
ciente largura, uma platéia com trezentos assentos e 
cem cadeiras, guarda-roupas e camarins para os 
atores sendo o teatro construído com as paredes ex
ternas de tijolos sobre alicerces de pedras"

to da escolha do local onde seria construído o edifí
cio e de suas condições para gastos e programa a 
ser desenvolvido. Somente em abril de 1858 foi 
lançada a pedra fundamental do novo teatro 
queestaria localizado no terreno sob aquisição "por 
conta da Província, de duas casas do Mosteiro de 
São Bento... sitas na Rua do Imperador e Pátio de São 
Gonçalo".

Em 1875, o Presidente Dr. João Teodoro Xavier, cele
brou com o Conselheiro Antônio da Silva Prado, um 
contrato pelo qual este se obrigava a concluir as obras,

O edifício, de vastas proporções, fora aberto ao pú
blico na noite de 4 de setembro de 1864, durando as 
festas de inauguração até o dia 10, embora não es
tivesse acabado, apresentando defeitos estruturais, tais 
como proscênio pouco espaçoso, más acomoda
ções para artistas e acústica deficiente. A platéia era 
de chão batido e, por algum tempo, muita gente 
assistiría espetáculos sentada em cadeiras levadas 
pelos escravos.

As obras chegaram, lentamente, ao ano de 1864, 
quando foi inaugurado, embora grande parte faltava 
para sua conclusão, tanto interna quanto externamen
te.

58. Charge de Ângelo Agostihi, publicada em'í 3 dê ja
neiro de 1867, em O Cabrtão, onde é visto o presidente 
da Província de São Paulo, José Tavares Bastos seguran
do o Teatro São José, onde mama o empreiteiro Antô
nio Bernardo Quartim.

O relatório apresentado à Assembléia Legislativa em 
março de 1862, referente à lentidão que se encami
nhava a obra do edifício, "o Presidente da Província 
João Jacinto de Mendonça, informando estarem as
sentadas oito tesouras desde o lance contíguo ao 
salão da frente do edifício até o arco do proscênio: 
concluído o pavimento das três ordens superiores, fal
tando apenas a primeira, forravam a estes e a seus 
corredores: estavam terminando diversas divisões in
ternas: o pavimento do grande salão, as escadas de 
ferro e os caixilhos, e prosseguiam na construção das 
paredes laterais do proscênio. Acrescentava que o 
empresário esperava entregar o edifício dentro de um 
ano”?
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Em 1885, vieram os novos bailes carnavalescos.

população, habituou-se aos bons espetáculos e, co
meçaram a vir para esta cidade as melhores com
panhias que atuavam na Corte, encontrando ótima 
acolhida.

Em 1883, o Teatro cedeu o lugar a um "sarau lítero- 
musical em homenagem à memória do campeão

vam de prazos, multas, condições de pagamentos, 
e usos.

61. Local do antigo Teatro São José onde está sendo 
construída a nova catedral de São Paulo -11 de abril 
de 1909.

l j 11
60. Aspecto do incêndio do Teatro São José

mediante uso e gozo do teatro pelo período de trinta 10a. A colocar encanamento em todo o exterior do 
anos. edifício para receber as águas do telhado.

11a . A tljolar com mármore artificial a entrada do 
Entre as cláusulas do contrato, vale destacar algumas, Teatro.
específicas à construção: 12a. A fazer acomodações necessárias para a ven-
1a. O contratante obrlga-se a completar a constru- da de bilhetes e botequim.
ção do Teatro com segurança arquitetônica e cênica, 13a . A pôr gás em todo edifício.
dependente do desenho que será aprcvado pelo 14a. A retocar o pano de frente do cenário, 
governo.
2a. A levantar o telhado da frente do edifício por melo Essas foram as 14 primeiras cláusulas das vinte e qua- 
de espigões, ou por qualquer outro aconselhado pela tro que constavam no contrato. A outras dez trata- 
arte e segurança.
3a. A forrar os quatro corredores das quatro ordens 
de camarotes, o salão da frente de novo, a entrada 
do Teatro e a sala de pintura que fica por cima do E, finalmente, em 11 de março de 1876, foi 
forro. reinaugurado o Teatro São José.
4a. A renovar o assoalho da platéia e do cenário,
modificando este, de conformidade com os precei- Então, possuindo São Raulo, um teatro à altura de sua 
tos da arte.
5a. A fazer as obras necessárias para um serviço re
gular da cena.
6a. A colocar Janelas e portas em todo o edifício, 
reformando os batentes e cumeeiras que estiverem 
deteriorados. No início de 1880, abriram-se as portas do salão do
7a. A concluir as acomodações e divisões Iniciadas, Teatro para que o clube dos Girondinos promovesse 
ou aitera-las de acordo com o Governo, rebocando bailes carnavalescos.
e pintando à óleo a parte externa do edifício e a 
Interna como for mais conveniente, fazendo os repa
ros de segurança constantes.
8a . A preparar o Teatro com todas as peças de de- do abolicionismo, o preto Luís Gama". 
coração e mobília sendo os assentos de gosto e co
modidade.
9a . A forrar de papel os camarotes.
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E em 15 de fevereiro de 1998, o Teatro São José foi 
consumido totalmente por um Incêndio.

Em 1896 as condições do prédio eram precárias, 
deixando muito a desejar quanto à sua "segurança e 
garantia dos espetáculos, na emergência de um in
cêndio".

O Teatro São José passava por reformas. Na falta de 
uma casa de espetáculos e, certo de que a popula
ção paulistana sentia falta de espetáculos teatrais, 
Horáclo de Souza Munlz encora]ou-se a mandar cons
truir um novo prédio para essa finalidade.

A construção ocorreu rapidamente e, em 10 de junho 
do mesmo ano, concluía-se a cobertura e o batismo 
de prédio. Em 23 de agosto foi inaugurado.

2.2.3. Teatro Provisório
Localização - Rua da Boa Vista
Proprietário - Horácio de Souza Muniz
Início das obras - 1873 (o Teatro São José passava 
por reformas)
inauguração - 23 de agosto de 1873
Extinto - 1876
Reinauguração - Io de janeiro de 1879, sob o nome 
Teatro Ginásio Dramático
Fechamento - fins de 1890
Reinauguração - 7 de Junho de 1891, sob nome de 
Teatro Minerva
Fechamento - 20 de maio de 1894
Reinauguração - 16 de fevereiro de 1895, sob nome 
Teatro Apoio
Dimensões - palco: 14,00 m de largura X 20,00 m de 
fundo
Apoios - Vasto vestíbulo, bar, sistema de ventilação e 
camarins em 2 pavimentas com janelas laterais (con
fortáveis).
Teto com altura a permitir o levantamento do pano 
de boca sem ser dobrado
Demolido - 1898

"A 2 de outubro de 1887, o Conselheiro Antônio Pra
do, na qualidade de usufrutuárlo do Teatro, cedeu, 
transferiu e transpassou, na pessoa do artista Cláudio 
Rossl, todos os direitos que lhe outorgava o contrato, 
de uso e gozo do prédio, e de todos os aparelhos, 
utensílios e mobília do mesmo, conforme escritura 
pública lavradas nas notas do 3° Tabelião desta capi
tal".7
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A caixa, reconstruída, superou a do Teatro São José.

SUrgiu novamente em 1o de janeiro de 1879, sob o 
novo nome de Teatro Ginásio Dramático sob a direção 
do artista Joaquim Augusto Filho. Quase abandona
do pelas companhias teatrais, encerrou suas atividade 
anuais em setembro do mesmo ano. E, em março 
do ano seguinte abriu para a primeira exibição do 
Fonógrafo na cidade. "Experiência com a mais sur
preendente maravilha do século XIX", dizia um anún
cio.

Em 1881, foi "transformado em céu aberto" para os 
bailes carnavalescos, passando a seguir por nova re
forma no Intuito de salvá-lo.

Em novembro do mesmo ano, a sociedade paulistana 
teve a oportunidade de assistir a primeira temporada 
lírica realizada na cidade de São Paulo.
Em 1876 o Teatro sofreu uma reforma e restauro per
manecendo fechado durante algum tempo.A refor
ma do Teatro São José concluída em março de 1876, 
que o teria deixado em melhores condições de con
forto e instalações para o público, causou certo aban
dono ao Teatro Provisório causando sua extinção, pois 
as companhias teatrais que vinham à Capital, passa
ram a preferir o Teatro São José.

Em 25 de janeiro de 1874, realizou-se ali um sarau 
llterário-musical a fim de angariar fundos para a cons
trução do primeiro "estabelecimento de ensino" da 
Sociedade Propagadora da Instrução Popular, que 
após decorridos nove anos denominaria-se Liceu de 
Artes e Ofícios.

Foi reaberto em 16 de fevereiro de 1895, com o nome 
de Teatro Apoio, após reforma que realizou completa 
transformação nó edifício, cumprindo todos os requi
sitos próprios a uma casa de espetáculos de verão: 
amplo vestíbulo, ornamentado com vistosos arbustos, 
platéia aberta, boas pinturas, vasto botequim (como 
então era designado o bar), e um excelente sistema 
de ventilação.

“...ali ouve-se música bem cantada por vozes que 
não desafinam... Continua a ser pouco freqüentado. 
É verdade que o teatro é quente, abafado sem ven
tilação, e com péssima colocação de gás".

O Teatro Provisório passou por nova fase ativa, apesar 
de ser uma casa com acomodações insatisfatórias. 
As companhias com espetáculos de grande porte 
optavam por se apresentarem no Teatro São José.

No ano 1883 o teatro passou a chamar-se Teatro das 
Variedades Paulistanas. Permaneceu fechado duran
te o ano seguinte por não oferecer interesse às com
panhias que vinham à São Paulo.

E, após longo período de crises em meio a períodos 
fechados e abertos a companhias amadoras ou fa
mosas, em 1890, novamente é desocupado o Teatro 
da Rua Boa Vista.

Um dos jornais da capital escreve um comentário so
bre um espetáculo em novembro de 1894:
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"...era um barracão amplo, de forma circular,

Em 1898, o velho Teatro Provisório, foi demolido. Com
prado por Antônio Álvares Leite Penteado, para que 
em seu lugar construísse o futuro Teatro Santana.

Em fins de 1896, ao Dr. Roberto Leite Penteado, 
Intendente de Polícia e Higiene, em relatório apresen
tado à Câmara Municipal, justifica as razões porque 
a municipalidade não poderia exigir grandes refor
mas do proprietário:

O Palco passou a medir 14 metros de largura e apro
ximadamente 20 metros de fundo a qual se seguiam 
vinte confortáveis camarins, em dois pavimentas, com 
janelas para as laterais do edifício. O teto desta parte, 
devidamente levantado, passou a permitir que os pa
nos subissem sem ser dobrados. O pano de boca, 
em cortina, foi pintado no Rio de Janeiro, pelo cenó
grafo Creste Colliva.

No dia 21 de fevereiro de 1892, São Paulo ganhou 
sua 3a casa de espetáculos, situado na Rua de São 
João n° 23, o Politeama Nacional, nome inicial do 
Teatro Politeama. Seu construtor, mediante contrato, 
foi Francisco Salvo.

"Este teatro funciona, como sabeis, à rua da Boa Vis
ta, de propriedade particular. Está longe, porém, de 
corresponder às exigências do público, tendo sido a 
construção iniciada também em caráter temporário, 
sendo que era conhecido até por Teatro Provisório. 
Entretanto, por muitas reformas tem passado aquele 
teatro, tendo sido modificadas radicalmente as cons
truções da cena até aos fundos. Por mais de uma vez 
tem sido reconhecida a necessidade de um viaduto 
que ligue o Largo do Palácio à Rua da Boa Vista. Esta 
obra, cuja execução se dará forçosamente, torna im
prescindível a desapropriação daquele teatro, de 
modo que seria iníquo exigir-se dos proprietários refor
mas no Teatro".8'* r . j

62. Portão em arco, dando entrada ao Teatro Politeama, 
ao lado o Casino Paulista.

2.2.4. Teatro Politeama
Localização - Rua de São João, n° 23
Capacidade - cerca de 3.000 pessoas
Dimensões - barracão, amplo, de forma circular em 
chão batido (circo), entrada por um portão e compri
do corredor dando em um páteo, com um botequim 
em um dos lados e, no lado oposto, um estande de 
tiro.
Técnica construtiva - construído em madeira e zinco, 
de perfeita solidez, em arco, junto ao Casino Paulista. 
Entrada por um portão, ao qual se seguia um compri
do passadiço de taboas, coberto de zinco, dando 
em um páteo revestido de cascalho miúdo.
Construtor - Francisco Salvo
Inauguração - 21 de fevereiro de 1892 (quando o 
Teatro Minerva estava em funcionamento bem como 
o Teatro São José)
Transformação em teatro - 4 de março de 1893 
Fechamento - 1894
Reaberto - 10 de maio de 1896
Café-concerto - Politeama-Concerto entre novembro 
de 1902 e dezembro de 1904.
Reaberto - dezembro de 1904
Destruído - por um incêndio em 27 de dezembro de 
1914
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"Devemos dizer com franqueza que o edifício 
construído para circo de cavalinhos está longe de 
remediar como teatro. O seu aspecto é horroroso e 
sua forma circular Impede a grande parte dos espec
tadores a vista completa da cena. Além disso, não

Em março de 1893, o Politeama transformou-se em 
teatro. A reforma para transformar o circo em teatro 
foi severamente criticada em editorial de O Estado 
de São Paulo de 7-3-1893:

Os arrendatários, sem condições de atender às exi
gências da reforma, com autorização da Câmara, 
armaram um circo.

A Câmara Municipal determina em 19 de outubro de 
1894 que seja fechado o Teatro Politeama "enquanto 
não for devidamente reconstruído depois da elimina
ção completa e Imediata das obras existentes".

O prédio passou por novas reformas, sendo separa
dos os camarotes uns dos outros, oferecendo maior 
comodidade, para impedir a queda de caliça nos 
espectadores, foi forrado, a platéia assoalhada e a 
iluminação aumentada, melhorando o aspecto e me
lhor se prestando ao fim destinado. Não podemos 
deixar de lembrar que os relatos sobre o assunto afir
mam que a acústica do teatro era ótima.

foi completamente assoalhado, de modo que os 
ocupantes das filas das cadeiras que ficam juntas dos 
camarotes são obrigados a pousar os pés na terra, 
sempre úmida nesse tempo de chuva. Pelas trinchas 
do teto dos camarotes cai constantemente terra so
bre os espectadores, vinda da imensa arquibancada 
que serve de galeria. A iluminação é insuficiente ape
sar do sol de gás que a empresa fez colocar no cen
tro do edifício que, quando era apenas circo, tinha 
iluminação elétrica, que foi agora suprimida. Isto quan
to ao interior: o exterior, isto é, a parte do terreno entre 
a escadaria da entrada até a porta central do edifí
cio, é um vasto lamaçal intransitável nas noites de 
chuva".

construído em madeira e zinco, de perfeita solidez, 
pegado ao Casino paulista, a entrada era por um 
portão, ao qual se seguia um comprido passadiço 
de tábuas, igualmente coberto de zinco, dando, em 
um páteo revestido de cascalho miúdo. Em um dos 
lados situava-se um botequim como então se dizia, 
com mesinhas de ferro, fornecidas pela proprietária 
do prédio, a Companhia Antártica Paulista, com um 
balcão e uma prateleira contendo garrafas. Do lado 
oposto, um estande de tiro, com alvos de cartão que 
se moviam e um pequeno repuxo d'água, sustentan
do um ovo vazio.

Sua lotação era para cerca de três mil pessoas, aco
modadas em trinta e sete camarotes, doze frisas, 
duzentos varandas, uma vastíssima galeria e quinhen
tas e setenta e quatro cadeiras na platéia, mal colo
cadas, por se acharem todas no mesmo plano, obri
gando os espectadores das últimas filas a levanta- 
rem-se, para presenciar o espetáculo. O recinto não 
era assoalhado, porém iluminado a luz elétrica e, por 
isso, fresco e agradável".’
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com a finalidade de teatro.

Com a execução das obras, a platéia foi novamente

Passou a constituir, então, 24 frisas, 40 camarotes, 650 
cadeiras e 630 galerias.

O teatro voltou, então, a funcionar no dia 10 de maio 
de 1896, devidamente adaptado e oferecendo as 
Indispensáveis acomodações à sua finalidade.

Para que o edifício se transformasse, efetivamente em E, em 22 de dezembro de 1904, reabriu suas portas 
um teatro e pudesse obter a indispensável autoriza
ção municipal para funcionar, foram feitas as obras 
indispensáveis de adaptação durante o primeiro se
mestre de 1896.

De março a Junho de 1898 o teatro sofreu nova refor- As reformas foram inauguradas em 6 de novembro 
ma, sem maiores consequências. Como também de do mesmo ano.
dezembro de 1901 a janeiro de 1902.

Entre peças teatrais, óperas, café-concerto, circo e 
De Novembro de 1902 até dezembro de 1904, por- até projeções cinematográficas, esteve presente na 
tanto dois anos, funcionou como café-concerto, sob comunidade paulistana o Teatro Politeama até 2 7 de 
a denominação de Politeama-Concerto. dezembro de 1914, quando foi destruído por um in

cêndio.

Novamente funcionou como café-concerto no perí
odo de 15 de agosto de 1905 a 11 de janeiro de 
1906, quando voltou às suas atividades normais de 

Realizadas as melhorias, foram estabelecidas três or- teatro. Nos meses de agosto e setembro, novamente 
dens de cadeiras, com preços diversos e a platéia o café-concerto, sendo o prédio fechado em novem- 
apresentou-se em forma de plano inclinado, permi- bro para nova reforma.
tindo a todos os espectadores terem completa visão
do que se passava no palco. As varandas ficaram à Em 1907, o Politeama foi transformado em circo e, 
esquerda da entrada principal e os camarotes pas- em início de outubro fechado, para grandes reformas, 
saram a constar de uma única ordem, em número tendo sido macadamizada e betuminada toda a 
de 36, todos mais largos e cômodos. O teto foi reves- voita do teatro, impermeabilizando-a totalmente, 
tido com ripas de curva e, na ribalta, os bicos de gás 
receberam resguardo com folhas metálicas, o mes
mo sucedendo com as gambiarras. Foi aumentado assoalhada, e as frisas e camarotes, tornaram-se mais 
o número de portas e construídos dois lances de es- espaçosos e receberam outra decoração, de modo 
cadas externas dando para os camarotes, para mai- que a cor da pintura se casasse perfeitamente com 
or segurança, em caso de acidente. a profusão de luz distribuída por multas lâmpadas de

arco voltaico.
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governo para a construção do Viaduto Boa Vista.i'-/

Ftira comodidade do público, fora instalado um bufê "Teria sido indiscutivelmente o melhor edifício que São 
no andar térreo, servindo a todos os espectadores da Paulo tivera até então... Foi o primeiro construído para 
platéia e dos camarotes, um outro, ao nível da se- fins especificamente teatrais; cuidado nos detalhes 
gunda ordem, para as mesmas pessoas, e, um ter- mais importantes ligados a essa atividade: visibillda- 
ceiro, para os ocupantes das galerias. de, iluminação, acústica e condições técnicas de

palco e platéia".

2.2.5. Teatro Sant'Ana A cena, muito ampla, facultava o trabalho de gran-
Proprietário - Antônio Álvares Leite Penteado, Conde des companhias líricas, e dispunha de 14 camarins 
Álvares Penteado. de primeira ordem e de outros tantos para corista e
Inauguração - 26 de maio de 1900 comparsas.
Localização - local do antigo Teatro Provisório, 
destruído pelo incêndio. A decoração carecia de certos detalhes, não tendo
Destino final - 12 de janeiro de 1912, foi vendido ao havido muito capricho na pintura, principalmente no 

pano de cena, onde, ao fundo, uma vista da cidade, 
tomada da então Várzea do Carmo, e, no primeiro 

"Edifício muito bonito para a época, todo iluminado plano, uma mulher empunhando uma lira e tendo 
a luz elétrica e a gás, tinha, no pavimento térreo, três aos pés um grande cisne branco, não era um primor 
grandes portas e duas pequenas entradas para o de desenho e, como alegoria, de difícil interpretação, 
público, dando acesso a um largo vestíbulo, e, nas Possivelmente Leda e o Cisne mitológicos".10 
extremidades, uma, de ingresso às galerias e outra
destinada à entrada dos artistas. No andar superior, Em agosto e setembro de 1905 a Empresa Cinema- 
nove janelas: três grandes e seis pequenas, medindo tográfica Richebourg ocupou o edifício, sendo aber- 
cada uma destas últimas, 1,20 m. to para sua função teatral em seguida.

Na sala de espetáculos, duas ordens de camarotes, Em início de 1908 também ocupou o teatro o 
sem colunas, com peitoris de estuque, em forma de cinematógrafo Colosso, da Empresa Pascoal Segreto, 
cesta, discriminando cada unidade. sendo posteriormente o edifício aberto à sua real fun

ção.
As cadeiras e poltronas da platéia e do balcão, com
assento móvel de palhinha, com pernas ou armações Em 12 de janeiro de 1912, o governo comprou o pré- 
de ferro, como então eram usadas nos mais moder- dio, que seria demolido para a construção do Viadu- 
nos teatros da Europa. to Boa Vista.
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Em 1905 inaugurou-se o Teatro Carlos Gomes, cha
mado mais tarde de Moulin Rouge, no Largo do 
Paissandú. A casa possuía duas ordens de amplos 
camarotes e uma galeria com duas ordens de ban
cadas, Tinha aparência "elegante". As cadeiras, con
fortáveis e forradas de "marroquim" eram dispostas 
espaçosamente. Continha dois salões espaçosos, os 
quais serviam de foyer e botequim, respectivamente, 
para os ocupantes das frisas e dos camarotes da pri
meira ordem. O palco, camarins e outras dependên
cias de cena, comunicavam-se com a rua do fundo, 
Onze de Junho. O edifício, em seu final, foi destinado 
a um café-concerto.

Entramos, agora no que poderia ser chamado "sécu
lo da nossa evolição teatral". Verifica-se o surgimento 
de quatro novas casas de espetáculos apenas na 
primeira década e, em seguida, no primeiro ano da 
segunda década, é inaugurado o imponente Munici
pal.

Indiscutivelmente, o Teatro SantAna foi o melhor edifí
cio que São paulo teve até a inuguração do Teatro 
Municipal. As pessoas que o frequentaram, referem- 
se a ele como uma sala digna das necessidades 
culturais da cidade. Seu estilo arquitetônico influen
ciou todos os edifícios construídos posteriormente: o 
segundo São José, o segundo SantAna, na rua 24 de 
Maio e até mesmo o Teatro Municipal, inaugurado 
em 1911.

Transformado o mercado em teatro, comportava este, 
segundo o alvará expedido pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo, que também lhe deu o nome, 1.968 
pessoas, acomodadas em 39 camarotes e 24 frisas, 
com 5 lugares cada; 750 cadeiras, 3 arquibancadas 
com 648 lugares e mais 260 pessoas em pé, duas 
filas posteriores aos camarotes.

Extinto por força da Lei Municipal n° 914, de 9 de ju
nho, ficou o prefeito autorizado a arrendar o edifício 
para nele ser instalada uma casa de diversões, que 
fora entregue ao Sr. Pedro França Pinto, mediante uma 
pensão anual, pelo prazo de vinte anos, sem isenção 
de impostos, e com reversão das benfeitorias ao tér
mino desse prazo. Despendeu o arrendatário, com a 
remodelação do prédio, cerca de 150:000$000, to
mando, para isso, por empréstimo, da Companhia 
Antártica Paulista, a quantia de 100:000$000.

Foi construído no Largo da Concórdia o Mercado do 
Brás, um edifício de forma quadrangular, em cujo 
centro havia um páteo com um chafariz e, dos lados, 
diferentes casas de negócio, por volta de 1897, final 
do século XIX.

66. Teatro ScntAna na Rus 24 de Mala - sala de 
espetáculo ^b^^d^cena

a, tf

65. Teatro SantAna na Rus 24 de Mdlo

2.2.6. Teatro Colombo
Localização - Largo da Concórdia
Capacidade - 1.968 pessoas acomodadas e mais 
260 em pé
Arrendatário - Sr. Pedro França Pinto
Inauguração - 20 de fevereiro de 1908
Cinema - agosto de 1910, definitivamente
Destruído - 19 de julho de 1966
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Foi inaugurado na noite de 20 de fevereiro de 1908.

67. Teatro Colombo

Após 1910, o teatro voltou a ser um modesto cinema. 
Depois de abandonado por longo tempo, um incên
dio tomou conta e destruiu inteiramente o edifício, no 
dia 19 de julho de 1966.

Funcionou regularmente como teatro, e, claro, teve 
períodos que o Colombo exibiu o cinematógrafo, (tal
vez seu maior tempo de uso foi nesta função) como 
a maioria dos espaços para teatro da época.

No início da década de 20, o teatro foi demolido, 
sendo o material resultante de sua demolição apro
veitado na construção da Vila Itororó, um conjunto de 
casas situado na Rua Martiniano de Carvalho. Apesar 
deste ter sido construído nos melhores moldes da 
época para este fim, o Teatro teve curta existência e, 
assim mesmo obscurecido pelo Teatro Municipal.

2.2.7. Teatro São José
Localização - Rua Formosa, cabeceira do Viaduto do 
Chá.
Início das obras - Abril de 1907
Inauguração - 28 de dezembro de 1909
Engenheiro e arrendatário - Regino Aragão
Projeto - Carlos Ekman

O Teatro São José foi inaugurado na noite de 28 de 
dezembro de 1909, pela Companhia Lahoz com a 
opereta 'A Gheisha".O segundo com esse nome, foi 
construído pelo engenheiro Regino Aragão, à Rua 
Xavier de Toledo, esquina de parte da Rua Barão de 
Itapetininga, junto ao Viaduto do Chá, onde está lo
calizado hoje o edifício Alexandro Mackenzie, vulgar
mente conhecido como o prédio da Light.

"O construtor e arrendatário foi o engenheiro Regino 
Aragão. A estrutura metálica foi encomendada na 
Alemanha e as obras foram iniciadas em abril de 1907 
e concluídas em dezembro de 1909, dois anos, por
tanto, antes do Teatro Municipal. Se lembrarmos que 
o Bijou e o Fbliteama estavam em funcionamento, 
constataremos que em 1911 havia, na região, qua
tro teatros em atividade""
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71. Planta do Teatro São José - nível do Viaduto do Chá e corte transversal 
(reprodução do projeto original)

^ardlJ^L;—çr-B— .-j

_ J [_  7 3m

r-m iI B®wln

-rrn



O edifício teatral paulistano Capitulo 2 - História do espaço teatral paulistano • 67

2.3. Teatro Municipal de São Paulo

No final do século XIX, a cidade encontrava-se em

Portanto, os grandes plantadores de café contribuí-
O Teatro foi construído num terreno situado no Morro 
do Chá, na margem esquerda do Ribeirão

se então, a construção do que deveria se chamar 
Teatro São Paulo.

tigos importados se proliferavam devido ao novo e 
refinado estilo de vida.

A aristocracia paulistana aspirava uma cidade mais 
moderna, resultado do contato com os imigrantes e 
com os grandes centros da Europa.

ram para a industrialização e o crescimento 
econômico de São Paulo. Em outros tempos, eles re
sidiam em fazendas, vindo à cidade esporadicamen
te. Neste momento, construíram seus palacetes em 
Higienópolis e Campos Elíseos. Os novos hábitos dos 
seus moradores refletiam-se nas melhorias urbanas.

.. .... — - ---- ----- . ---- -  ...

72. Foto do Teatro Municipal recém Inaugurado

73. Fotoda planta original do Teatro Municipal, publicada 
em 1906 no "II Brasile e Gli Italianl". Na construção muito 
pouca coisa foi alterada, notar que foi eliminada a pare
de fronteira à escadaria, de que resultou maior amplidão 
do grande vestíbulo.

Esse surto de progresso, transformava a cidade. O 
número de edifícios construídos em tijolos e ornamen
tados com materiais importados aumentava 

grande prosperidade econômica. Tal crescimento era gradativamente, desaparecendo, então, as constru- 
oriundo da economia cafeeira, principalmente após ções em taipa. E, consequentemente, as lojas de ar- 
a instalação, em 1867, pelos ingleses, da estrada de 
ferro. Ftouco mais de dez anos depois, São Paulo trans
formou-se em passagem obrigatória do café e das 
riquezas provenientes do interior, rumo ao Porto de Surge, neste contexto, a necessidade de se construir 
Santos, resultado da chegada da Sorocabana e da um teatro digno do "novo status" da cidade. E, inicia- 
Central do Brasil. Através deste mesmo Porto, 
retornavam as novidades do mundo à São Paulo e 
ao interior.

Localização - Praça Ramos de Azevedo 
Capacidade - 1.816 espectadores (antes das refor
mas), depois reduzido a 1.665
Apoio - completo
Dimensões - 86,00 m X 42,00 m; 3.609,00 m2 em 
sete pavimentos.
Engenheiro responsável - Escritório Técnico Ramos de 
Azevedo
Pedra fundamental - 1903
Inauguração - 11 de setembro de 1911 
Restauração - Reformas em 1936, em 1952 (repre
sentativa) e restauro em 1985.
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Cláudio Rossl, que às vezes largava seus teatros pelo 
canteiro de obras".

Cláudio, constantemente cruzava o Atlântico em vir
tude de suas companhias operísticas. Lemos relata, 

Para o projeto e a construção do edifício foi contrata- em seu livro Alvenaria Burguesa, que ele teria, numa 
do o trabalho de uma "comissão de construção" dessas viagens, projetado na Itália um teatro de ópe- 
diriglda por Francisco de Paula Ramos de Azevedo, ra para São Paulo. "Na viagem de volta, com o proje- 
Dimizzlano Rossl e Cláudio Rossi - apesar da seme- to completo na bagagem, confraternizou com o pre- 
Ihança de nomes, não há parentesco-também com
punham a comissão, como "auxiliares técnicos",

. Adolfo Barlone e Alexandre Boemer; e uma "comis
são diretora" formada pelo mesmo Ramos de Azeve
do e por Numa de Oliveira, M. R Villabolm e Alfredo 
Pujol.

feito Antônio Prado que também retornava no mes
mo navio e que gostara demais dos desenhos ali exa
minados, aconselhando-o, porém a associar-se a 
Ramos de Azevedo para ter a garantia de êxito na 
materialização de suas concepções arquitetônicas. 
Assim foi feito devido à influência do prefeito e de seu 
parente, o ricaço Elias Chaves, cuja rica mansão nos 

O escritório de Ramos de Azevedo, construíra edifícl- Campos Elíseos havia sido terminada justamente por 
os como o Liceu de Arte e Ofícios, a Escola Politécni
ca, a antiga Secretaria da Justiça, bem como a Es
cola Normal, depois chamada de Caetano de Cam
pos onde, hoje, abriga a Secretaria da Educação do Já Emma Debenedetti e Anita Salmoni, no livro 
Estado, dominando de maneira representativa o pa- Arquitetura Italiana em São Paulo discutem a autoria 
norama das edificações da cidade. "Podemos dizer do projeto sob o ponto de vista da estrutura espacial 
mesmo que aos outros construtores, em certa época, e linhas arquitetônicas: 
ficavam as sobras, aquilo que o talentoso brasileiro 
não quisesse fazer. Talentoso? Essa é uma pergunta

Anhangabaú, em plena "cidade nova" que, naquele A execução do projeto e obra do Teatro Municipal 
momento, sentia grande entusiasmo, desde a Inau- coube ao Escritório Técnico Ramos de Azevedo. No 
guração do seu primeiro viaduto, o Viaduto do Chá, entanto, a respeito da autoria do projeto do edifício, 
construído todo em ferro, tinha quase onze anos e a existem versões variantes. A mais conhecida, é atrl- 
Praça, hoje Ramos de Azevedo ainda não existia. O buída à Cláudio Rossi.
Vale do Anhangabaú produzia, neste contexto, frutas, 
verduras e legumes.

“Como muitos teatros que surgiram naquela época, 
que sinceramente não sabemos responder e que su- o Municipal de São Paulo não pode ser explicado sem 
gere percamos tempo com esse arquiteto, porque compqrá-lo com o Ópera de Paris. Mas não seria 
nossas residências multo devem a ele e seu escritório, tampouco fácil explicarmos sua gênese, se não sou- 
apesar de sua discutível aptidão". 12 béssemos que quem o projetou e tratou de sua cons-
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Maria Cristina Wolff de Carvalho, em sua tese "A

74. Projeto de J. Waegeneer de um teatro para 900 pes
soas, publicado no periódico CEmulation em 1877.

Naturalmente não queremos limitar a paternidade do 
projeto da parte interna somente a Cláudio Rossi; as 
portas que abrem nos corredores laterais, por exem
plo, parece que foram desenhadas por Dimiziano. Mas 
atribuímos a Cláudio a parte preponderante; e as 
notícias, que recolhemos junto ao filho Paulo Cláudio 
e entre velhos companheiros de trabalho no escritório 
de Ramos de Azevedo, confirmam as conclusões que 
nos sugere o exame formal do edifício".

O projeto foi publicado no periódico de arquitetura 
Lemulatlon sete anos mais tarde, portanto em 1877, 
época na qual Ramos de Azevedo frequentava a Es
cola de Engenharia de Gante e a Academia de Be
las Artes daquela cidade. O único periódico belga

Arquitetura de Ramos de Azevedo" faz uma referên
cia muito interessante quanto as características do 
Teatro Municipal em relação à escola de Gante, onde 
estudou Ramos de Azevedo. O momento no qual isso 
ocorre e os acontecimentos que, talvez, possam ter 
influenciado tal projeto.

Esta referência tem a intenção, neste ensaio, de esta
belecer, através do concurso realizado em 1972, uma 
possível ligação dos acontecimentos em Paris, Bruxe
las, Gante e São Paulo, demonstrando que a idéia de 
"modelos" arquitetônicos a serem seguidos pode ter 
trilhado a rota destas cidade.

O "grandprix" do concurso da Academia de 1872 foi 
dado ao projeto de J. Waegeneer, um teatro com 
capacidade para 900 espectadores. O projeto é niti
damente influenciado pelo Ópera de Paris, projeto 
de Charles Garnier e marco da arquitetura "BeauxArK'. 
Houve grande repercussão no melo arquitetônico.

Ela relata que em 1866 a Academis de Bruxelas insti
tui o "grandprix", num primeiro grande concurso, que 
depois tornou-se trienal, dirigido aos alunos e ex-alu
nos com menos de 30 anos completos e que obtive
ram uma distinção qualquer nos concursos da classe 
superior de arquitetura.

Em contrapartida, para a imprensa, de maneira ge
ral, nào resta dúvidas quanto a isso: "Neste contexto, 
Ramos de Azevedo, o arquiteto muito requisitado no 
momento, cujos edifícios planejados por ele, revela
vam uma não disfarçada inspiração parisiense, não 
causou surpresas ao ser convocado para a constru
ção do Teatro Municipal. E, decidiu erguê-lo como 
uma réplica menor do Ópera de Paris".13 Como tam
bém o seu contemporâneo carioca.

trução e ornamentação tinha olhos de cenógrafo e 
preocupava-se mais em obter um efeito plástico gran
dioso, do que uma construção racionalmente estu
dada. Com esta premissa explicam-se os gritantes 
defeitos acústicos, as deficiências dos serviços, a má 
utilização dos espaços, a parca visibilidade em de
terminados lugares que são observáveis mesmo por 
um profano; explicam-se também a ênfase da de
coração, interior e exteriormente, a insistência do efeito 
cenográfico nas escadarias; a absoluta separação 
da estrutura do edifício e da massa de alvenaria. (...)
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E, Carlos Ekmam revela num manuscrito publicado 
pela primeira vez em 2002 no livro "Vila penteado: 
100 anos" seu desapontamento em relação a esse

dedicado ao tema na época era, certamente, lido 
por todos aqueles que tinham alguma ligação com 
a arquitetura, acredita-se que, inclusive, por Ramos 
de Azevedo, pois na Escola e academia onde ele 
estudava circulavam informações e os professores e 
alunos estavam sintonizados com os acontecimen
tos das áreas de interesse.

O que ficou evidente, é que o Teatro Ópera de Paris 
influenciou os projetos e construções de edifícios tea
trais daquele momento no Brasil e no mundo. E sobre 
este, Júlio Roberto Katinsky faz referência em sua tese 
de livre docência intitulada "Leituras de arquitetura, 
viagens, projetos". Afirma que o arquiteto imbute em 
seu edifício o "passeio arquitetural" (promenade 
architectural de Le Corbusier). Insere de maneira 
paradigmática 'toda a sua concepção arquitetural 
da cidade moderna, a cidade da circulação’, nos 
levando a perceber o "espaço público", o espaço 
do Estado. É claro que isso não era novidade, já vinha 
da arquitetura barroca francesa, a grande novidade 
foi inserir o "passeio arquitetural" no edifício teatral. "Esta 
é uma concepção que não se deduz das plantas, 
cortes e elevações: é preciso percorrer essas imensas 
escadarias, esses longos corredores, cujas paredes se 
apresentam trabalhadas em cada centímetro qua
drado, é preciso entrever a caixa do palco e suspeitar

projeto: "Mais tarde, em 1899, a Câmara Municipal 
chamou a concorrência para um grande teatro mo
derno, devendo a proposta atender não só o projeto 
como terreno e execução. O Sr. Nabor Jordão, com 
Elias Chaves e Prado Chaves & Cia. nos encarregou 
do projeto, tendo Antônio Penteado chamado Max 
Hehl para o projeto dele. Havia também Kleinschimidt 
e outros. O nosso teatro seria colocado no lugar do 
antigo São José, incendiado, onde está hoje o coro 
da catedral. O nosso projeto foi classificado como o 
melhor, porém Ramos de Azevedo se meteu no meio 
e fez a Câmara comprar a antiga Sydow e construiu 
ali o novo Teatro Municipal".

Assim, o projeto do teatro de Waegeneer poderia ter 
influenciado Ramos de Azevedo no ainda distante 
projeto do Teatro Municipal de São Paulo pois ambos 
são extremamente parecidos. E, ainda que Ramos 
de Azevedo não tenha tomado conhecimento deste 
projeto, a semelhança do Teatro Municipal reitera a 
existência da prática - um dos modos de projetar ca
racterístico do dezenove - na qual vigoram as solu
ções modelares". ,4

76. Perspectiva do projeto original do Teatro Municipal, 
publicada em 1906 no "II Brasile e Gll Italiani".

"Desde 1896, buscava-se um lugar para se erigir um 
teatro mais condigno com a cidade. Cogitou-se da 
Praça da República em 1896, do Largo de São Gon- 
çalo (atual Praça João Mendes) em 1900, época em 
que o arquiteto Carlos Ekman, por sua vez, solicitava 
à Prefeitura terreno no Largo do Arouche, para aí 
edificar 'um theatro de grandes dimensões, próprio 
para representações de óperas grandes e peças de 
scenário importante’. Ekman anexou um projeto de 
edifício de estrutura metálica com capacidade para 
2200 pessoas, projeto que não foi executado".16

HL
75. Aquarela do projeto que Carlos Eckman fez para o 
Teatro Municipal em 1900
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construir a sensação angustiosa de opressão que o 
edifício nos transmite".16

77. Plantas, elvações e corte transversal do Ópera de 
Paris, de Charles Garnier

n--x

"A architectura exterior do edifício é composta no estylo 
renascimento barroco, ao qual os artistas italianos 

Segue Katinsky: mas há outro desafio na Ópera de chamam de 'seicento'. É o estylo clássico, com os 
Raris que também pesou nos artistas e arquitetos ime- iypos e modulos da renascença greco-romana, mais 
diatamente posteriores, especialmente os arquitetos variada, porém, na apropriação e ornamentação 
"Art Nouveau", pela reunião de obras de arte, escultu- desses iypos e com maior liberdade imaginativa no 
ras, apliques, mosaicos, que sobrecarregam os am- emprego da linha curva, nos motivos e detalhes 
bientes. Garnier propõe atividade da arte na cidade, ornamentaes.
como totalidade. Quase como uma reação em sen- Desta arte, o compositor imprime à sua obra um 
tido contrário (mas na mesma direção), os artistas do caráter pessoal expandindo a sua imaginação para 
final do século irão propor não só a indústria como fora dos rigorosos compêndios vitruvianos. Era de es- 
veículo da atividade artística, mas a arte no cotidia- perar que esse estylo tomasse desde o século XVII um 
no. Ora, esta proposta tão identificada com o "Art grande incremento, prestando-se pelo seu aspecto 
Nouveau" já está integralmente expressa nessa cida- de imponente nobreza e pela sua pomposa orna- 
de fantástica, fábrica de fantasia que é o Teatro de mentação á architectura monumental dos tempos 
Garnier". modernos. A liberdade de composição garantiu-lhe

este sucesso". 17
"Durante oito anos, o Escritório Ramos de Azevedo
conduziu os trabalhos mobilizando profissionais e for- Cláudio Rossi, durante a construção do Teatro foi en- 
necedores de diversos países. A armadura de ferro foi carregado de supervisionar a fabricação dos equi- 
encomendada em Dusseldof, o ferro artístico em Frank- pamentos técnicos de iluminação, ventilação e aque- 
furt, o Bronze artístico em Berlim, Paris e Milão; os mo- cimento do Teatro. Viveu vários anos na Europa. Tam-

os atos e trabalhos escondidos nos bastidores, para saicos vieram de Veneza, os mosaicos de pavimen
to, de Nova Iorque e Berlim, os mármores, de Siena, 
Verona e Carrara e como esses, dezenas de itens fo
ram contemplados com uma especificação exigen- 

A originalidade da obra de Garnier é dita em poucas te".
palavras por Hautecouer: ”A Ópera é uma obra pri
ma. Seu plano, que é magistral, desenha um grande As obras foram concluídas em 30 de agosto de 1911 
retângulo dividido em quatro partes: os acessos, a e a inauguração foi no dia 11 de setembro do mes- 
escadaria e o saguão, ou seja, toda a secção reser- mo ano, na administração do Barão Raymundo 
vada ao movimento do público, o auditório, depois o Duprat.
palco e suas dependências, enfim os locais da ad
ministração". (0.184 op. cit.)
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78. Plantas do Ópera de Paris e do Teatro Municipal de 
São Paulo destacando o partido adotado para as dis
tintas funções (não apresentam-se em escalas Iguais)

com sua galeria circundante, quatro escadas em 
cada angulo, servindo todos os andares e o sub-solo, 
gabinetes sanitários e vestiários; o corpo posterior é

dens da sala de espectáculos, e o pavimento alto, 
sob a cupola central, destinado á scenographia e
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bém providenciou todos os detalhes de ornamenta
ção como os mosaicos venezianos, os cristais da 
Boêmia, as tapeçarias milanesas e a estatuária, bem deposito de mobiliário scenico.
como o mobiliário alemães. No pavimento do sub-solo ficam as camaras e

machinismos de ventilação, as cadeiras de aqueci- 
A seguir relataremos, conforme artigo publicado em mento, aparelhos refrigerantes e bombas, a caixa do 
"O Paiz" no dia 12 de setembro de 1911 - um dia palco com todos os machinismos de scena, depósitos, 
após a sua inauguração - uma descrição das carac- entradas isoladas para orchestra, salas e vestiários para 
terísticas do edifício: coristas.

O pavimento do rez do chão compreende o vestibulo 
principal, com a escada nobre, os dois vestibulos

ZÉ5 ■ ■ ■ 
tw-íi......

pitL-dj.......
J ........ ;

"O Theatro, com o respectivo parque, ocupa o quar
teirão da cidade limitado pelas ruas Barão de lateraes com os respectivos porticos, salas da admi- 
Itapetininga, Conselheiro Chrispiniano, do Theatro e nistração e venda de bilhetes, bar e restaurante.
Formosa. Fica sobranceiro ao Valle do Anhangabaú, O corpo central compreende a sala de espectáculos 
no planalto da margem esquerda, o que dá uma 
situação excepcional ao monumento.
Este ocupa uma area de 3.609 metros quadrados,
sendo seu maior comprimento 86 metros e a maior ocupado pelo palco com suas naves lateraes, ram- 
Iargura42. pas de acesso para animaes e viaturas; ao fundo,
O edifício em plano, compõe-se de três corpos: o em corpo isolado, os aposentos e salas para artistas, 
corpo da fachada, abrangendo o vestibulo, a esca- camarins, etc.
da nobre, salão, portaria, restaurante e dependencias Neste pavimento fica a platéa do theatro com as 
da administração; a parte central, compreendendo archibancadas dispostas em curva ligeira, sendo a 
a sala de espectáculos com seus corredores e gale- secçâo de poltronas da orchestra com 262 logares. 
rias, e o corpo posterior, formando o palco, com suas Em plano mais alto ficam as frizas, em numero de 24, 
galerias lateraes, camarins e salas de artistas. com cinco logares cada uma. Sobre a ribalta, há duas
A sala de espactaculos tem a forma de uma ferradu- vastas frizas, com dez logares cada uma. Comporta 
ra, ligando-se ao contorno rectangular por sectores este pavimento 634 espectadores.
intermedies, aproveitados para escada, vestibulos e 
gabinetes sanitários. O perímetro é recortado por cor-

*rt—

O terceiro pavimento de 1 ° ordem compreende as 
mesmas divisões do pavimento inferior e comporta 

pos avançados, terraços, galerias, porticos, pilastras e 188 espectadores.
balcões. Tem sete pavimentos, dos quaes um O quarto pavimento de 2o ordem constitue o andar 
sobterraneo, cinco correspondendo aos planos e or- nobre do edifício, comportando 164 espectadores.
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Separou-se o vestíbulo da caixa de escadas por duas 
colunas de granito cinzento lageado, de estilo

Convém relatar, também, dimensões como do foyer 
que possui 30m de comprimento por 8m de altura e 
12m de pé direito, ocupando toda a extensão do 
corpo da fachada, ligando-se às antecâmaras "por 
grandes portas em arco, de bronze dourado, com 
lâminas de cristal".

O quinto pavimento, ou de 3° ordem, compreende 
31 camarotes com uma lotação de 175 espectado
res.
O sexto pavimento compreende as duas torrinhas ou 
camarotes do palco, comportando 554 espectado
res em logares numerados, e 31 em logares não nu
merados.
A lotação normai do theatro é de 1.816 espectado
res.
A altura do palco é 32 metros e a sala de espectáculos 
é de 20 metros.
A altura maxima do edifício, acima do nivel da rua, é 
de 40 metros. A architectura exterior do edifício é com
posta no estylo renascimento barroco, com typos e 
modelos de renascença greco-romana, e a interna, 
se bem que no mesmo estylo, toma um caracter di
verso, devido aos novos materiais decorativos empre
gados: os mármores, os mosaicos, os estuques lúcidos, 
o gesso, a pintura.
A decoração da sala de espectáculos conserva a 
homogeneidade do estylo, sendo, porém, enfeitada 
mais ricamente.
A coloração geral, feita em branco e ouro, continua 
a tonalidade harmônica da architactura interna do 
edifício e presta-se melhor ao esplendor das festas 
nocturnas e ao fulgurante effeito da iluminação 
eléctrica.
O quadro da abertura de scena é coberto superior
mente por uma abóbada arqueada com duas lune- 
tas lateraes, no fecho da qual está um medalhão de 
Carlos Gomes dominando a scena e o auditorio. O 
frontão do palco é occupado por um alto frizo 
esculpturado no nascimento de Venos. Este quadro

esculptural é de uma primorosa composição, sendo 
o seu autor o Sr. Alfredo Sassi.
O tecto do auditorio compõe-se de uma calotte 
espherica circundada por uma larga moldura 
transfurada de cobre cinzelado e dourado, ornamen
tada com ramos de flores, mascara e grinalda de 
louros. O centro é ocupado pelo grandioso plafonnier 
de latão dourado com globos e pendentes de cristal 
lapidado. Em torno deste centro luminoso, sob um 
fundo de céu claro, quasi branco, e dentro de uma 
auréola de nuvens, circunscreve-se no tecto um frizo 
pintado em estylo grego, representando as phases 
successivas da vida, desde o nascimento até a glori
osa consagração do homem heroe.
A orchestra está collocada em um plano inferior ao 
da platea, sobre um estrado móvel, conforme o dis
positivo wagneriano. Fica independente ao 
anphitheatro e não se antepõe, defrontando a ribal
ta, como na maioria dos theatros.
O custo do edifício, incluindo os serviços das 
esplanadas, é de 4.500 contos de réis. A estréa será 
com a ópera Hamlet, de A. Thomas, executando-se 
antes a protophonia do Guarany".18
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Os trabalhos ornamentais em bronze foram executa-

81. Salão nobre do Teatro Municipal de São Paulo
mobiliário. O cobre estampado é de F. Hancke. Os 
vitrais são de V. Saille (Stuttgart) e Conrado Sorgenich.

O tímpano das portadas em arco destes dois corpos, 
representando a música, a dança e a poesia, são 
ocupados em meio relevo por figuras femininas. Exis-

toscano. A balaustrada da escada é de mármore medalhão que suporta, de cada lado, grupos de 
amarelo italiano, sendo a escada de mármore bran- estatuária de bronze representando, um o "drama" e 
co e a caixa da escada é iluminada, na parte supe- outro a "música".
rior, por caixilhos envidraçados e plafonnlers de cris
tal.

No teto, foram pintadas no forro três telas decorativas, 
uma refere-se à origem do teatro grego e as outras tem, também, mais duas alegorias de bronze no cen- 
duas, à música e a dança. O mesmo se divide em tro de dois terraços existentes ao lado do corpo princi- 
três seções abobadadas e teve como autor das pin- pal da fachada.
turas o artista brasileiro Oscar Pereira da Silva que teve
como colaboradores Pusello Moseli, Giuseppe Rangel As esculturas em mármore são de Lorenzo Massa (Flo- 
e Sebastião Sparapain. rença), as de gesso e cimento são de Alfredo Sassi

(Milão), Achiles Iselia e Joo & Rellicaotti. A estatuária 
A forma do auditório é de ferradura, que pela disposi- em bronze é proveniente de thiebaut Freres (Paris) e 
ção curva dos balcões, se modifica nos vários planos Giovani Piassa & Cia (Milão).
das cinco ordens, dando um ospecto leve ao con
junto. Os camarotes são salientados em balcão, 
suspensos em partes e apoiados em finas colunas dou- dos por Spin & Soien (Berlim) e nas oficinas do Liceu 
radas (as quais causam pontos cegos). Os guarda- de Artes e Ofícios, que também confeccionaram o 
corpos e para-peitos são em grades douradas, de 
ferro forjado e cinzelodo.

Em toda extensão da fachada principal há uma es
cada de 12 degraus, ladeada por dois corpos salien- colunas geminadas de sienito polido e capitéis de 
tes, cujos balcões são suportados por 'telamonis'. So- bronze e o último sob arcaria, com guarda corpo de 
bre eles estão apoiadas duas colunas de sienito poli- ferro e aplicações de cobre dourado".20 
do com capitéis de bronze. Constitui-se no átlco um

Respeitou-se, nas quatro fachadas, a sobriedade dos "A fachada lateral compõe-se da parte central, que 
moldes primitivos da renascença sendo, pois, os de- corresponde ao auditório, coberto pela cúpula e dois 
talhes arquitetônicos, proporção e disposição do todo, corpos simétricos, além do corpo anterior da facha- 
completada com o "novo estilo". ” da e do corpo posterior da cena.

O corpo central é dividido em três pavimentas: o 
embasamento, o andar nobre, com balaustradas e
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No início do década de 30 era péssimo o estado de 
conservação: o madeiramento do telhado estava 
deteriorado, o material elétrico deficiente, etc.

Haviam 540 pontos "cegos", bem como pontos "sur
dos", causados pelas várias ordens da platéia, dos 
quais o público queixava-se. O espaço que a orques
tra deveria ocupar para as apresentações, era insufi
ciente e as companhias sentiam o quanto o palco 
tornara-se obsoleto com a falta de novos recursos téc
nicos, o que dificultava a montagem de espetáculos 
mais sofisticados.

2.3.1. Interveções e restauro
Na década de 30, devido ao crescimento da cida
de e às inovações técnicas, sentia-se a necessidade 
de corrigir os problemas advindos da construção do 
Teatro e a implantação de equipamentos modernos.

O corpo posterior composto por três pavimentos, des
tinado aos camarins, passa a possuir sete pavimen
tos. São Instalados cinco elevadores no edifício. O fosso 
da orquestra que comporta 80 músicos é ampliado, 
passando a comportar 160 Instrumentistas.

Dentre as interferências executadas no edifício durante 
esta reforma, as mais representativas foram a retirada 
de todas as colunas e os camarotes do proscênio, 
aumentando assim o número de lugares e melhoran
do as condições de visibilidade.

Diante disto, formou-se a Comissão de Reforma do 
Teatro Municipal (C.R.T.M.) em 1952. A qual, para 
modernização do Teatro, elaborou um projeto com
pleto - arquitetônico e de instalações. O arquiteto Tito 
Rouch Pistorezzi chefiou a equipe. Procurando respei
tar os princípios arquitetônicos do edifício, tornou-o, 
tecnicamente, o mais moderno Teatro do mundo, na 
época.

eliminação dos corredores laterais e de acesso; na 
platéia, uma circulação central, alterando os aces
sos laterais originais, reorganizando assim, toda a pla
téia e, também todas as ordens.

Não se sabe se este projeto foi executado ou não, 
devido à grande remodelação de 1952.

Com a comemoração do IV Centenário de São Pau
lo, houve um grande esforço em equipar a cidade 
culturalmente, equiparando-a às mais desenvolvidas 
metrópoles do mundo.

Foram constatados, em 1986, através do levantamen
to feito pelo Arquivo Histórico Municipal, dois projetos 
para Intervenção no edifício do teatro. Datado de 
1936, o mais antigo, elaborado pelo escritório 'Seve
ro & Vlllares', propõe no balcão simples e galeria a

"Plantas datadas de 36, encontradas no Arquivo His
tórico "Washington Luis", Indicam a intenção de se 
efetuar uma reforma no edifício e, alguma coisa nes
se sentido deve ter sido feita, pois uma foto de no
vembro de 195220 , anterior a grande reforma, mos
tra a platéia com uma área de circulação central 
diferente da original, como vimos anteriormente, co
locação compacta das poltronas".22
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82. Imagem da planta do primeiro pavimento do projeto original do Teatro Municipal - existem apenas fotos do projeto original
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83. Imagem da planta do primeiro pavimento do projeto de restauro do Teatro Municipal
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Restam, do original, localizados no corpo anterior do 
edifício, o salão nobre, o saguão de circulação e 
acesso de público, com todos os elementos decora
tivos da época da construção

Multo embora tenha sido radicalmente alterada com 
demolições e construções sua estrutura interna (inten
cionalmente funcionais), ao mesmo tempo, não foi 
alterado conceltualmente o partido original do edifí
cio, "o que não Justificaria, no Projeto de Restauração, 
a retomada fiel de seu aspecto original".

O edifício, externamente, apresenta sua cobertura, 
volumetria, bem como tratamento das fachadas, ori
ginais. No entanto, as intervenções internas, pelas quais 
o Teatro Municipal passou, são Irreversíveis.

A partir de 1980, o Departamento do Patrimônio His
tórico, através de sua divisão de Preservação e o De
partamento dos Teatros, eleboraram estudos, levan
tamentos e planos para a recuperação do Teatro Mu
nicipal.

E, em março de 1985 o Teatro Municipal fechou suas 
portas para as obras e serviços de Restauração, Re
forma e Conservação do edifício.

A partir desta data o edifício foi utilizado Incessante
mente, sem manutenção compatível e adequada, 
sendo inevitável o desgaste. Certamente pelo fato de 
ser o único no gênero, numa metrópole como São 
Paulo, retardou-se a paralização temporária das 
atividades do edifício como medida preventiva.

O partido de restauração adotado e os projetos de 
restauro, comparados às reformas de 1936 e 1952, 
estão disponíveis a quem possa interessar na 
monografia "Teatro Municipal de São Paulo, uma re
ferência ao Ópera de Paris" de autoria de Ellsabeth 
Cristina do Amaral Ecker. O estudo que se propõe a 
esgotar sobre o tema está depositado na Biblioteca 
Pública do Arquivo Histórico Washington Luis.
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3.1, São Paulo em 1950

k

Após sua fundação em 1554, há três séculos decorri
dos e a cidade pouco havia crescido. Foi somente a 
partir de 1870 que acelerou o ritmo de crescimento. 
Graças a imigração européia, Incentivada pela pro
víncia, até 1900, portanto em 30 anos, aproximada
mente, o número de habitantes aumentou de 30.000 
a 240.000. Foram loteadas chácaras e formaram-se 
os bairros Bom Retiro, Brás, Cambucl, Campos Elísios, 
Higienópolis, Mooca, Pari, Santa Cecília. Nos limites 
urbanizados da cidade, em 1891, foi aberta a aveni
da Paulista. A partir de 1915 surgiram os bairros-jar- 
dins.

São Paulo já não era mais a capital do café do início 
do século, mas uma metrópole industrial, a cidade 
que mais crescia no mundo.

Em_l 930, o migrante nacional, que vinha de vários 
Estados, foi substituindo o imigrante europeu. Esse 
êxodo foi estimulado, por alguns regimes de seca do 
Nordeste, como aquelas ocorridas na década de 50. 
Tais números levantam várias questões, como: de 
onde exatamente vinha a população, como se distri
buía na cidade, qual sua mobilidade, que funções 
exercia, etc. Por outro lado podemos perceber a 
grandiosidade do crescimento da cidade:

Caíram os preços do café e foi deposto Washigton 
Luís com a crise internacional em 1929. Getúlio inau
gurava uma nova fase. "A nível da iniciativa oficial 
temos um primeiro despertar para os problemas ur
banos em seu conjunto com o Plano de Prestes Maia 
e Ulhôa Cintra". Durante toda a década de vinte, cons
truiu-se o Edifício Martinelll, que se destacava na pai
sagem urbana por ser o único com vários andares. 
Foi deteriorado com o passar dos anos e restaurado 
pela EMURB na década de 70.

zendeiros, profissionais liberais, a classe dominante de 
modo geral, nas terras elevadas entre o Tamaduateí 
e o Pinheiros.

Está formada então a cidade do café, que, com ta
manha riqueza, permitiu os primeiros empreendimen
tos Industriais. O centro agora era o lugar onde se tra
balhava e circulava, deixando de ser área atrativa 
para morada. O crescimento espacial da cidade, pro
cessado através de loteamentos e da especulação 
Imobiliária, expressou diferenças funcionais e de clas
ses: os operários e Indústrias sltuavam-se próximos às 
ferrovias, sobretudo na zona leste da cidade; os fa-
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Os números foram arredondados e tomemos aten-

plo(Wilheim, 1965; SEMPLA 1985; Langenbuch, 1971).

Ano 
População
Ano 
População

1870
28.000
1920 

637.000

1886 
47.000
1930 

950.000
1940 

1.340.000

1900 
240.000

1910 
375.000
1950 

2.200.000

A integração nacional através das vias de comunica
ção rodoviária - Anchieta, Anhanguera e Dutra surgi- 

A região de Santo André e São Caetano, o ABC, como ram depois de 1947 -, aeroviária - o Aeroporto de 
é conhecida, oferecia opções atrativas, como a Via Congonhas é de 1950 -, e outros meios que fazem 
Anchieta, também a proximidade das fontes circular, além de mercadorias, as informações, deci- 
energéticas e cursos d'água, mão de obra também sões, hábitos de consumo e costumes, como o tele- 
atraída pelos preços dos terrenos, etc. Motivo das gran- fone, cinema, rádio, televisão, telex, satélite (Sputnik é 
des indústrias, estarem aglomeradas nesta região.

de comunicação, chegando até a defini-la. "É atra
vés dos meios de transporte que se dá a circulação 
dos produtos e quanto mais rápidos e eficientes fo
rem, menor o tempo necessário para que as firmas 
recuperem o capital investido; quanto maior pene- 

ção a mais duas datas: 1960: 3.700.000 e 1980: tração tiverem, maior será o raio de ação das em- 
8.500.000; dados referentes à população do municí- presas sobre a região ou mesmo sobre o território na

cional. Um dos fatores e instrumentos do crescimento 
da cidade no começo do século, foram as ferrovias, 

São Paulo, por oferecer empregos nas Indústrias e tam- ligando o porto de Santos à zona produtora do interi- 
bém no setor de prestação de serviços e comércio, or, tendo como centro a cidade de São Paulo." 
que crescia com ela, tornou-se um grande pólo regi- Atualmente as auto-estradas substituiram as ferrovias, 
onal no país, atraindo cada vez mais pessoas. Tam- e se ramificaram constituindo uma rede nacional per- 
bém atraía novos e crescentes investimentos devido mitindo fluxo de pessoas e produtos.
à oferta de mão de obra e infraestrutura necessárias 
à produção, circulação e consumo.

de 1957), informática (primeiro computador é de 
1950), não é apenas uma questão nacional. Na ver- 

Podemos afirmar que a cidade, após a Revolução dade é um fluxo internacional de informações e nes- 
Industrial, adquiriu um novo significado, evldenclan- se sistema global, nós cumprimos uma função e um 
do vários conflitos de classe, nítidos ou não, conflitos papel, ditado pela relação de dependência com os 
econômico-políticos de diversos interesses. Assim, a países "adiantados" e expressa pela importação de 
cidade é o lugar que serve à produção e portanto à seus modelos de desenvolvimento e, conseqüente- 
clrculação e comercialização dos produtos, concen- mente, com o aumento do endividamento. Os cha- 
trando os meios para tal: mão-de-obra, serviços, mados países de "Terceiro Mundo" cumprem um pa- 
infraestrutura urbana, energia, etc. pel na divisão internacional do trabalho (e da rique-
Portanto, são vitais para a estrutura urbana os meios za), que com dificuldades tentam modificar.
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Neste momento, houve grande mudança na paisa
gem urbana. Interferiram a vertlcallzação com a In
tensificação do uso do solo, a especulação imobiliá
ria e as grandes obras no sistema viário. As obras de 
infraestrutura realizadas abrangiam além de pontes, 
retificação e canalização de rios, recuperação de vár
zeas, desapropriações para alargamento de multas 
avenidas, que foram então asfaltadas, como: Av. Sto. 
Amaro, Av. Tiradentes, Av. Água Funda, Av. Nove de 
Julho, o 'Buraco do Adhemar', como ficou conheci
do pela população a passagem por baixo da Av. São 
João no Anhangabaú.

Situada a cidade num contexto internacional, volte
mos à especificidade do seu contexto urbano.

É certo que a necessidade do planejamento acom
panhou São Raulo nesta fase e, essa necessidade abre 
cada vez mais espaço para a participação de 
arquitetos e técnicos urbanistas na administração pú
blica, multo embora vários planos e projetos para a 
cidade nunca tenham saído do papel. O que nos 
Interessa ressaltar é que em 1948 surgiu em São Paulo 
a Comissão Executiva do Convênio Escolar, atuante 
diretamente no planejamento e na construção de 
escolas. Destacaremos esse fato quando, a Comis
são imprimiu na cidade os Teatros Populares.

Já na década de 40, era nacional a necessidade de 
planejamento. Criou-se em São Paulo, pelo Plano 
Anhaia Mello, a Comissão Orientadora do Plano Diretor 
da Cidade em 1947: o Departamento de Urbanismo, 
dirigido por Gomes Cardim trazia a equipe norte-ame
ricana do IBEC, Instituto de Pesquisas dirigido por Nel
son Rockfeller e que dirigiu o Relatório Moses, propon
do soluções com base comparativa às cidades nor
te-americanas; em seguida velo a equipe do Pe. 
Lebret, conhecida por SAGMACS.

Toda essa intensificação das questões urbanas des
pertou profissionais e administradores para a necessi
dade de planejamento, um assunto complexo e di
nâmico até hoje não resolvido a contento, não só por 
sua complexidade, mas justamente por fazerem par
te dele questões políticas e Interesses privados.

Paulo que não foram abordados: cultura, educação, 
habitação, lazer, meio-ambiente, saúde...

Além dos aspectos ligados à função de concentra
ção dos meios de produção, que eram ao mesmo 
tempo, índices da qualidade de vida da população 
e distribuição de riqueza, existiam outros problemas 
conhecidos e vlvenciados cotidianamente em São

O intenso fluxo urbano da década de 50 apresenta
va problemas graves e de difíceis soluções. Diversas 
questões interligadas, com efeito direto no desenvol
vimento econômico da cidade, configuravam um 
quadro de problemas sociais. Um desses problemas 
foi o transporte, tanto de pessoas como de mercado
rias mercadorias. Uma questão em cidade de São 
Paulo foi a transposição dos rios entre a necessidade 
de comunicação de diversos pontos, exigindo efici
ência e adequação aos novos sistemas de transpor
te, surgindo portanto, novas técnicas de engenharia.
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3.2, O teatro paulistano na década de 50

No primeiro exemplar da revista Habitat, publicado 
em outubro-dezembro de 1950, o grande diretor e 
crítico teatral Ruggero Jacobbi descreve, num artigo, 
o real cenário vivido pelo teatro naquele momento. 
Um texto realmente esclarecedor do panorama tea
tral, abrangendo temas como repertório, público, te
atros, atores, diretores, cenógrafos e críticos.

Os edifícios para teatro existentes no Brasil podem ser 
divididos em três tipos: 1. Teatros de verdade, muito 
velhos. 2. Teatros por acaso, multo ruins. 3. Teatrinhos 
tão engraçadinhos. Era necessário, para a amplia-

A respeito do público, sua composição é reflexo do 
repertório. Naquele momento, era um teatro sem pos
sibilidades de atingir o povo, abrangendo apenas uma 
minoria burguesa e intelectualizada. Por motivos 
econômicos, faltava na platéia tanto o proletário 
como também a classe do pequeno e médio burgu
ês Intelectual - que, em todo o mundo era a prota
gonista da vida cultural e o sustento diário das institui
ções de teatro e de música. "Os melhores grupos 're
novadores' do teatro brasileiro demonstram nos últi
mos tempos uma perigosa tendência para o 'boniti- 
nho', para o 'arrumadinho', para o 'enfeltadinho', que 
pode levá-los a um impasse estético e moral".1

últimos anos apareceram figuras de grande talento, 
nem todos tão preocupados com a "necessidade de 
dar d sociedade brasileira do século XX um espelho, 
um ponto de encontro dos caracteres e de discus
são, uma expressão e uma transfiguração da realida
de histórica; tudo o que, afinal, constitui a vitalidade e 
a originalidade do teatro de um país".

Sob o ponto de vista do repertório, o teatro brasileiro, 
no início da década, com exceção dos Estados Uni
dos, dos países americanos, era o mais adiantado 
em Importar textos estrangeiros. As últimas novidades 
da Europa e da Broadway são apresentadas,aqui, a 
um breve distanciamento dos lançamentos, pelas 
companhias nacionais. Às vezes a preocupação dos 
empresários de fornecerem ao público versões brasi
leiras dos mais recentes originais de fama internacio
nal, se davam de forma apressada e indiscriminada. 
Quem pagava e sofria as conseqüênclas dessa situa
ção era, não apenas o repertório nacional (ainda pe
queno e de nível Incerto), como também o "grande 
teatro de todos os tempos e de todas as nacionalida
des". São poucos os que se preocupavam com a 
apresentação de autores clássicos ou dos que conti
nuavam sendo os autores modernos de 30, 50 anos 
atrás. Em relação aos novos autores nacionais, nos
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Descrevemos da visão de uma personalidade das 
artes teatrais no início da década de 50, que consi
deramos ser verdadeira, visto a abrangência de 
atuação deste homem nascido em Veneza em 1919 
e radicado no Brasil em fins de 1946, apesar de mui
to novo, com uma imensa 'bagagem'. Já havia pu
blicado ensaios críticos na "Itália Litteraria" (dirigida por 
Bardl), experiência em cinema como assistente, 
cenarista, autor de diálogos. Atuante já como diretor 
de teatro tendo dirigido, inclusive, alguns dos mais im
portantes atores italianos. Publicou várias traduções

tação e embasamento. Deve-se esclarecer o "por
que" e "como". Não é a exibição de sensibilidade de 
almas. É um trabalho a serviço do público, como 'os 
bondes da Light, o telefone e a limpeza das ruas'.

Os grandes e verdadeiros diretores que agitaram a 
classe até este período eram estrangeiros. Entre eles 
agiganta-se a figura de Zbigniev Ziemblnski. Era extre
mamente necessário que surgissem diretores nacio
nais, para corrigir os excessos ou defeitos derivado 
da eventual falta de adaptação psicológica de um 
ou outro diretor estrangeiro. É claro que nesta nova

ção da esfera do público uma solução diante do pro- geração de atores e autores já era possível ver sinais 
blema das casas de espetáculos. Precisava-se de de que estavam à caminho da boa direção. "Direção 
grandes teatros baratos, para grandes massas de é crítica viva e humilde dos textos; daqui se desenvol- 
povo, pequenos e médios teatros de bairro, que ofe- ve até alcançar a psicologia e técnica do ator. O 
recessem ao espectador as mesmas facilidades de resto é enfeite".
locomoção, de preço e de variedade de repertório, 
que os cinemas dos mesmos bairros apresentavam. Aos cenógrafos recomendava-se essa mesma humil

dade dos textos. "Abstracionismos em peças 
Sobre os atores, haviam os velhos e, dentro de certo realísticas, papel pintado onde é preciso madeira, 
limite de gosto, muitos deles eram esplêndidos. Esse postas brancas e enfeites do tipo 'quitandinha-bolo- 
gosto, tido como enfático, exagerado e pouco natu- de-noiva' em IMng-roons ingleses, - tudo isso não pode 
ral, contribuiu para a reação dos atores da geração ser permitido, a ninguém, nem sob desculpa de que 
seguinte, que desenvolveram uma elegância, uma se trata do estilo peculiar do cenógrafo. O cenógrafo 
sobriedade, uma simplicidade, quase uma displicên- é o estilo da peça: nada mais. O resto é narcisismo, 
cia que se encaixam muito bem em peças de Verneuil ou truque para contornar o espetáculo".
ou de Noel Coward, mas que se transforma em ou
tras tantas inibições diante de Shakespeare. Haviam, & crítica teatral é um trabalho de raciocínio, argumen- 
também, alguns excelentes atores entre 30 e 40 anos.
Na novíssima geração de atores estavam deposita
da toda a esperança e crédito por já demonstrarem 
que podiam ter um pouco da força dos avós junta
mente com um pouco da discreção dos pais. É certo 
que a mais nova geração de atores no Brasil constitui 
um manancial invejável para o teatro de qualquer 
nação.
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de obras teatrais. E, no Brasil colaborou com a im
prensa carioca com artigos sobre teatro e cinema. 
Traduziu várias peças tanto para o português como 
para o italiano. Estreou como diretor de teatro brasilei
ro em 1948, introduzindo ao lado do neo- 
expressionismo de Ziembinski, um princípio de não- 
realismo no teatro brasileiro. Dirigiu a companhia de 
Procópio Ferreira, fundou o "teatro dos doze", colabo
rou no Teatro do Estudante do Brasil, ao lado de 
Paschoal Carlos Magno. Em fins de 1949 mudou-se 
para São Paulo, convidado a dirigir o Teatro Brasileiro 
de Comédia. Afastou-se espontaneamente do TBC e 
da Vera Cruz em setembro de 1950. Lecionou Estéti
ca, História do Cinema e arte dramática em várias 
escolas paulistas. Contribuiu para a fundação da So
ciedade Paulista de Teatro.

des teatros baratos, para abranger grande massa do 
povo, fazendo assim que o teatro cumpra seu papel 
primeiro, o de proporcionar educação, cultura e lazer 
a todos.

Enfim, uma figura singular que tinha como sonho or
ganizar em São Paulo uma “Universidade do Teatro" 
destinada à formação do público, através de cursos 
de estética e história do teatro, planejados de manei
ra orgânica, de forma a favorecer o estudo do fenô
meno teatral desde suas manifestações primitivas e 
folclóricas até suas expressões poéticas universais.

Não seria uma mera coincidência a simultaneidade 
da proposta de se construir edifícios teatrais nas es
colas de bairros pelo Convênio Escolar, assunto que 
será tratado aqui brevemente e a opinião dada pelo 
consagrado diretor sobre a necessidade de peque
nos e médios teatros de bairro, como também os 
galpões de lazer dessas escolas compostos todos de 
palcos com outra necessidade aclamada: a de gran-
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3.3, Arquitetura moderna em São Paulo

Transcrevemos aqui parte de um artigo escrito por Rino 
Levi quando cursava o penúltimo ano da Arquitetura, 
na Escola Superior de Arquitetura de Roma. O artigo 
foi escrito para o "Estado de São Paulo" no ano de 
1925 sob o título "A archltectura e a esthetica das ci
dades".

Ao falar sobre a arquitetura moderna brasileira, não 
poderiamos deixar de citar dois nomes que mais exer
ceram influência na divulgação dessa arquitetura. Rino 
Levi e Gregori Warchavchik. Propiciaram um 'espírito 
de renovação de inestimável valor artístico', integran
do-se como os pioneiros desse desenvolvimento que 
atingiu a nossa construção moderna.

archltectura de volumes, linhas simples, poucos ele
mentos decorativos, mas sinceros e bem em desta
que. nada de mascarar a estructura do edifício para 
conseguir effeitos que no mais das vezes são despro
porcionados ao fim, e que constituem sempre uma 
coisa falsa e artificial.
Sente-se ainda a Influência do classlcismo que, aliás, 
hoje se estuda melhor procurando sentir e Interpretar 
o seu espírito evitando-se a imitação. Já bastante 
desfrutada, dos seus elementos.
As velhas formas e os velhos systemas Já fizeram sua 
época. É mister que o artista crie alguma coisa de 
novo e que consiga maior fusão entre o que é 
estructura e o que é decoração; para conseguir Isto 
o artista deve ser também technico; uma só mente 
Inventiva e não mais o trabalho combinado do artis
ta que projecta e do technico que executa.
Não ha arte onde não ha o artista, mas o jovem, nos 
annos em que se forma e adquire uma personalida
de, deve ser posto ao contacto das necessidades mo
dernas para que se eduque ao espírito do seu tempo 
e possa constituir uma alma sensível e corresponden
te ao gosto dos seus contemporâneos.
Toda obra de arte deve ser ambientada. Isto é, deve 
ser vista sob uma determinada luz, sob uma determi
nada visual e deve estar em harmonia com os objec-

“É digno de nota o movimento que se manifesta hoje 
nas artes e prlnclpalmente na archltectura. Tudo faz 
crer que uma éra nova está para surgir, se já não 
está encaminhada.
A archltectura, como arte mãe, é a que mais se re
cente dos Influxos modernos devido aos novos 
materlaes á disposição do artista, aos grandes pro
gressos conseguidos nestes últimos annos da technlca 
da construção e sobre tudo ao novo espirito que rei
na em contraposição ao neo-classlclsmo, frio e 
Insípido. Portanto pratlcidade e economia.

I
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"O architecto moderno deve estudar a archltectura 
clássica para desenvolver seu sentimento esthetlco e 
para que suas composições refllctam o sentimento

No texto, Worchavchlk afirma que cada época histó
rica possui sua lógica de beleza. Exemplifica utillzan- 
do-se das máquinas criadas pelos engenheiros que 
buscam tão somente o princípio de economia e co
modidade, sem a pretensão de Imitar algum protóti
po, e, mesmo assim, a par da racionalidade da cons
trução encontra-se beleza de formas e linhas. O mes
mo não ocorria, naquele momento, com as "máqui
nas para habitação". Os arquitetos não compreendi
am o edifício como elemento construtivo, e logo pro
curavam decorar a fachada com elementos que 
imitavam algum velho estilo, sacrificando até a co
modidade, por uma 'beleza' ilusória.

tos que a contornam. Um monumento concebido 
para uma pequena praça e com orientação prefi
xada perde muito de seu effeito se não é collocado 
no ponto no qual o via o artista com seu pensamento 
quando o projectava. Fixada esta idéia é evidente 
que as construções, que com mau systema. hoje, se 
projectam sem preocupação alguma da sua orien
tação e da sua adaptação ao lugar, constituem uma 
offensa a esthetica das cidades."

Gregori Worchavchlk no mesmo ano publica seu pri
meiro artigo. Primeiramente é lançado em italiano sob 
o título "futurismo" no II Piccolo e em seguida no "Cor
reio da Manhã", sob o título "Acerca da Archltectura 
Moderna".

"O architecto moderno deve amar a sua época, com 
todas as suas grandes manifestações do espírito hu
mano, como a arte o pintor moderno, compositor 
moderno ou poeta moderno, deve conhecer a vida 
de todas as camadas da sociedade. Tomando por 
base o material de construção de que dispomos, 
estudando-o e conhecendo-o como os velhos mes
tres conheciam sua pedra, não receiando exhibil-o 
no seu melhor aspecto do ponto de vista estatística, 
fazendo reflectir em suas obras as idéias do nosso 
tempo, a nossa lógica, o architecto moderno saberá 
communlcar á archltectura um cunho original, cu
nho nosso, o qual será talvez tão diferente do clássico 
como este oédo gothico.

Defendia a teoria de uma arquitetura racional, base
ada apenas na lógica, livre da proposta de imitar al
gum estilo na construção. A fachada deveria ser o 
resultado da racionalidade do plano da disposição 
interior, sendo assim bela, como o mecanismo, que 
é a alma da máquina, determina sua forma.

do equilíbrio e medida, sentimentos próprios á natu
reza humana. Estudando a archltectura clássica an
tiga poderá ele observar quanto os architectos de 
épocas antigas sabiam corresponder ás exigências 
daquelles tempos. Nunca ninguém delles pensou em 
crear um estylo, eram apenas escravos do espírito 
do seu tempo. Foi assim que eles crearam, esponta
neamente, os estylos de archltectura conhecidos não 
somente por monumentos conservados - edifícios, 
como também por objectos de uso familiar 
coleccionadospelos museus."
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Abaixo os decorações absurdas e viva a construcção Brasil, num ritmo excepcional. A arquitetura surge 
lógica, eis a divisa que deve ser adoptada pelo como um sentido genérico, próprio duma época que 
architecto moderno". parece não ter tempo para refletir sobre fatos mais

importantes do que sua vida e cultura'".
As primeiras manifestações da arquitetura moderna
surgiram em contraste com o fulminante sucesso do E, em nossa arquitetura, no momento considerada 
colonial, claro, sem o mesmo prestígio. O avanço se uma das melhores arquiteturas do mundo, pelo me- 
deu muito lentamente, explicado pela própria impor- nos a que mais almejou e procurou novas formas e 
tância e seu caráter radical somente após a "Sema- pesquisas neste campo, há real dificuldade para en- 
na de Arte Moderna" de 22. Em 1925 o manifesto de contrar material que testemunhe sua beleza e quali- 
Warchavchik expunha os postulados do movimento, dade técnica. No entanto, encontra-se, neste perío- 
Era uma nova concepção da função do arquiteto e do, em São Paulo, uma fonte tímida, mas excelente 
da arquitetura. O arquiteto deixava de ser um simples de produção e realizações arquitetônicas: é o Con- 
decorador da estrutura concebida pelo engenheiro vênio Escolar, um centro de estudo para as constru- 
e, enfim posicionava-se em seu verdadeiro papel de ções de edifícios escolares, construções estas que 
criador integral da obra arquitetônica. constituem o primeiro e mais vasto problema do cam

po construtivo da cidade.
Embora os arquitetos paulistas tivessem sido os Inlcia-
dores do movimento moderno, e os primeiros sinais É um trabalho realizado com inteligência e entusias- 
ocorridos em São Paulo, não foi aqui que o movimen- mo. Acreditou-se na união da generosidade de idéi- 
to se firmou. as pedagógicas e funcionalidade da arquitetura. "Te

remos gerações com ânimo dedicado e com senti- 
No Rio de Janeiro e em Minas Gerais obras de grande mento para o belo somente quando nossos filhos se- 
peso eram encarregadas aos arquitetos modernos rão educados em escolas espaçosas, abertas, sim- 
como o Ministério da Educação, Aeroporto Santos pies, bem planejadas, que possam formar a educa- 
Dumont e a Pampulha, ao mesmo tempo, na capital ção visiva e elevar os pensamentos das crianças".2 
paulista, a Incompreensão barrava aos arquitetos 
modernos a oportunidade de aplicar em obras públi
cas, isto é, obras de grande vulto aos princípios de
fendidos. Por Isso a menor repercussão, principalmen
te no conceito internacional, do movimento moder
no em são Paulo.
No início da década de 50 se construía-se, aqui no
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3.4. O convênio escolar

A princípio a Lei visava somente o ensino primário. 
Mas, um exame da situação identificou uma imensa 
população de 7 a 14 anos sem escola e que não 
sabia ler nem escrever. Também constatou que não 
havia suficiente número de escolas de grau médio Com base nessa lei, foram firmados três Convênios 
para crianças até 14 anos - idade em que em sua entre a Capital e o Estado de São Paulo, sempre vin- 
maloria eram encaminhadas ao trabalho. Em conse
quência ao abandono das crianças nas ruas, a 
delinquência e o parasitismo.

A origem dos Convênios Escolares deu-se com o De- da população.
creto-Lei Federal n° 4.958 de 14 de novembro de
1942, que criou o Fundo Nacional de Ensino Primário, E a solução culminou num acordo entre Estado e Mu- 
determinando a aplicação de 15% da arrecadação nlcípio o qual foi chamado Convênio Escolar. Os pré- 
dos impostos no atendimento e desenvolvimento do dios escolares seriam a partir de então todos 
ensino primário. construídos pela Prefeitura até atingir número suficien

te para atender a população escolar e para todos os 
graus e modalidades de ensino excluindo o superior, 
e a cargo do Estado continuaria a administração do 
ensino.

culados ao Gabinete do Prefeito.
Foi firmado o primeiro Convênio a 14/09/ 

1943 e retificado pelo Decreto-Lei 13.732 de 14 /12 
/1943, para vigorar até 1948. Fernando Costa era o 

A mínima despesa determinada pela Lei estava sen- Interventor Federal (1941-1945) e o Prefeito era Pres- 
do cumprida e, mesmo assim, a Prefeitura não atingí- tes Maia, nomeado desde 1938.
ria o mínimo necessário para solucionar ou até ame
nizar o problema. A principal causa era a falta de Num texto publicado pela revista Habitat n° 4 (1951), 
edifícios escolares; 70% dos prédios para ensino prl- o Engenheiro José Amadei expôs os objetivos do Con- 
mário estadual eram de aluguel, adotados, imprópri- vênlo, bem como sua filosofia, nitidamente delineada 
os, a maioria sem os necessários requisitos higiênico- no texto do Arquiteto Hélio Duarte pronunciado em 
pedagógicos. Problema que se acentuava cada vez Conferência na Biblioteca Mário de Andrade em 
mais de dno a ano, com o espantoso crescimento 1948.3
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O Convênio, ainda, não se limitou-se apenas a aten
der a construção de Escolas, executando também 
Bibliotecas, Parques, Teatros.5 Essas obras justificam-se 
pelo texto do acordo de como deveriam ser aplica-

borou uma série de estudos estatísticos, de prognósti
cos da população de São Paulo, até o percurso ideal

A partir da criação da Comissão Executiva, sob 
atuação do arquiteto Héiio Duarte, modificou-se radl- 
calmente a atuação e significação dos Convênios, 
que passaram a definir ds estratégias para o cumpri- das as verbas. As idéias defendidas por Hélio Duarte 
mento das cláusulas dos acordos com considerável mostravam ser Indispensáveis tais aplicações 
autonomia. A Comissão estava diretamente ligada descordando do conceito de restringir a Instrução da 
ao gabinete do Prefeito. população exclusivamente no ambiente das salas de

aulas. Considerando assim o cumprimento da lei que
Ao contrário da fase anterior, a dos grandes edifícios, destinava porcentagens de Imposto na educação pri- 
esta nova fase foi marcada pela proposta de se inse- mária, abrangente à essas aplicações.
rir escolas nos bairros, atendendo sua população. Para 
realização de tal proposta, a Comissão Executiva ela- Diversos fatores marcaram a trajetória da Comissão.

O objetivo básico dos Convênios era, através da cons
trução de edifícios escolares no município, com re
cursos definidos e citados no Decreto-Lei de 1942 (am- para as crianças caminharem até os Grupos, sugerin- 
pliados para 20% pela Constituição de 1946), suprir a do os locais ideais, bem como estabelecendo as 
carência das escolas primárias em São Paulo. O ser- diretrizes para sua Implantação. A Comissão também 
viço operacional desses edifícios seria feito por pes- elaborou estudos específicos sobre os edifícios esco- 
soal e professores do Estado. Apesar de ser, talvez, o lares e seus equipamentos, procurando melhor ade- 
Município mais rico da União, São Paulo não dispu- quação às reais necessidades dos usuários, bem 
nha de uma rede de ensino própria. Neste contexto como as formas econômicas para sua realização, 
se firmou o primeiro Convênio, onde, durante sua vi
gência, "as obras foram executadas pelo Departa- Buscou-se estabelecer um pensamento arquitetônico 
mento Municipal de Obras, no regime de administra- coerente, posto em prática pelos arquitetos da Sub- 
ção por firmas particulares, caracterizando-se por pré- Comissão de Planejamento, e Sub-Comissão de Cons- 
dios destinados a abrigarem numerosos estudantes".'1 trução, os quais tiveram total apoio e compreensão

do Presidente da Comissão Executiva engenheiro José 
O segundo Convênio foi assinado a 28 / 12 / 1949, Amadel. A importância de suas atividades na cons- 
ato dos executivos estadual e municipal, ratificado trução Municipal foi bastante documentada por re
pela Lei Municipal de 28 / 08 /1950 e pela Lei Estadu- vistasespecializadas entre outras Habitat n° 4 (1951) 
ai n° 762 de 22 / 08 /1950, quando, de fato, instituiu- e Habitat n° 9 (1952).
se a Comissão Executiva do Convênio.
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les, o Eng° José Olavo de Freitas.

■

Finalmente, a Comissão de Construções Escolares, 
Levantavam-se criticas relacionadas à construção dos com larga experiência em projeto e construção de 
teatros populares como desvio de verbas. Justifica- edifícios municipais, ampliou seu campo muito além 
vam-se com base no texto de Hélio Duarte, também dos objetivos iniciais, assumindo então todo cargo pela 
num depoimento seu e, sobretudo no entendimento edificação municipal; tornou-se EDIF - Departamen- 
da Comissão de suas funções, que mostram a inten- to de Edificações. Cabe-nos ressaltar que o grande 
ção de uma escola aberta à comunidade.6 êxito das atividades da Comissão deve-se, além de

todos os que participaram dessas realizações, ao de- 
O terceiro Convênio, firmado em 25 / 01 /1952 entre dicado desempenho dos presidentes que ali presta- 
o Governador Lucas Nogueira Garcez e o Prefeito Ar- ram relevantes serviços à causa do ensino, partindo 
mando Arruda Pereira, motivou crítica, conferências e do Eng° José Amadei, passando pelos Engs° Werther 
palestras. O texto foi substituído por outro em 1954 Krause, Rogério Cezar de Andrade Filho, Maury de 
que foi aprovado graças à defesa do engenheiro José Freitas Julião e Jayme Rocha Pereira até o último de- 
Amadei. Foram dois anos marcados por uma transi
ção na vida política de São Paulo, dentro de um pro
cesso de redemocratização "e que na verdade inse- Composição da Comissão do Convênio Escolar: 
re-se dentro de um processo mais amplo da econo- Presidente: Eng. José Amadei
mia paulista, respondendo aos novos movimentos do Pres. sub-Comlssão de Planejamento: Arq. Hélio Duarte 
capitalismo internacional, das grandes indústrias es- Pres. sub-Comissão de Execução: Eng. Júlio César 
trangelras e do capital multinacional". Lacreta

Arquitetos: Eduardo Corona, Roberto Tibau, Oswaldo 
O texto, que havia sido aprovado pela Lei Estadual n° Corrêa Gonçalves
2816, foi rejeitado, entretanto, pela Câmara na ses- Engenheiros fiscais:Jorge Lulzello, Hélio Teheran, Mar- 
são de 13 / 05 /1955, sendo naquele momento Go- co Aurélio Verlangieri, Geraldo Pires, Antônio Carlos 
vernador Jânio Quadros e Prefeito Juvenal L. Matos. Pltombo, José Vítor Oliva, Luiz Eduardo Gouveia e 

Marcelo Mendes
Diante de mobilização, após a reprovação, a Comis- Professores representantes da Secretaria da Educação: 
são conseguiu somente a assinatura de um termo de Theodomiro Monteiro Amaral, Dlrceu Ferreira da Silva.

Muitos obstáculos foram enfrentados, como desapro- Cessão de Uso e Responsabilidade, assinado em 
prlações inadequadas, especulação imobiliária, a 1956, na rua Brigadeiro Tobias, 722, onde funciona a 
questão da autonomia municipal com Interesses par- Comissão de Construções da Prefeitura, presidida pelo 
tidários em relação a aplicações de verbas, ensino, engenheiro Maury de Freitas Julião.
cultura e outras.
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■

Dividiu-se a Comissão Executiva dos Convênios em 
Comissão de Planejamento e de Execução.

3.5. A Arquitetura da Comissão 
do Convênio Escolar

Notou-se neste momento, a grande importância da
Comissão, o pensamento que seus arquitetos busca- A arquitetura moderna paulista se afirmava lentamen- 
vam materializar, pondo em prática aqueles prlncípi- te, a partir de trabalhos de arquitetos como Rino Levl, 
os que fizeram da Arquitetura uma das artes mais Warchavchic, Pillon, formados nas escolas de Enge- 
abrangentes. Participando de uma visão e formação nharla (curso de engenhelro-arqulteto) do Mackenzie

Tentaremos esclarecer, a seguir, a importância dos tra- contemporâneas, partilhando de um sentimento co- 
balhos da Comissão inseridos na produção mum à época, no sentido de uma identidade de pen- 
arqultetônica da época, tendo sido a sua maior con- sarnento com as diversas tendências que se afirma- 
tribuição o estabelecimento oficial de um pensamen- vam, levaram ao âmbito da iniciativa pública os va- 
to arquitetônico contemporâneo e coerente. lores arquitetônicos de espaços versáteis, amplos, are

jados e iluminados, integrando interior e exterior, 
pesquisando as possibilidades técnicas e econômicas 
dos materiais e sistemas construtivos, adotando um 
partido claro, sugerido pela própria compreensão do 

O arquiteto Hélio Duarte, à frente da sub-Comissão programa. Essa preocupação não era apenas com 
de Planejamento e o Diretor, o Engenheiro José o edifício, mas com seus usos e seus usuários, levan- 
Amadei, compreenderam os objetivos da arquitetura do-os a pensar desde a escala dos móveis até sua 
contemporânea e preservaram as diretrizes traçadas relação com os moradores dos bairros e com a cida- 
desde 48. E mais, Hélio Duarte, trouxe para a Comis- de. Entendeu-se que essa relação com a cidade era 
são a sua experiência na Bahia com o educador Aní- pensada em termos de dados e estatísticas que pér
sio Teixeira, para quem havia projetado as escolas- mltissem a localização das escolas no sentido de aten- 
parque, escolas-classe, possibilitando uma compre- der o déficit existente. Quanto a relação com seu en- 
ensão das questões de uma nova arquitetura escolar, torno, destacava-se na paisagem urbana pela sua 
bem como a Influência da arquitetura e Idéias de Le modernidade, com características próprias que nos 
Corbusier. permitem Identificá-las como "arquitetura do Convê

nio".
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O trabalho da Comissão deve, necessariamente, ser

te com outros arquitetos em obras representativas na 
nossa arquitetura, também através da participação

■

A metrópole paulista ao chegar na década de 50 já
assumia uma postura de vida moderna e dinâmica. A importância da arquitetura realizada peio Convê- 
A produção de muitos arquitetos apresentava carac- nio no conjunto da produção paulista insere-se na 
terísticas próprias, como Artigos e Bratke, libertando- arquitetura e dinâmica da cidade. Superou o âmbito 
se da tendência formalista carioca. da construção pública não apenas pelas característi

cas que a ressaltavam na paisagem urbana, mas atra- 
"São dessa época inúmeras realizações, das quais ci- vés da participação de seus arquitetos nos trabalhos 
taremos o Parque do Ibirapuera, onde ao lado do realizados em seus escritórios particulares ou juntamen- 
aspecto urbanístl co e paisagístico sobressai a 
arquitetura do atual prédio da Bienal, Museu da Ae
ronáutica e outros (o projeto do Planetário foi de Tibau de seus arquitetos no ensino de arquitetura. Hélio 
e Corona, pelo Convênio). Já mencionamos a rela- Duarte, Roberto Tibau e Eduardo Corona foram pro- 
ção proposta pelo Convênio entre edifício e entorno, fessores da FAU USR considerada modelo de ensino 
É uma característica da arquitetura moderna, onde de arquitetura.
vemos os edifícios valorizados cenicamente pelos 
espaços externos, tal qual em Pampulha, no
Ibirapuera, em Inúmeras fábricas construídas ao lon- observado no contexto de sua época e produção, 
go das recém Inauguradas auto estradas, como a Tibau e Corona, recém formados, receberam o im- 
da Duchen na Via Dutra, e finalmente em Brasília, que pacto da arquitetura moderna durante sua formação 
virla concretizar os postulados do urbanismo e no ambiente carioca na Escola Nacional; estagiaram 
arquitetura então propostos. Para exemplificar a pro- entre outros, nos escritórios de Niemeyer e Reidy. Além 
dução da época, citaremos alguns outros edifícios de J. Arruda, Hélio Duarte, de formação "acadêmi- 
que nos são familiares e que foram implantados em ca", aderiu à "arquitetura moderna" diante da pro- 
terrenos restritos, buscando a valorização de sua funda impressão causada por Le Corbusier nas pales- 
arquitetura exclusivamente por suas características tras proferidas em São Paulo e no Rio de Janeiro uma 
modernas: o Diário Popular na Martins Fontes (Franz década antes.
Heep, 1946), o Estádio do São Paulo de Futebol Clu-

e Politécnica e estrangeiros ou formados no exterior; be (Artigos e Cascaldi, 1952), o edifício das Nações 
ao contrário dos arquitetos cariocas, grupo formado Unidas na Av. Paulista (Abelardo de Souza, 1953), o 
na Escola Nacional de Belas Artes, onde se nota uma Conjunto Nacional (Libeskind, 1955), o Edifício Itália (F. 
unidade de produção desenvolvida a partir de Le Heep, 1956), o MASP (Lina BoB ardi, 1957), este com 
Corbusier. a preocupação de valorizar a relação arquitetura-es-

paço exterior."7
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Enfim, resumidamente, esse é o cenário em que 
Roberto José Goulart Tlbau, autor do projeto dos Tea
tros Populares da Prefeitura, começou a trabalhar em 
São Paulo. O interessante é que na época caracterl- 
zava-se a concentração das atividades culturais nas 
áreas centrais, e os três teatros foram projetados e 
construídos em bairros, talvez um sintoma da necessi
dade de descentralização que o crescimento de São 
Paulo fazia sentir, quem sabe dando o nome de "Po
pulares" a esses Teatros em contraposição ao sentido 
que ficava Implícito de "Erudito" do Teatro Municipal.

Nesse momento os arquitetos empenhavam-se na re
novação, mais do que isso, na reformulação do ensi
no e na organização autônoma da categoria. Em 
1944, quando se reorganizava o Instituto dos Arquitetos 
do Brasil - IAB, ocorreu o primeiro Congresso Nacional 
de Arquitetos. Ainda na década de 40 fundou-se o 
núcleo do IAB, tendo sido o presidente Eduardo Kneese 
de Mello e o 2o secretário Hélio Duarte. Nesse período 
amadureceram as diretrizes básicas do ensino.
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3.6. As escolas do Convênio Escolar
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Após três longos meses de trabalhos preparatórios da O arquiteto Hélio Duarte relata tais diretrizes em seu 
Comissão do Convênio, concluiu-se que para poder artigo publicado na revista Habitat n° 4, pg. 4, as quais 
cobrir o déficit apresentado pela insuficiência de va- transcrevemos a seguir: 
gas no ensino primário necessitaria de, pelo menos, 5 
anos de intensa atividade. 1. a característica primordial, arquitetônica, 

de um grupo escolar deve estar subordinada em pri- 
Elaborou-se um plano quinquenal fixando em 20 o melro lugar à criança. É para a criança que se faz 
número de grupos a serem construídos em cada ano. um grupo e não para os professores - como se faz 
Em 5 anos isso correspondería a 100 novos grupos um hospital para os doentes e não para os médicos. 
totalizando 1.200 salas de aulas capacitando assim 'Tudo que é bom para o professor é mau para o alu- 
ambiente adequado a 48.000 alunos. Este plano tam- no e vice-versa" assim se expressa o Imortal creador 
bém previu a construção anual de 2 bibliotecas in- de lasnala - Pollana.
fantis, 2 dispensários, parques Infantis, postos de saú- 2. o problema a resolver, no momento, é o
de e teatros de ordem quantitativa o grupo deverá ter tudo que
Realizaram-se reuniões com delegados de ensino necessita, mas será planejado de forma absolutamen- 
onde, juntamente com as troca de idéias eram suge- te econômica. A qualidade virá como conseqüên- 
ridos quesitos sobre questões pertinentes ao progra- cia da experiência adquirida.
ma de um grupo. Trabalho indispensável e 3. todo o grupo deverá ter seu mobiliário ge-
determinante para um bom projeto. ralpadronizado tendo em vista os ambientes para os

quais vão servir.
A Comissão chegou, então, a soluções parciais. 4. todo o pessoal que trabalha no grupo tem
Diretrizes que impunham uma revolução nos méto- direito à possibilidade de um conforto simples mas 
dos aplicados na construção de escolas até aquele efetivo, 
momento. Iniciava um novo tempo para as crianças 5. a criação de “ambientes" é sumamente 
de São Raulo. As escolas seriam alegres e acolhedo- desejável. Sempre que possível a natureza deve pe- 
ras, traçadas para o espírito infantil. netrar nas salas e nas diversas peças que constituem

INFLUENCIA DAS ATIVIDADES DA C0M1SSÍ0 EXECUTIVA 00 

CONVÊNIO ESCOLAR NA DtrUSÍiO DO ENSINO PRIMÁRIO OFICIAL
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86. Vista Geral do Grupo Escolar Almirante Barroso, no

85. Palco no galpão de recreação do Grupo Escolar 
Almirante Barroso, no Jabaquara

3.6.1. Características Gerais das Escolas
Buscou-se sempre para as salas de aulas iluminação 
bilateral, conformação próxima do quadrado, sanitá
rio para cada sala de aula ou para pelo menos pe
quenos grupos de salas de aulas.

Asedificações ocorreram em tempo record, não in
terferindo no bom desempenho da Comissão. Como 
as autoridades decidiram tarde a construção, foi ne
cessário que os projetos fossem preparados com gran
de rapidez. Muitas vezes os próprios desenhos em lá
pis foram usados na obra: índice este da extraordiná
ria atividade construtora do país, que quer providen
ciar tudo, parecendo não ter tempo para perder.

De fato, a arquitetura do Convênio foi muito impor
tante para o desenvolvimento da arquitetura paulista 
e brasileira. Habituar as crianças brasileiras a viverem 
em escolas agradáveis, entre jardins, em edifícios cla
ros, com paredes brancas, limpas, devidamente ilu
minados por luz natural, isto significa cumprir a primei
ra função da escola: 'educar o espírito a viver no meio 
de arquiteturas adequadas e que correspondem à 
época, despertar no espírito dos jovens idéias simples 
e otimistas, preparando-os para atitudes francas e 
abertas'. São arquiteturas abertas, isto é, não limita
das e fechadas. Esses pavilhões exprimem algo de 
convidativo.

ausência de corredores, ambientes internos verdes pro
tegidos.

Esses foram os primeiros passos nesta tentativa de que
brar a rotina da arquitetura escolar, principalmente 
no que diz respeito aos ambientes internos. Foi uma 
vanguarda nesse sentido.

Faziam parte do programa das escolas um Galpão 
coberto composto de um palco para as apresenta
ções dos teatrinhos escolares. E é isso que queremos 
mostrar nos exemplos. Os edifícios teatrais construídos 
foram pouco, resumindo-se num número de quatro, 
mas a proposta e o crédito dado ao teatro como 
elemento primordial na formação da cultura da co
munidade é nítido com esses galpões multifuncionais.

O partido adotado para obter tais características, trou
xe consigo outras vantagens também importantes:

um grupo.8
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Pavimento terreo Escala 1:400
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87. Planta e vistas parciais do Conjunto Grupo Escolar Visconde de 
Taunay no Bairro do Limão (1952) Projeto: Hélio Duarte
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A cidade preparava-se para a comemoração de seu 
IV Centenário, para o qual, entre remodelação urba
na e multas obras, foi concebido o Conjunto do Par
que do Iblrapuera. Em 1951, aconteceu a primeira 
Bienal internacional de São Paulo. Em 1956, dá-se o 
Início da construção de Brasília. Era no início da trans-

O Arquiteto Roberto José Goulart Tibau é o autor do 
projeto. Estes teatros foram edificados no início da 
década de 50 pela Comissão Executiva do Convê
nio Escolar. Tais edifícios também fizeram parte do 
conjunto de edificações de âmbito municipal que 
trouxeram para São Paulo as intenções, critérios e pro
cedimentos da Arquitetura Moderna.

O partido geral adotado, extremamente simples, pro
cura apenas ressaltar a estrutura de concreto, que fica 
aparente na elevação principal. A cobertura da pla
téia é sustentada por treliças de ferro, e as águas do 
telhado Interceptadas por calhas intermediárias. A 
fachada de vidro é protegida contra o sol por blocos 
vasados retangulares de concreto, e por marquise de 
proteção. As bilheterias são móveis, prevendo 
espetáculos gratuitos. A simplicidade e o uso apenas 
de elementos estritamente necessários, foi o que ori
entou o projeto.

A Idéia do teatro muda com o tempo e, dentro da 
perspectiva do que é construir a cada momento, os 
edifícios que abrigam essa atividade mudam tam
bém. Nos Teatros Populares a função permaneceu 
tradicional, mas procurou-se renovar o vocabulário 
formal e técnico. A vida dos edifícios é dada pelo seu 
uso, e sendo esses teatros públicos, sua vida está vin
culada diretamente ao uso que lhe foi determinado 
em dada administração em função de sua política 
cultural.

formação do teatro paulista, que culminaria no Tea
tro Oficina. E, esses teatros populares, são também 
reflexo desse novo momento da vida brasileira.

3.7. Os teatros do Convênio Escolar: 
Teatros Arthur Azevedo, 

João Caetano 
e Paulo Eiró

De fato, já vimos que a arquitetura brasileira naquela 
época já tinha expressão própria, reconhecida Inter- 
naclonalmente através de exposições no exterior e 
publicações internacionais, tais como: "Brazll Builds" 
de Goodwln e Kldder-Smith (1943), "The Work of Oscar 
Nlemeyer" de Papadaky (1950), "Modern Archltecture 
In Brazil" de Mldlln (1956).

■O projeto destes edifícios obedeceu um padrão, sen
do que no Paulo Eiró, houveram alterações no projeto 
original, como aumento da capacidade do Teatro.
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3.7.1. Teatro Arthur Azevedo

90. Teatro Arthur Azevedo, pórtico

J

O Teatro Arthur Azevedo sofreu internamente uma sé
rie de adaptações, porém com o cuidado para que 
nada da alvenaria fosse demolida ou construída so
brepondo as originais e, principalmente que não se 
alterasse sua volumetria. Primeiramente se propôs 
construir a cabine de luz e som, em sistema de fixa
ção e sustentação metálica e com uso de painel tipo 
wall para vedação de paredes e piso. Também com 
esse sistema construtivo, edificaram-se dois camaro
tes situados em suas laterais, suprindo a perda de pol
tronas conservadas pela ampliação do fosso da or
questra (esta ampliação foi maior que a do Teatro 
Paulo Eiró, que originalmente contava com a área 
superior à do Arthur Azevedo).

quer experiência cênica de médio porte, que se 
exemplifica pelo baixo pé-direito da platéia, baixo 
urdimento, ausência de cabine de luz e som frontais 
à platéia, além da reduzida área de camarins e setor 
administrativo mau localizado.

Para este feito houve cuidadosa avaliação do Teatro, 
notou-se diferenças em seus cômodos para atender 
os espetáculos, adotando-se, portanto, um resultado 
bastante diverso do utilizado no Teatro Paulo Eiró.

grupos de teatro amador mantidos pelas associações 
religiosas.

O Teatro passou por uma reforma em 1978 e outra, 
de intervenção considerável nos anos 90 e 91.

O Teatro Arthur Azevedo foi inaugurado em 1952, vi
sando atender culturalmente o bairro da Mooca. No 
saguão principal há um painel feito pelo artsta plásti
co Renato Sottomayor.

Nos prlmórdios, não havia movimento no teatro, devi
do às dificuldades de acesso e também falta de ilu
minação nas ruas. Através de um trabalho intenso de 
relações públicas com a igreja e as entidades do bair
ro, a situação foi contornada, resultando em vários

Localização - Av. Paes de Barros, 955 
Proprietário - Prefeitura Mun. de São Paulo 
Inauguração - 2 de agosto de 1952 
Projeto - Arq. Roberto Tbau
Construção - Sociedade de Engenharia Politécnica Sua conformação física apresenta limitações a qual- 
Lfda. (Eng.° Ernesto Assad Abdalla e Eng.° Antônio 
Jovino)
Restauro e reforma - 1990 a 1991
Reinauguração - 1992 
Tipologia - italiana
Capacidade - 480 lugares 
Boca de cena - 8 m x 4,90 m 
Profundidade de palco - 8 m 
Altura do urdimento - 11,50 m 
Proscênio - 2,50 m - reto
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91. Teatro Arthur Azevedo, marquise

92. Teatro Arthur Azevedo, sala de espera

93. Teatro Arthur Azevedo, mural de C. Graciano

Um novo sistema de cobertura substituiu o existente 
até então, intervenção necessária devido ao baixo 
pé direito. A substituição da cobertura não 
descaracteriza o conjunto e em contra-partida con
fere conforto termo-acústico à sala da platéia e a 
caixa do palco. Foram removidas as telhas de cimento 
amianto e o forro de chapas de Eucatex e, em seu 
lugar foi construído um sistema composto por uma 
laje mista (vigotos de concreto, blocos de concreto 
celular leve e concreto armado) apoiada sobre uma 
nova estrutura de treliças metálicas, cobertas por te
lhas de alumínio.

Como prolongamento desses camarotes, foram cria
das passarelas metálicas às paredes das platéias, cri
ando acesso à saída de emergência do público aos 
camarotes, ao mesmo tempo favorecendo mais re
cursos de cena, podendo se desenvolver nessa ex
tensão, além de possibilitar a instalação de refletores 
ocasionais ou câmaras de vídeo.

Novamente como no Teatro Paulo Eiró, optou-se por 
projetos de empresas especializadas a realização das 
instalações hidráulica, elétrica, ar condicionado, sis
tema de proteção contra incêndio tanto no edifício 
do Teatro como no anexo, o qual conta com um sis
tema de sonorização conectando-o ao Teatro.

Em relação às instalações de cenotécnica, adotou- 
se um partido semelhante ao partido adotado para o 
Teatro Paulo Eiró. Instalaram-se varas de luz, de ce
nas, conchas acústicas, reguladores verticais e hori
zontais, rotunda clara e escura.

A volumetria desta nova edificação é idêntica à da 
caixa do palco. Houve a demolição de uma área 
intrusa a volumetria da caixa do palco, que havia sido 
construída para expandir a caixa e possibilitar o uso 
de camarins de palco. "A transposição da volumetria 
dessa parte do prédio cria relações de identidade, 
continuidade e duplicação reforçadas pelas empe
nas cegas que estarão presentes também no novo 
prédio. Não há elementos visuais obstruindo ou des
tacando-se do edifício principal, pelo contrário, o novo 
anexo acopla-se ao Teatro como um organismo sin
tético e integrado".

mente construindo um edifício anexo, o qual abriga 
funções deficientes pelo prédio do Teatro. Comporta 
camarins, salas de ensaio, oficina de cenografia, re
feitório e vestiários para funcionários, sala de costura 
e administração, a ligação ao edifício do Teatro é 
feita através de uma passarela de estrutura metálica 
coberta e fechada com vidro.

A área do lote vizinho, que era ocupado até então 
por estacionamento do Teatro, foi ocupada parcial-

Sobre a platéia, ficam visíveis as treliças metálicas que, 
com a retirada do forro, tem seu pé direito aumenta
do em 1,60 m. Também aparentes sobre a platéia 
ficam as passarelas de manutenção com piso em 
chapa perfurada, mesmo material do revestimento 
das paredes, por solicitação do tratamento acústico. 
Por serem esses itens de intervenção em sistema me
tálico, poderão, se necessário, ser removidos voltan
do o edifício ao seu aspecto físico original.

*

I i

I

h
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3.7.2. Teatro João Caetano

94. Teatro João Caetano, fachada

95. Teatro João Caetano, sala de espetáculos

96. Teatro João Caetano- primeiro plano: anexo, 
edlficado posteriormente

Localização - Rua Borges Lagoa, 650 
Proprietário - Prefeitura Mun. de São Paulo 
Inauguração - 25 de dezembro de 1952 
Projeto - Arq. Roberto Tibau
Construção - Sociedade de Engenharia Politécnica 
Ltda. (Eng.° Ernesto Assad Abdalla e Eng.° Antônio 
Jovino)
Ffestauro e reforma -1999
Ffeinauguração -17 de novembro de 2000 
Tpologia - italiana
Capacidade - 438 lugares
Boca de cena - 8,80 m x4,90 m
Ftofundidade de palco -10 m
Altura do urdimento -15 m 
Roscênio - 4 m - curvo 
Fosso de orquestra fixo

A capacidade que era de 512 lugares foi reduzida 
para 438 lugares com a criação de dois camarotes 
superiores, pois no palco, que ganhou novo piso de 
madeira freijó, foi construído um fosso de orquestra 
para 30 músicos.

Construiu-se um edifício anexo, no qual contém 8 ca
marins, sala de ensaio, depósitos, vestiários, copa e 
administração. Reformou-se e ampliou os antigos 
camarins superiores do palco.

Foram solucionados problemas nas instalações hidráu
licas e elétricas, problemas de segurança com alar
mes de incêndio e saídas de emergência. Retirou-se 
o telhado que foi substituído com nova estrutura me
tálica e telhas tipo sanduíche.

Sofreu uma reforma em 1977, mas foi somente em 
1999 que o teatro passou por grandes transformações.

O Teatro João Caetano sofria, desde sua inaugura
ção em 1952 com a falta de refletorese precarieda
de de equipamentos Fàrte da iluminação foi herda 
da do antigo Teatro Colombo.

i

Foi palco para osalunosda Escola de Arte Dramática 
e abrigava também diversas atividades de escolas 
da região, chegou até a serutilizado para realização 
de cultos religiosos
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3.7.3. Teatro Paulo Eiró

j

Localização - Av. Adolfo Pinheiro, 765 
Proprietário - Prefeitura Mun, de São Paulo 
Inauguração - 23 de março de 1957 
Projeto - Arq. Roberto Tibau

Remodelou-se totalmente a caixa cênica, com prati
cáveis móveis no piso do palco, varas de luz, sistema 
suspenso de concha acústica, regulador vertical e 
horizontal, passarelas suspensas de manutenção de 
luz, dentro e também fora da caixa cênica propria
mente dita, que foram instaladas entre o forro de ges-

As instalações elétrica, hidráulica, ar condicionado, 
sistema de proteção contra incêndio, sonorização e 
telefonia foram elaboradas novamente por empre
sas especializadas garantindo fotai segurança do 
edifício.

Ampliou-se 1,50 m de fosso da orquestra em relação 
a platéia, possibilitando seu uso com um número de 
aproximadamente 40 músicos. Também ampliou-se 
1,00 m das bilheterias possibilitando acomodação do 
cofre e escaninho de bilhetes.

Diante do acréscimo dessa área à volumetria do con
junto, realizou-se um profundo e cuidadoso estudo 
obtendo segurança para o não acarretamento de 
prejuíso à característica global do edifício, como no 
Teatro Arthur Azevedo.

em gesso com inclinações rebatedoras de som, nas 
paredes lambris de madeira e no piso carpete.

A dimensão física deste teatro é maior que a do Tea
tro Arthur Azevedo, porém, possui favorável qualida
de espacial. Entretanto, mesmo diante da generosa 
condição espacial do saguão, palco e platéia, foi 
imprescindível a criação de mais um pavimento, lo
calizado na parte posterior do edifício. Este espaço 
possui aproximadamente 150 m2 para área adminis
trativa, contendo também áreas de apoio como ves
tiários e refeitório para funcionários.

97. Teatro Paulo Eiró

> I

Outras intervenções foram feitas. Conforme 
especificações do projeto acústico, houve troca dos 
revestimentos da platéia, o que não acarretou nenhu
ma perda ao patrimônio histórico pois, ao longo dos 
anos já haviam sido feitas diversas reformas e modifi- 

Construção - Sociedade de Engenharia Politécnica cações nesse item. Foram propostos forro contínuo 
Ltda. (Eng.° Ernesto Assad Abdalla e Eng.° Antônio 
Jovino)
Restauro e reforma -1999 
Tipologia - italiana
Capacidade - 600 lugares
Boca de cena - 9,20 m x 5,10 m 
Profundidade de palco - 14 m 
Altura do urdimento - 12,60 m 
Proscênio - 4 m - curvo 
Fosso de orquestra fixo
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so e a laje de cobertura. Igualmente fora da caixa 
mas completamente ligada ao projeto cênico, criou- 
se uma cabine de som frontal ao palco, na área des
tinada aos projetores.

1
É importante lembrar que o Teatro Paulo Eiró e o Tea
tro Arthur Azevedo embora muito semelhantes quan
to suas voiumetrias externas, possuem em seus interi
ores acomodação espacial bastante distinta, fazen
do-se necessário algumas soluções arquitetônicas dis
tintas.
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i

■

"A Casa do Espetáculo, denominado slnteticamente

"Esses edifícios representam um exemplo de 
sígnlflcâncla, seja pela qualidade inerente de sua 
arquitetura, modelo de conceltuações e propósitos 
advindos do turbilhão modernista que propagou-se 
nos anos 50 no Brasil e em todo o mundo, pela viva 
demonstração desses novos parâmetros, seja por 
perpetuar o legado de uma geração pioneira à for
mação de uma nova escola de arquitetos. Estes edi
fícios são evidentemente, a corporiflcação de um 
episódio histórico de alcance mundial.

Por estarem vinculados a produção da arquitetura mo
derna, tais edifícios oferecem dados para serem en
carados, sob uma ótica espacial, favoráveis ao con
ceito de restauro. O projeto de restauro em seu pro
cedimento, enfrenta o desafio de buscar simultanea
mente a concordante aplicação da prática, onde as 
diretrizes e propósitos mundiais de preservação sejam

Para que as diretrizes escolhidas para a elaboração e 
desenvolvimento dos projetos de restauro, reforma e 
adaptação dos Teatros Arthur Azevedo e Paulo Elró 
fossem as mais corretas possíveis, a Divisão de Preser
vação do Departamento do Patrimônio Histórico dis
cutiu questões como o caráter histórico, artístico, téc
nico e ocupacional dos edifícios.

Para a população, no geral, a referência não se dá 
apenas pelo espaço arquitetônico na paisagem, mas, 
sobretudo, como a casa do espetáculo.

Os Teatros consevam sua importância não apenas 
nas regiões em que estão inseridos, mas também di
ante do âmbito da cidade de São paulo.

Neste caso, a Intervenção sobre o edifício existente, 
deve estar compatível às restrições construtivas, dian
te das necessidades de uso impostas pela atualidade.

Portanto, a orientação do projeto raciocinou cuida
dosa e essencialmente para que não fosse lesada a 
expressão original do ambiente, cuidando para que 
a intervenção física necessária não deixasse prece
dentes para intervenções arbitrárias posteriores.

3.8. Projeto de restauro, reforma 
e adaptação 

dos Teatros Paulo Elró e Arthur Azevedo

levados a risca, aliados a uma rigorosa observação 
do caráter particular do edifício em questão. A práti
ca de projetar deve compatibilizar-se portanto, com 
reflexão dos postulados da preservação em conjunto 
com o que representa um edifício teatral para o exer
cício da cultura e da sociedade".’

I
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Os projetos originais encontram-se arquivados na EDIF.

Os projetos aqui apresentados foram gentil
mente cedidos pelo Departamento do Patrimônio His
tórico, o qual esteve responsável, juntamente com a

As pranchas estão organizadas na seguinte 
ordem: primeiro o Teatro João Caetano, em seguida 
o Arthur Azevedo e, para finalizar, há apenas uma fo
lha do Paulo Elró. Os projetos apresentado são de re
forma e ampliação. O primeiro ocorreu no final da 
década de 90 e os dois últimos no início da mesma.

O projeto de restauro, reforma e ampliação foi apro
vado, inclusive, pelo arquiteto criador da obra, Roberto 
Tlbau. E, apesar das adaptações sofridas nos edifícios 
para atender as necessidades de uso do momento, 
houve a preocupação de se manter o partido 
adotado no projeto original.

EDIF e BOUPLAN Proj. e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.

A expressão artística teatral é por natureza mutante, 
adquire novas feições a cada período histórico que 
atravessa. Essas mudanças são possíveis também, por 
meio dos equipamentos tecnológicos voltados para 
a cena. E, nesse sentido, os Teatros Arthur Azevedo e 
Paulo Elró estavam completamente superados. No 
momento do projeto de restauro e reforma, portanto, 
a intervenção buscou garantir aos edifícios, teatros 
possíveis de serem vistos no futuro, não apenas ao 
gosto do público atual. Porém, preservando sua Inte
gridade como referencial urbano.

como Teatro, abriga uma das mais antigas e nobres 
das expressões artísticas: A Arte Dramática, que em
presta seu nome à Casa do Espetáculo. Com a músi
ca, podendo esta ter ou não a supremacia do 
espetáculo, propicia todas as derivações possíveis 
nesse encontro de palavras, gestos e sons. É próprio 
da arte o papel mobilizador e transformador da cultu
ra. É na Casa do Espetáculo, diante da possibilidade 
transmitida pelo impacto cênico, que os sonhos e as 
utopiasse materializam”.10

[í
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98. Teatro João Caetano, Implantação
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99. Teatro João Caetano, Implantação e planta do bloco existente no subsolo
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100. Teatro João Caetano, térreo
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101. Teatro João Caetano, pavimento superior
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102. Teatro João Caetano, passarelas técnicas
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103. Teatro João Caetano, cortes AA e corte BB
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104. Teatro João Caetano, corte CC e corte DD
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106. Teofro Arthur Azevedo, Implantação
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107, Teatro Arthur Azevedo, planta baixa
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108. Teatro Arthur Azevedo, planta baixa pav, superior
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110. Teatro Paulo Eiró, corte BB
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3.9. Teatro Cultura Artística

111. Vista principal do Teatro Cultura Artística

I

Em 1916 o número de sócios foi elevado a 650, ele-

Sala Rubens Sverner
Tipologia - italiana
Capacidade - 338 lugares
Boca de cena - 10,40 m x 4,10 m 
Profundidade de palco - ? m 
Altura do urdimento - 4,10 m 
Proscênio -1,97 m - curvo

Sala Esther Mesquita
Localização - Rua Nestor pestana, 196 
Proprietário - Sociedade Cultura Artística 
Inauguração - 8 de março de 1950 
Arrendado à TVBtcelcior-1961 a 1970 
Ffeinauguração - 8 de agosto de 1977 
Tpologia - italiana
Capacidade -1156 lugares 
B?ca de cena -19 m x7,50 m 
Rofundidade de palco -17,60 m 
Altura do urdimento -14,90 m 
Rosoênio - 4,50 m - curvo

Em 1915 consolida-se a Sociedade, contando com 
um limite de 500 sócios. Elaboram-se seus estatutos, 
editam-se um volume das conferências, realizam-se 
32 concertos e reelege-se a primeira diretoria: Dr. 
Arnaldo Vieira de Carvalho como diretor, J. Mello abre 
como tesoureiro, Nestor Rangel Pestana como secre
tário.

i'

t

Simultaneamente aos "Comediantes" e ao TBC (que 
será abordado no próximo capítulo), vinha crescen
do e tomando força na capital um Centro de Cultura 
Artística, o qual teve sua criação nos primórdios da 
segunda década do século XX. Em 1912, a então 
chamada "Sociedade de Cultura Artística" foi organi
zada na intenção de igualar-se com a iniciativa do 
Estado, "ampliando-a e corrlgindo-a nos inevitáveis 
desvios, a fim de educar em matéria de arte o 
paulistano, aprimorando-lhe o gosto, procurando ele
var o nível das manifestações da arte em geral, em 
suma tentando criar-lhes um público tão numeroso 
como atento e o qual se interessasse 
convencidamente tanto pelas realizações artísticas 
tradicionais como pelas que se destacassem pelo seu 
caráter moderno ou inédito".

112. Vista do Teatro em meio a cidade
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3 tacam-se entre elas Arredamento e Decorazlone In-

lha da Cultura" pelo seu próprio edifício.

wriil.. II -i J
113. Platéia do grande auditório

f

115. Platéia do pequeno dudltórlo

científicos.
i

ie auditório

Suas primeiras formulações a respeito do conhecimen
to científico na arquitetura basearam-se em seus es
tudos de acústica, desenvolvidos para o projeto do 
Ufa-Fdlácio em 1936. Levi desenvolveu um método 
próprio após ter estudado a teoria do físico Wallace

Levi realizou para a disciplina de Scenografia um tra
balho intitulado "Porto Fluvial", uma larga escadaria 
em primeiro e segundo plano e ancoradouros em 
forma de pedestais possibilitavam diversas condições 
para o desenvolvimento da cena. E, a contribuição

Daí por diante seu progresso era evidente e, em 1920, 
a "Cultura" efetivou a compra do terreno onde, após 
trinta anos, edificou sua sede.

vando as mensalidades, que inicialmente eram três 1---------------   „„ „  ,
mil, a cincoenta mil réis, marcando o início da bata- terna e Scenografia, ministrada no quinto ano do cur-

. ------------ rículo. Existem trabalhos realizados por Rino Levi docu
mentando isso.

B, B-

O Teatro Cultura Artística, situado na Rua Nestor Pesta
na, no centro da cidade da capital paulista é consi
derado até hoje uma das melhores casas de dessa disciplina não se restringia apenas a esse tipo 
espetáculos de São Paulo, embora tenha sido proje- de proposta, Quirino Angeletti, o professor, sugeria 
tadoem 1942-1943 e construído nos anos de 1947- projetos cenográficos, cinematográficos e a céu aber- 
1949. Felizmente encontra-se hoje em bom estado to. Os princípios do espetáculo eram englobados e 
de conservação. discutidas suas variadas possibilidades de concepção

espacial. Essa disciplina incorporou em Levi alguns dos 
O projeto é de autoria do arquiteto Rino Levi, tendo princípios de espetáculo, que vieram a servir de base 
como colaboradores o arq. Roberto Cerqueira César para seus projetos de cinemas, auditórios e teatros, 
e o arq. F. A. Pestalozzi, foi construído pela firma
Camargo Pacheco. Naquele momento, era a única Os primeiros projetos que Rino Levi concebeu, con- 
casa de espetáculos em São Paulo e América do Sul tam com a elaboração de um volume único, o qual 
daquele gênero. Em suas instalações eram (e são) abrigava todos os ambientes incluídos no programa, 
possíveis espetáculos de diversos gêneros, inclusive Assim são as casas, prédios de apartamentos, edifíci- 
KICO os comerciais e bancos. Exceto os projetos dos cine

mas que, interferiram decisivamente na definição da 
Antes de nos adentrarmos nas especificações do Te- forma. Exigiram a incorporação de conhecimentos 
atro que Rino Levi projetou, vale relatar algumas ex
periências do arquiteto que certamente fizeram dife
rença no ato de projetar tal edifício.

Algumas disciplinas oferecidas na Escola de Roma, 
onde Levi estudou, objetivavam o desenvolvimento 
do aluno na habilidade de lidar com outras artes. Des-
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118. Foyer, no pavimento Intermediário

Nos seguintes projetos dos cinemas, a forma dos au
ditórios derivou da primeira experiência. Rino Levl ex
plorou as possibilidades estéticas da parabolóide - 
solução formal eficientemente acústica - na consti
tuição do espaço. A parabolóide definia então a to
talidade do espaço, não se limitando mais a apenas 
um setor próximo à tela.

Seus professores romanos foram os criadores da 
arquitetura de cinema na Itália, portanto, Levi conhe
ceu o tema em sala de aula.

O grande auditório, comporta hoje 1156 lugares, sen
do utilizado para concertos musicais e espetáculos 
teatrais. O outro auditório, de menores dimensões, 
comporta 338 lugares para concertos de música de 
câmara e conferências. O prédio também compor
ta a sede administrativa da Sociedade, duas peque
nas lojas e, obrigatoriamente, as dependências. Vale 
transcrever as palavras de Mário de Andrade sobre a 
"Cultura" na data do seu 30° aniversário:
"O que determina em principal o mérito primeiro e a 
utilidade magnífica da Sociedade de Cultura Artística 
é a qualidade musical que ela impõe a São Paulo, se 
erguendo a pioneira na apresentação dos grandes 
virtuoses e agrupamentos musicais estrangeiros de

Rino Levi, ao elevar a platéia principal do solo, deixou 
livre uma vantajosa área para o hall de acesso e 
também uma segunda sala para espetáculos de 
pequeno porte, em nível inferior e parcialmente en
terrada. O fo/er no primeiro pavimento, aproveitando 
o desnível da parte superior da platéia, tornou-se um 
agradável ponto de observação da cidade por so
bre os sobrados da vizinhança.

O Teatro ocupou quase que integralmente o lote em 
formato irregular. O terreno não permitiu um resultado 
plástico externo no desenvolvimento do edifício de 
acordo com a finalidade e importância da obra. Ape
nas a fachada permitiu um estudo nesse sentido.

8

Para o projeto do Teatro Cultura Artística, ele transferiu 
o princípio adotado nos projetos dos cinemas. O cál
culo da acústica teve um tratamento mais refinado, 
visto que o uso da sala se destinava a espetáculos e 
concertos, o que exigia uma condição de audição 
mais sofisticada. "A continuidade desse princípio nos 
permite a identificação de uma linha seqüencial de 
soluções de problemas técnico-funcionais similares. 
Não se trata de uma nova tipologia, um esquema de

distribuição que se repete, mas de um raciocínio co
mum no equacionamento e resolução de problemas 
que possam ter uma continuidade evolutiva nítida".'1

Sabine, e usou em diversas ocasiões, divulgou em 
artigos e até transformou em curso. Seguindo a trilha 
de Le Corbusier, que para melhor difusão sonora, já 
havia adotado as paredes em curva parabolóide no 
projeto para a Sociedade das Nações, não apenas o 
reproduziu formalmente. Estudou a teoria de Sabine, 
concebeu uma articulação dessa teoria com a 
formalização arquitetônica e calculou todos os dis
positivos necessários para otimizar o efeito sonoro. O 
real sucesso do Ufa-Palácio garantiu sua inserção na 
área de projetos de cinemas.

- Kwt-
117. Entrada, Interior
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120. Boca de cena e palco

121. Proscênio

i.

A largura do grande auditório alcança 45 m, ao pas
so que o comprimento é de apenas 29 m. Não po
demos deixar de mencionar um dado sobre o gran
de auditório, exposto por Anita Salmoni e Emma 
Debenedetti no livro Arquitetura Italiana em São Pau
lo, que diz: "Os lugares dispostos em hemiciclo em 
ordem ampla, a severa eliminação de todo elemen
to decorativo ou cromático, os numerosos acessos 
pela parte inferior por meio de escadarias tiram sua 
inspiração dos antigos teatros romanos". Como a modernidade em que fora projetado o edi

fício não contava com cadeiras compatíveis à sua 
proposta, o arquiteto foi levado a desenvolver um pro
jeto especial de cadeiras com assentos e encostos 
móveis. Este movimento era resultado de um disposi
tivo especial que permitia que o usuário afastasse o 
assento sem levantar-se. O objetivo era permitir maior 
folga na passagem entre duas fileiras de cadeiras, 
sendo que estas ocupavam um espaço de 55 por 90 
centímetros. Sabe-se que essas poltronas foram 
trocadas no decorrer da história de vida do teatro. 
Objetivando a melhor difusão do som, as paredes,

O desnível entre as filas extremas de cadeiras é de 
4,15 m na sala elevada e de 2,05 m no pequeno 
auditório. A visibilidade foi estabelecida de modo que 
o espectador olhe por cima da cabeça do especta
dor da fila da frente, possibilitando visão completa do 
piso do palco. Notando que a platéia em forma de 
"leque", como é o caso deste teatro, está em desu
so, justamente por não oferecer visibilidade total aos 
espectadores que ocupam as poltronas laterais.

A dimensão da largura dos corredores e escadas de 
saídas e acessos é proporcional ao número de es
pectadores, na relação de um metro para cada 100 
pessoas,

sendo utilizadas para esvaziar a sala no intervalo en
tre dois espetáculos, evitando cruzamentos com os 
acessos. As respectivas escadas e corredores locali
zados junto às divisas laterais do terreno, medem 2,20 
m de largura cada.

celebridade mundial...
Com isto, a Sociedade de Cultura Artística criou um 
padrão de qualidade, muitíssimo mais eficiente não 
há dúvida que a aventura comercial dos empresári
os...
É a própria vida musical paulista, é a própria prata da 
casa que beneficia deste policiamento...
E se é incontestável de que a vida musical paulista 
ainda consegue se manter numa elevação muito 
honrosa, ela o deve em parte decisiva ao exemplo e 
ação da Sociedade de Cultura Artística".

São previstas duas saídas normais, além desses cinco 
acessos. Estas saídas localizam-se próximas ao pal
co, nas paredes laterais, ligadas diretamente à rua,

O acesso para o auditório elevado é feito através de 
5 escadas, uma com largura de 3,80 m e quatro com 
largura de 1,90 m. Estas escadas levam o usuário 
diretamente ao interior da sala. São distribuídas no 
centro de setores de cadeiras, reduzindo assim ao mí
nimo a distância entre as cadeiras e as escadas.
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122. Pro|eto da poltrona com assento e encosto hnóvel
Esse mesmo piso pode ser ampliado, se necessário,

No fundo do terreno, estendem-se duas escadas la-

f<

123. Vista das poltronas originais

124. Equipamento do palco giratório

Estabeleceu-se o tempo de reverberação com a apli
cação da forma de Cabine e a correção de Eyring.

do pequeno auditório e o forro do palco do grande 
auditório. Elas também se comunicam com os ca
marins dos artistas, previstos em quatro andares do 
corpo anexo.

Foi Indispensável o tratamento da parede de fundo 
do grande auditório, apesar dos cálculos terem

Duas condições essenciais basearam o estudo acús
tico: forma e reverberação.

 i Crlou-se um sistema de ar-condicionado, em instala- 
adotados critérios para o não uso de materidl acústl- ções Inteiramente independentes para cada auditó-

pisos e teto da sala principal de espetáculos, desen- co, pois era necessário impedir a volta do som para o 
volvem curvatura parabolóide. setor próximo do palco. Por isso a referida parede foi

revestida com um material de alto poder absorvente, 
entretanto seu emprego ficou limitado a apenas 70 
m2

A forma tem paredes e forros divergentes a partir do No palco do grande auditório, previu-se a mudança 
palco. Seu estudo é desenvolvido com o intuito de de cena com duplo sistema, por elevação dos ce- 
distribuir o som igualmente em intensidade em todos nârios e através de um palco giratório. Este tem o di- 
os pontos da sala. Por isso os forros e as paredes são âmetro de 10,50 m, acionamento mecânico e é 
orientados de modo a enviar maior quantidade de construído de madeira, com vários alçapões, 
ondas sonoras refletidas para os pontos mais afasta
dos do foco de origem. Assim, nos lugares mais afas
tados, a menor intensidade é compensada pelo maior cobrindo a orquestra por meio de pranchas de ma- 
número de ondas. deira. Por isso a iluminação da ribalta e a caixa do

ponto são móveis.

Na boca desse palco, que tem sua dimensão de 19 
m por 7,50 m, é provido de cortina corta-fogo, para 

Os cálculos, pelo qual se alcançou o resultado dese- evitar a propagação de fogo. Inclusive, como medi- 
jado sem emprego de material acústico, fixando-se da de segurança, também previu-se instalações con- 
os índices Ideais de reverberação e tomando-se como tra Incêndio e iluminação de emergência em todo o 
incógnitas os volumes dos auditórios, foram feitos por edifício.
tentativas. Tendo sido, portanto a variação de volume 
resultado de deslocamento do forro. Obteve-se, as
sim, para o grande auditório, um volume de 7.600 terals por toda a altura compreendida entre o palco 
m3, correspondentes a 4,87 m3 por pessoa. Para o 
pequeno auditório, o volume obtido foi de 1.600 m , 
correspondente a 3,5 m por pessoa.
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125. Perspectiva da fachada no projeto de Rino Levi

126. Estudo do painel de Dl Cavalcanti

127. Modelo do painel, Dl Cavalcanti

O objetivo do painel do Teatro denota um “lugar por
ta-voz" que, ao dar visibilidade à distância, expressa 
as atividades ali desenvolvidas para a cidade, sendo 
tratado de maneira gigantesca e moderna o tema 
das musas, que é característico nas ornamentações 
tradicionais de teatros. Trata-se claramente de uma 
intenção de produzir uma presença urbana monu
mental para uma obra de arte moderna. O painel 
mede 48 m de comprimento por 8 metros de altura, 
feito por mosaico de vidro “vidrotil".

A grande parede suavemente curva da fachada prin
cipal, que é a parede dos fundos da sala de projeções 
e é curva tão somente por acompanhar o terreno, 
recebeu um gigantesco painel de Dl Cavalcanti, le
vando o tema das musas das artes à paisagem urba
na. O volume semi-circular da platéia eleva-se sobre 
os vazios da entrada no térreo e do foyer no primeiro 
pavimento, fazendo com que sua imensa superfície 
se destaque no ambiente urbano.

A seguir, as pranchas do projeto do Teatro. Elas foram 
reproduzidas das fotos originais do escritório de Rino 
Levi que está arquivado na FAU USR onde também 
está o projeto original. Há também publicações des
te projeto no livro "Rino Levi - arquitetura e cidade", e 
na Revista Acrópolo n. 145, de maio de 1950.

Após cinco anos de sua inauguração, o Teatro, que 
corria alto risco de desabar, foi fechado para a re
construção do teto, reabrindo em janeiro de 1956.

O grande auditório foi arrendado à IV Excelcior, por 
motivo de dificuldade financeira, nos anos de 1961 a 
1970. O mau uso do auditório, adequado à televi
são, delxou-o em péssimo estado. Em 73 inicou uma 
grande reforma e em 1977 o Teatro foi devolvido à 
comunidade, restaurado.

Desde os primeiros estudos do projeto, já havia a in
tenção de que fosse produzido ali um painel, mas 
somente após um concurso em 1949, do qual parti
ciparam também Roberto Burle Marx e Jacob Ruchti 
é que foi realizado a execução de tal painel. Há rela 
tos de que Rino Levi tinha preferência pelas propostas 
abstratas dos outros dois concorrentes, mas a diretoria 
optou pela proposta de Di Cavalcanti.

IMÈ!

rio. O ar, que é programado para verão ou inverno 
(primeira vez utilizado esse sistema no Brasil), é lança
do do alto através de grelhas e anemostatos e é re
colhido por cigumelos instalados no piso, sob as ca
deiras.
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128. Teatro Cultura Artística, planta andar Inferior

ARTÍSTICA

R 1,4 0 L E V I 
ARPUITET 0

sociedade: 
ANQAR

1- AUDITÓRIO INFERIOR ; 
4SB LUGARES.

2- ENTRADA E FOYER.
3- P0RriC0 C BILHETERÍAS
4- L O J A S .
5- ROMENS 
fr-SENHORAS. 
7-OEPOS I rOS.
B-MAOUINAS OE AR CCS»- 

ClONAOO 00 AUDITÓ
RIO INFERIOR.

S-INSUFLAMENTO 00 AU- 
DilORlO INFERIOR.

10-ESCAOAS 00 PALCO 00 
AUOITORIO INFERIOR.

«-CAMARINS DOS ARTISTAS.
T2-SAI0A5 00 AUDITORIO 

SUPERIOR.
13-CABIKE ELETRICA

14- ENTRAOA PARA 0 APAR
TAMENTO ao adminis
trador .

15- ESCA0AS PARA 0 AU- 
DITORlO SUPERIOR-

: DE CULTURA 
INFERIOR
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129. Teatro Cultura Artística, planta andar Intermediário

V

SO CIE D ADE DE 
ANDAR

12- ALlMEN IACÁO 0£ AR 
00 AUOITORIO INFERIOR

13- EXAUSTÃO DO AUDI* 
TORJO INFERIOR

1- FOYER DO AUOITORiO 
SUPERIOR E EXPOSIÇÃO 
DC ARTES PLA5TICAS.

2- SALA 00$ EXPOSITORES.
3- A0MI N I S T R A Ç Ã 0-
4- APARTAMENTO 00 AD

MINISTRADOR.
5- PLEHUM-RETORNO 00 AR 

CONOICIONAOO 00 AUDI
TÓRIO SUPERIOR.

S-RETORNO 00 AUOITORIO 
SUPERIOR.

7- D C P 0 S I T 0 S.
8- CABINE DE PROJEÇÃO 00 

AUOITORIO INFERIOR.
9- VASlOS.

1C-0ROUESTRA DO AUDI
TÓRIO SUPERIOR.

11-PORÃO 00 PALCO 00 
AUOITORIO SUPERIOR

CULTURA ARTÍSTICA
INTERMEDIA R 10

Capítulo 3 - O teatro e a arquitetura moderna em São Paulo • 127



0 edifício teatral paulistano Capítulo 3 - O teatro e a arquitetura moderna em São Paulo • 128

130. Teatro Cultura Artística, planta andar superior

A RTIS T 1 CA

00

A

?

:L:

UIT C

1- AUDlTORIO SUPERIOR; 
1560 lUGARCS.

2- ORQÜESTRA.
3- PALCÚ GlRATORlO, DIAMfTR 0 

10.50 mh.
4- SAUMS EMIRf AS SLCÕES 

00 ESPFTACUtOS.
5- esCAOAS 00 PALCO.
6- CAMARlhS 00S ARTISTAS.
7- RFTORNO 00 AUOnORIO 

SUPERIOR .
S-ALIMCKTACÀO DE AR 

AUOITORIG INFERIOR 
9-EXAVSTÃO DO AU01T0RI0

IkFERIOP

SOOCOAOE DE CULTURA 
ANDAR SUPERIOR
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131. Teatro Cultura Artística, corte pelo eixo

c o r r c 0 5 10

FT.
XX0 10

2

: n
Y

ti»

7

L_ '4“

■ tcvi 
>«ouiitio

ll

•f«’,co £ 8IÍ.MCTCRIAS
2- CRTRADa £ FOYER
3- AuDlTORlO INFERIOR
4- rOYCR 00 MJDITORIO $UPT 

RtOR C EMPOSlCÀO DE AR
TES RLRSTICAS

5-OCPQSI T 0.
e-FOSS* D* ORQUESTRA
7-P0RÃ0 DO PALCO
9-P A L C 0
9-AuOt IORIO SUPERIOR

SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA 
cotrt pelo eixo

■ ÍFTT
■
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Notas do Capítulo 3

1 Ruggero Jacobbl In: Habitat n° 1, p. 88

4"... O primeiro Convênio firmado em 1943 pratlcamente não che
gou a ser executado pela Inexistência de um órgão técnico espe
cializado que o pusesse em funcionamento. Assim é que as verbas 
destinadas ao ensino no período de 1943 a 1948 foram quase na 
sua totalidade creditadas no Fundo de Ensino, pois as repartições 
do Departamento de Obras e posteriormente a Secretaria de Obras 
não estavam entrosadas para a finalidade de construção de pré
dios escolares e suas Instituições auxiliares. Tanto assim que nesse 
período (1943-1948) apenas três prédios escolares foram 
construídos". Celso Hahne, Revista Engenharia Municipal n° 13, p. 9

3 Ambos textos foram reproduzidos no livro MASCARO, Carlos Corrêa 
O Município de São Paulo e o Ensino Primário São Paulo, Facul
dade de Filosofia Ciências e Letras, USR Boletim 211, 1960. 
Fundamental obra para a reconstituição da história dos convênios.

" ANELLI, Renato (pesquisa e texto): GUERRA Abílio (coordenação 
editorial); KON, Nelson (ensaios fotográficos) Rlno Levl - arquitetura 
e cidade - São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001, p. 181.

'“Texto de Justificativa do partido adotado, redigido pelas arquitetas 
do DPH, Denlse Alcântara e Lia Maluml.

7 SANDEVILLE Júnior, Euler A Arquitetura dos Teatros Distritais da 
Prefeitura do Município de São Paulo PMSR Seção Técnica de 
Administração de Museus, Museu do Teatro Municipal, datilografado, 
São Paulo, 1986. p. 56.

’ Texto de justificativa do partido adotado, redigido pelas arquitetas 
do DPH, Denlse Alcântara e Lia Maluml.

8 O arquiteto Paulo J. R. Rosa publica na Revista Engenharia Munici
pal n° 13, um artigo Intitulado "Razões da Evolução da Arquitetura 
Escolar", no qual esclarece as antigas e novas razões de sua evolu
ção, quantidade de alunos, situação de terrenos, acessos favorá
veis, bem como a forma e função da arquitetura escoalar. "As for
mas arquitetônicas são o resultado de uma criação racional, ten
do como fim a função, a base dos materiais de construção exis
tentes. Os novos materiais dão novas construções e estas permi
tem novas concepções espaciais...
A arquitetura necessita de todos os conhecimentos da ciência e 
da técnica, sendo a construção uma parte Integrante da solução 
estética. Para o homem que vive mais em contato com a técnica, 
o espaço verde, quer pode ser Jardim, um parque ou uma paisa
gem, é de uma necessidade primária para o restabelecimento de 
suas forças normais e físicas.
Portanto, o entrosamento, de casa com a natureza, da cidade com 
o campo, é um dos postulados mais Importantes da arquitetura de 
nossa época.
É a solução por Intermédio das aulas ao ar livre, em salas que per
mitam ligação entre os dois meios, além de permitir um aumento 
ótico da mesma, tendo como vantagem reduzir as perturbações 
acústicas e óticas da sala vizinha, a um mínimo, aiém de ser ainda 
de grande vantagem psicológica sobre o aluno (Experimental 
School de Los Angeles projetado por Richard Neutra, e o Imprington 
College de Walter Groplus e M. Fly).

6 "Para muitos vereadores, os textos dos Convênios feriam a auto
nomia municipal, cabendo ainda por cima ao Município o maior 
encargo, além de criticar a mencionada aplicação de verbas em 
obras não escolares. Defendiam no plenário, em debates que che
garam a receber atenção da Imprensa que as verbas advindas 
dos 20% da arrecadação de Impostos deveríam ser aplicadas na 
constituição de um organismo municipal de ensino primário, sen
do esta uma obrigação à qual não se podia furtar uma cidade 
como São Paulo”. SANDEVILLE Júnior, Euler A Arquitetura dos Tea
tros Distritais da Prefeitura do Município de São Paulo, PMSR 1986. 
pg. 49

5 Em menos de dez anos essa Comissão dotou São Paulo de cerca 
de 100 prédios definitivos, 6 ginásios, Incluindo-se neste número o 
grandioso Colégio São Paulo, 19 parques-escolas, 90 recantos In
fantis, 4 teatros, piscinas nas diversas áreas escolares e outras obras 
de menor vulto, sem contar as salas de aula em galpões de emer
gência, em número aproximado de 1.500 salas, construídas nos 
bairros periféricos destinados a suprir o tremendo deflelt de vagas 
escolares existentes na Capital. Revista Engenharia Municipal n° 
13, p. 9

2 Llna Bo Bardl In: Habitat n° 3, p. 29
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"... O teatro que encontrei aqui era um teatro digesti
vo, onde se levava um texto de uma comedlazinha 
totalmente descomprometida, um Verneuil, um Re
bolo Magalhães. Enfim, textos simples, sem maiores 
pretenções, Tinha uns empreendimentos como os da 
Dulcina, que procurava ela mesma dirigir o espetáculo 
porque, na verdade, não tinha diretor, naquela épo-

Zlembinski trouxe a consciência do espetáculo tea
tral; segundo ele:

Houve dificuldade para que se consumasse a atuali
zação estética, visto que não tínhamos escolas, nem 
modelos, muito menos conhecimento efetivo do pro
blema. Tal atualização foi consolidada definitivamente 
ao teatro nacional. Somente após a chegada ao Brasil 
do polonês Ziembinskl, em 1941. Com o seu ingresso 
no grupo, atingiu-se o aprimoramento técnico do con
junto.

essa mudança, mesmo que tardiamente ma tentati
va de alcançar o que se praticava na Europa, trans
ferir para o encenador o destaque por excelência, 
Segundo eles, o teatro era desprovido de qualquer 
valor artístico e a proposta era realizar espetáculos de 
alto nível artístico e bem acabados.

4.1. A renovação do teatro brasileiro 
reforma estética do espetáculo 

e a aparição do novo teatro nacional

Boa parte de intelectuais e da crítica concorda que o 
início do teatro satisfatório contemporâneo no Brasil 
tem início com o grupo Os Comediantes, no Rio de 
Janeiro (1938-1946). Embora esse marco ainda seja 
alvo de discussões, o grupo faz-se merecedor de ta
manha consideração pelo alcance, pela repercus
são, pela continuidade e pela influência no meio. Sua 
Intenção foi a tentativa de disciplinar a montagem, 
tendo sido seu precursor imediato o Teatro do Estu
dante do Brasil, fundado em 1938 por Paschoal Carlos 
Magno.

Somente nas vésperas da década de 40, portanto 
com praticamente vinte anos de atraso, é que o 
movimento de renovação surgido com a Semana de 
Arte Moderna de 22 chega ao teatro.

O grupo, no qual faziam parte Santa Rosa, Brutus Pe
dreira e o diretor Jorge de Castro reuniu amadores 
em busca da reforma estética do espetáculo. O que 
destacou em meio à tantas dificuldades, foi o contí
nuo desejo de transformar todas as peças em gran
des espetáculos. Modificando o panorama brasileiro, 
no qual o prestígio popular estava assegurado ao 
principal intérprete, Independente do texto, do restante 
do elenco ou até dos acessórios. Procurou-se com
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l&Cenáriode "Vestido de Noiva", autoria Santa Rosa

—~~~

Santa Rosa também ajudou o diretor na instalação 
dos spots de luz, resultando num total de 140 efeitos, 
os quais foram fundamentais no auxílio das marca
ções, que exigiam precisão na simultaneidade das 
rápidas seqüências. Os planos se desenvolviam ora 
no plano principal, ora no superior, ora nas laterais que 
eram isolados pelos feixes de luz. Foi grande o im
pacto na platéia. Até então não havia ocorrido coisa 
parecida por aqui.

O espaço cênico foi dividido por Santa em dois pla
nos, que resultaram na amarração dos três tempos 
da peça: em cima, a realidade; embaixo, alucina
ção e memória. Por essa concepção de tempo e 
espaço, ele pode ligar a sequência não cronológica 
dos fatos e a fragmentação das cenas, organizando 
o que poderia se tornar um caos interpretativo.

Preparou-se uma grande campanha publicitária para 
o lançamento da peça, causando uma enorme 
espectativa para a estréia que foi no dia 28 de de
zembro. Ziembinski dirigiu a peça sendo a criação 
dos figurinos e cenários de Santa Rosa.

Nelson Rodrigues acompanhou todo o processo da 
montagem, relatando: "com seus trinta anos, 
Ziembinski tinha uma resistência física brutal. Os intér
pretes sabiam o texto, sabiam as inflexões, os movi
mentos, tudo. Durante sete meses, à tarde e à noite, 
a peça fora reprisada até o limite extremo de satura
ção, mas faltava ainda a luz. E Ziembinski exigia mais 
do elenco e cada vez mais.

Em sua segunda temporada, com o surpreendente

xoa se erZ^nCa em Cima'ribalta branca em b- 

, e' a luz era azul e acabou. Não havia 
ou nã mtaPre°CUPaÇãO de ver se a «triz podia fazer 
ou nao tal papel, se esse era o ator adequado.

Sob a orientação de Ziembinski, que veio preencher 
o papel de "coordenador do espetáculo", vários ele
mentos da montagem foram sintonizados. Os cenári
os e figurinos, que antes eram quase que despreza
dos, agora, nas mãos de um dos mais cultos intelec
tuais do teatro brasileiro, o pintor Santa Rosa (1909- 
1956), são concebidos no sentido das linha da revo
lução modernista. O toque do diretor identificava-se 
ao conjunto, que destacou o aspecto plástico das 
marcações e os efeitos da luz. Repentlnamente, o 
palco sentiu-se igualado à poesia, ao romance, à pin
tura e à arquitetura brasileira, com os quais nao man

tinha contato.

Eu trouxe a consciência do texto. De saber o que é o 
texto. Até onde vai o texto... A outra coisa que eu acho 
que trouxe foi a maneira de se interpretar... O que eu 
trouxe mais foi a consciência do terreno cênico... e 
que, portanto, cada peça exige a sua própria colo
cação plástica.., o figurino... Finalmente, coloquei em 
cima disso a luz, os refletores, a maneira de iluminar".1
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E, por fim, òs cinco do manhã, houve entre Ziemblnski 
e Carlos Perry um bate-boca quase homicida. Não 
me lembro qual foi o motivo e, nem sei se houve 
motivo. Já amanhecendo, o simples cansaço enlou
quecia diretor, ator, autor, contra-regra, eletricista. E 
Ziembinski e Carlos Perry andaram por um fio. Quan
do subi ao palco, estava certo que não ia haver es
tréia, não ia haver nada.

Dentro da luz, cadeiras, sofás, camas e pessoas pare
ciam bolar no caos. As caras eram azuladas, lunares. 
A caminho de casa, uma súbita certeza instalou-se 
em mim: Vestido de Noiva vai ser vaiada. O cenário 
ou território cênico, como queria Ziembinski, estava 
dividido em dois planos. Ah, o meu processo - de 
ações simultâneas, em tempos diferentes - não tinha 
função no Brasil. O nosso teatro era ainda Leopoldo 
Fróes. Sim, ainda usava colete, as polalnas e o sota
que lisboeta de Leopoldo Fróes. E ninguém perdoaria 
a desfaçatez de uma tragédia sem "linguagem no
bre", ao entrar em casa, eu não acreditava mais em 
mim. E me perguntava, Inconsolável: - Como é que 
eu fui meter gíria numa tragédia?

saço. Com efeito, a exautão enfurecia e 
desumanizava as pessoas. Ninguém tinha mais no
ção da própria identidade. Os artistas passaram a se 
detestar uns aos outros.

Meia noite todos presentes. Súbito, um dos figurantes 
Meia noite toai p perdidamente. Pergun-

Estou vendo Alaíde, ao aparecer, pela primeira vez, 
de noiva. Ficamos atônitos de beleza. Dentro da luz, 
era um maravilhoso e diáfano pavão branco. 
Ziembinski exigira para a luz, dez ensaios gerais. Era 
pedir demais ao nosso Municipal. Os dez foram redu
zidos a três. Por três dias e três noites o bárbaro polo- Vejo Ziembinski sair do teatro jurando que não voltaria 
nês esganiçou-se no palco. para o espetáculo. Olho a cena ainda iluminada.

Querla-me parecer que Pongetti tinha razão - Vestido 
Sem jamais sair do teatro, Ziembinski não comia. Ou de Noiva ia perder-se no puro e irresponsável caos, 
por outro: - seu almoço, ou jantar, eram dois ovos 
quentes, num copo. Tomava aquilo; e, por vezes, a 
gema escorria-lhe da boca como baba amarela. Ah, 
ninguém faz Idéia da paciência e martírio do elenco. 
A 28 de novembro, não, de dezembro de 1943, e 
portanto na véspera da estréia, atrizes e atores tinham, 
em cada olho, um halo negro. Alguém que, de re
pente, entrasse ali, havia de Imaginar que o elenco 
levava olheiras de rolha queimada. Ziembinski tinha a 

obsessão da luz exata.
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ompaaa de sola de visitas ou d0 $£ ° 
a. imutável - e burrisslma - nada linha a ver eom os 

extos e os sonhos da carne e da alma. Ziembinski era 
o primeiro entre nós, a iluminar poética e dramatica
mente.
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companhia à

A rica contribuição de Os Comediantes determinou o 
futuro do moderno teatro brasileiro: o espetáculo não 
era mais centrado na figura de apenas um ator, e

o próprio Ziembinski, surge a consciência 
do espetáculo. A coordenação, criação e filosofia do 
espetáculo passarão a ser responsabilidade do diretor.

Enfim, esso renovação se deu no contexto carioca. 
Os Comediantes era uma companhia do Rio de Ja
neiro. Influenciaram as companhias que surgiram após 
sua existência. Inclusive na cidade de São Paulo, ce
nário de nosso estudo.

A Iluminação assume também o papel da arte den
tro do espetáculo, proporcionando as nuances ne-

- Até cessárlas para a representação.

Em novembro de 46 encenam A Rainha Morta, que 
foi um grande fracasso. Isso traz enormes prejuízos fi
nanceiros à companhia, pois a produção havia sido 
caríssima. Promovem então uma temporada popular 

se tanto, ou qua- no Teatro João Caetano na tentativa de se recuperar.
Promovem uma segunda temporada em São Paulo, 
obtendo grande sucesso na capital paulista, mas o 
saldo da temporada é a dissolução da companhia.

Termina o primeiro ato. Três palmas, 
tro, ou cinco, no máximo. Gelado, imaginei que seri
am palmas de minhas irmãs, dos meus irmãos. Talvez 
Manuel Bandeira já tivesse arrependido do artigo.

Continuei no fundo do camarote, cravado na cadei
ra. Repetia para mim mesmo: Fracasso, fracasso! 
Comecei a me lembrar do almoço que André Romero 
me pagara, anos atrás, num restaurante da Lapa. Era sim, o resultado de trabalho conjunto de uma equi- 
a época da fome. Bem que eu terla preferido bife pe. É a soma de esforços do cenógrafo, figurinista, 
com batatas fritas; qualquer brasileiro ama bife com iluminador, atores e diretor. Os atores agora são leva- 
fritas. Mas, André Romero, com o autoridade de quem dos a compreender de fato o conteúdo do texto, eli- 
paga, pediu fígado acebolado, para dois. E, no prl- minando-se "o ponto" do teatro. Torna-se obrigatória 
meiro ato de minha estréia, eu me sentia aquele a análise do texto que irão transmitir, 
mesmo sujeito comendo fígado numa casa de pas

to abjeta.
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XZuir P'imelroespe,ác^ Ninguém tMa. 
__nr, q q COISa de aPavorante naquela pre
sença numerosa e muda.

Termina o segundo ato. Menos palmas. Imagino: 
minhas irmãs têm vergonha de me aplaudir. Pongetti 
tinha razão Vestido de Noiva era o caos. A platéia Como diz 

estava furiosa com o caos. Até que baixa o pano so
bre o final do terceiro ato. Silêncio. De repente come
çaram as palmlnhas. A coisa foi evoluindo num cres
cendo, até se transformar numa monumental apote

ose". 2

r> êxito das atividades leva a 
pro2o^oe)àna^odode.945,*om 

como profissionais.



*33. Passeata de atores circenses, do teatro de revista e
®™es,Comoedfa, 1946

Essa montagem causou grande impacto de público, 
críticos e intelectuais aficionados do teatro. Ficaram 
impressionados com a força de O'Neill e com as idéi
as de Ziembinski. A crítica diz: "A interpretação que Os 
Comediantes deram à peça de O'Neill, sob a orien-
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Jackson de Souza, Orlando Guy, Joseph Guerreiro, Gra
ça Mello, Margarida Rey, Magalhães Graça e 
Ziembinski, que dirigiu a peça de estréia, Desejo, de 
O'Neill, com cenários de Eros Gonçalves (Martins Gon
çalves) e figurinos de Oswaldo Mota.

Oedifíctoteatralpaul^tan0

do choque Inicial de se ver inesperadamente tão pró
ximo da ação, quase que integrado nela, sofre logo 
a seguir outro, derivado do estilo mesmo da represen-

■ “i só teatro", "São Paulo quer tação(...)".3
instalados circos", "Para cada cl-

"O Colombo construído
i, funciona como cinema".

O teatro paulista em 1946, praticamente estabiliza
do, busca um teatro artístico contando apenas com 
a atuação de grupos amadores. Grupo de Teatro Ex
perimental, dirigido por Alfredo Mesquita; Grupo Uni
versitário de Teatro, dirigido por Décio de Almeida Pra
do; e Grupo de Artistas Amadores, dirigido por 
Madalena Nicol.

" r.-«nde jornada em favor do Teatro em S. Paulo 
JCwseU» da Sociedade de Autores" foi a 

capital paulista pleitear medidas em ~
----- favor do Teatro ====•-

A situação do teatro amador era instável, pois conta
va somente com três edifícios teatrais existentes na 
cidade para suas apresentações: O Municipal, cons
tantemente ocupado por companhias estrangeiras ou tação de Zembinski, foge,’em quase todos os pon- 

festas de final de ano, bailes e formaturas, o Santana, tos, às normas habituais do teatro brasileiro. O próprio 
geralmente ocupado por companhias profissionais e palco tradicional, distante e enquadrado por cortinas, 
o Boa Vista. Enquanto que no Rio de Janeiro funcio- abandonou desta vez a moldura clássica, avançou 
navam dez casas de espetáculos, fato que mostra pelo proscênio à dentro, desceu pela abertura da 
nitidamente o quanto São Paulo perdeu terreno com orquestra, só se detendo diante das primeiras fileiras 
essa falta. Aliás, nesse mesmo ano, 1946, veio do Rio da platéia. O palco conquistou o máximo de terreno 
uma caravana de membros da Sociedade Brasileira possível, tudo fazendo para eliminar a distância que 
de Autores Teatrais, para exigirem do governo "mais separa atores e público. Quanto a este, mal refeito 
teatros e menos impostos". Organizaram passeatas 
na cidade, e os cartazes empunhados por Dercy, Raul 
Soares e muita gente do circo diziam: "Há cem cine

mas em São Paulo e um ------  .
terrenos para serem instalados circos", "Para cada ci
nema, derrubam dois teatros", "O Colombo construído 
para teatro, pela prefeitura, funciona como cinema", 

Em 1947 o cenário do teatro paulistano era profun
damente marcado com a vinda de Os Comediantes



Capítulo 4 - A renovação do teatro paulistano ■ 137

134. Fochoda do TBC

O mentor da criação do TBC foi Franco Zampari, um 
engenheiro italiano, que chegou no Brasil em 1922 
para a organização de dez fábricas. Zampari, mani
festava simpatia pelos grupos amadores e tinha gran
de interesse pelo teafro, propôs a duzentas personali
dades da sociedade paulista a fundação da Socie
dade Brasileira de Comédia, entidade que congre
garia os grupos amadores paulistas, sem fins lucrati
vos.

O marco divisor do teatro paulistano, considerado una
nimemente pelos críticos, foi a criação do TBC - Tea
tro Brasileiro de Comédia, bem como da EAD - Esco
la de Arte Dramática de São Paulo em 1948.

Sala TBC
Localização - Rua Major Diogo, 315 
Proprietário - Marcos Tldemann Duarte 
Inauguração - 11 de outubro de 1948 
1955 - Incêndio
1961 - dividido em novas salas e sublocado 
1995 a 1999 - fechado
1999 - reinaugurado
Tipologia - italiana
Capacidade - 370 lugares
Boca de cena - 8,60 m x 4,77 m
Profundidade de palco -11,28 m
Altura do urdlmento - 10,37 m
Proscênio - 1,5 m - reto

4.2. TBC - Teatro Brasileiro de Comédia

Alfredo Mesquita relata no texto “Origens do Teatro 
Paulista" - publicado pela primeira vez na revista de 
comunicações culturais n. 1 da Escola de Comunica
ções, USR 1967 - que Zampari, certa vez propôs à 
Mesquita (que era diretor do Grupo de Teatro Experi
mental), Déclo de Almeida Prado (Diretor do Grupo 
Universitário de Teatro) e a Eagling (Diretor dos English 
Players) "a construção de um teatro destinado espe
cialmente aos amadores paulistas, teatro a ser ergui
do em terreno de sua propriedade, situado nas ma
tas, então longínquas, do Morumbi. Bastante espan-

0 rfc» teatral paulistano

Estes dados referem-se apenas à principal sala mas, 
o teatro contém mais três salas. Uma menor, de 
tipologia italiana com capacidade para 120 espec
tadores, outra semi-arena, com 270 lugares e, uma 
terceira sala de uso múltiplo, que pode abrigar 180 

pessoas.
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136. Detalhe da fachada do TBC

E assim, em outubro de 1948, os amadores dispu
nham de um edifício teatral exclusivo, contando com 
organização técnica nos modelos profissionais, 
satisfatória à todas as exigências do teatro moderno. 
O público respondia lotando a sala nos espetáculos.

No ano seguinte a companhia se profissionalizou. Nela 
passaram nomes dos mais importantes da geração 
do pós-guerra: Cacilda Becker, Maria Delia Costa, Tonia 
Carrero, Fernanda Montenegro, Sérgio Cardoso, Pau
lo Autran, Jardel Filho, Walmor Chagas.

permanente para apresentação de grupos amado
res, amparados por um poderoso grupo, com boa 
organização bancária e jurídica. Alugou-se um pré
dio à rua Major Diogo, que em três meses se transfor
mou em um teatro.

E, ainda, o próprio Zampari, em 5 de março de 1960 
faz uma declaração publicada no Suplemento Lite
rário do Correio do Povo de Porto Alegre sobre a ori
gem do TBC.

■■
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"O industrial Franco Zampari, desejando retribuir ao 
Brasil a privilegiada situação econômica aqui obtida, 
quis adaptar um local para que os grupos amadores 
tivessem oportunidade de exibir-se, já que não se 
podia dispor de outra sala, e o aluguel do Municipal 
constituía um verdadeiro pesadelo. Zampari orientou 
a transformação de uma garagem, na rua Major 
Diogo, 311, num teatrinho de 365 lugares, com um 
palco de grande profundidade mas de pouca altura, 
mais tarde melhorado, inclusive com afastamento de 
uma coluna que representava um desafio para os 
cenógrafos".6

o rato é que concretizou a idéia de manter uma sede

A equipe de diretores e cenógrafos escolhida por 
Zampari para o novo grupo profissional foi feita com

TiÇ

WrumteatroemesBlover^ziano^XuXVcom 

dourados, lustres de cristal e cortinas de veludo ver- 
melho, como sonhava Franco, em plena «aresta tro- 
Picai... Tanto era mexequível a sugestão que, apesar 
de toda a tenacidade do seu promotor não chegou 
a ser concretizada".

"O TBC nasceu em São Paulo numa noite de euforia 
na qual muitos brasileiros sustentavam que só era 
possível existir teatro na França, nos Estados Unidos, 
Inglaterra e Itália. E que, no Brasil, durante muitos de
cênios, ainda, feríamos que nos contentar com as 
companhias que nos visitavam, para ver bons 
espetáculos. Isto quanto ao nível artístico do 
espetáculo, quanto ao repertório e quanto à interpre
tação. Eu, estrangeiro, porém casado com uma bra
sileira de quatrocentos anos, me revoltei. As discus
sões ficaram bem violentas. E apostei que no espaço 
de um ano eu montaria uma companhia em Sao 
mulo dentro dos melhores moldes. Isto acontecia em 
outubro de 1947. Em outubro de 1948. exatamente 
no d“ 1 > ° » Brasileiro de Comédia estreava 

em São Foulo com ‘A voz humano' de Jear' Cocteau 
eVX rnulher do próximo" de Abílio Pereiro de Almeida .
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1

E, coincidência ou não, num período pós-guerra onde 
havia grande esperança no "mundo novo", contra
posto com as perspectivas somórias italianas, Ao 
cosmopolitismo de São Paulo era propício à inserção 
de um novo conhecimento técnico. O que fizeram 
os encenadores estrangeiros foi a utilização no Brasil 
do processo de traóalho realizado com resultados

É claro que a importação dos novos encenadores 
europeizavam o "produto" brasileiro, mas em 1953 
Décio de Almeida Prado coloca num de seus textos a

com 
as peças brasileiras": "O êxito artístico do TBC, sem 
dúvida o maior do país, é, em grande parte, um êxito
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isso os importou. Mas, no meu entender, foi necessá
rio essa importação de encenadores estrangeiros e, 
naturalmente eles foram familiarizando-se com o Bra
sil e inserindo textos nacionais em seu repertório.

O que não se pode negar é que a troca de experiên
cias existe. E que há uma preocupação em adaptar 
a técnica trazida às condições e necessidades brasi
leiras. Prova disso é a integração de Ziembinski que,

Zampari tinha como objetivo para o TBC um produto- 
mercadoria, com aspecto europeu, justificando des- satisfatórios na Europa desde o final do século XIX. 
ta forma a importação de diretores e textos.

forem se integrando na nossa terra, deitando raízes, 
recebendo e exercendo influências, formando discí
pulos, estabelecendo uma espécie de simbiose com 
o meio, mais estará a caminho da solução de um tal 
problema, ou seja, o "abrasileiramento" do nosso te

atro".

HATRO 
8(|ASIl£IRO 

DE 
COMÉDIA

oedHícto teatral paulistano

Evidentemente, junto com o surgimento do TBC sur
gem alguns problemas como o atropelo de uma tra
dição de teatro popular autêntico, apesar de despro- preferência do público para uma boa representação 
vido de sentido cultural: as conseqüencias trazidas não escondendo uma certa má vontade para 
pela união de diversos movimentos de teatro ama
dor paulistanos em uma só companhia profissional, a 
inserção de uma estética importada e eclética co- de origem e fundo europeu. Quanto mais os diretores 

mercial, desvinculada da realidade brasileira e por 
isso mesmo ideologicamente comprometida com a 
classe, mas que foi institucionalizada durante longo 
tempo como símbolo da boa qualidade.

aemWnsB c°9' ° ““"“Zo

Calvo, Mo cZ. XZSZ 

mais tarde Gianni Ratto, que se revelou também 
otimo diretor no Brasil. É certo que alguns encenadores 
estrangeiros foram atraídos pela indústria cinemato
gráfica na Cia. Vera Cruz, criada também por Franco 
Zampari, que em seguida fracassou.

■': v
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13B. TBC • Sala de guarda roupas - Cleyde Yáconis 
(supervisora de guarda-roupa) e Nídla Ltcla com um dos 
figirinos da peça "A Importância de ser prudente".

São Paulo, foi constatada uma inquietação imobiliá
ria, e foi julgado rendoso o investimento de capital 
em casas de espetáculos. Foram construídos nesta 
época diversos teatros. Os primeiros atores contrata
dos no TBC começaram a se dispersar, fato inevitá
vel, visto o grande número de profissionais na com-

139. TBC - Sala de leituras - Maurício Barroso, Rachel 
Moocyt, Luís Calderaro, Nydla Lícla, Vlctor Merlnov, 
Zemblnsíd, Milton Ribeiro, Carlos Vergueiro, Sérgio Car
doso, WoldemarWey, Célia Byar, A. C. Carvalho, Jurema 
RanzinJ.

0 edifício teatral paulistano

espetáculos em São Paulo. Esses grupos de grande 
mérito tinham suas diretrizes espelhadas na fórmula 

mais inaugural do TBC, modificando apenas num caráter, 
os elencos no TBC, não podiam utilizar somente pri
meiras figuras, enfraquecendo a equipe em função 
das vedetes.

_Se correr o bicho pega, se ficar o bicho panhia. No início, os espetáculos não passavam de 

dois meses em cartaz, e com o êxito de algumas 
peças eram prolongados até seis meses, inviabilizando 
a rotatividade necessária para suprir a ânsia dos pro
fissionais.

Após ter-se encerrado o período dos grandes 
espetáculos, a partir de 1954, a companhia passou 
por diversas crises financeiras, partindo para 
remanejamentos em busca de soluções que nao 
conseguiram evitar os prejuízos.

n TBC sempre funcionou como um instrumento me- 

europeu.

genuinamente brasileiro, "Vestido de Noiva" de Nel
son Rodrigues. Também Gianni Ratto marca nossa his
toria com três espetáculos de peças nacionais: "A mo
ratória de Jorge Andrade, "O mambembe" de Arthur 
Azevedo e 
come de Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Gullar.

Toda a equipe de atores, diretores e cenógrafos, com 
entusiasmo e disciplina levou o TBC à fama que São 
Paulo jamais houvera conhecido até então, elevan
do a cidade que até pouco era desprovida de um Dos membros do TBC, formaram-se sucessivamente 
grupo profissional a ter o melhor teatro do país. O TBC as companhias: Cia. Nydia Lícia - Sérgio Cardoso, Cia. 
estabeleceu uma íntima ligação com a Escola de Tônia - Celi - Autran, o Teatro Cacilda Becker e o Tea- 
Arte Dramática, formadora de atores, e com o tem- tro dos Sete. Maria Delia Costa constrói sua casa de 
po, dramaturgos, críticos, cenógrafos, diretores e 
cenotécnicos, assimilando alunos recém formados e 
consequentemente, oferecendo um campo r.— 
estável para o profissional.

1954, nas comemorações do IV Centenário de
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140.TBC - Carpintaria - Atílio dei Flore (maquinista)
Apartirdo início da década de 60, a direção artística 
do IBS é dada a Hávio Fàngel. Zampari tem 
consciência de que o 700 necessitava renovar-se pois 
os velhos esquemasjá não funcionavam mais

pava um quinto da área total do edifício, seções de 
carpintaria, marcenaria, cenografia com dimensões 
iguais às do palco, duas salas para ensaios com 50 
poltronas, sala de costura, 18 camarins, sala de leitu
ra, almoxarifados de guarda roupas e de objetos de 
cena em depósito de cenários usados e móveis de 
cena. O som, de alta qualidade, era distribuído no 
palco através de cinco alto-falantes. A iluminação 
contava com um órgão de luz com auto-transforma- 
dores de 40 circuitos. O que lhe conferia condições 
para recursos na apresentação e aperfeiçoamento 
dos espetáculos. E ainda contava com um local re
servado para a administração.

O TBO, vivendo então eeu novo processo, com os 
diretoresbrasileiros, Hávio Fungei e AntunesHIho, ain
da teve momentos de sucesso e vigor. Os novos 
espetáculosrevelavam novasposturaq revolucionári
as em seu conteúdo e foirna. Ao passo que o velho 
público burguês paulatinamente, sentia-se privado do 
seu “pequeno templo de cultura teatral”.

0 edifício teatral paulistano

Hávio e Antunestrazem para o palco do 700 o povo... 
“o povo baiano de “Rtgadorde promessaà’ e de “Fte- 
volução dos beatos, o povo espanhol de “Tferma”, o 
povo russo de “Almas mortasí’, de “A semente”, de 
Guamieri”...6

141. TBC-Sala de contra-regra - Pedro Peterson (diretor 
óecernps auxiliar não Identificada

1948 o TBC havia adapta- 
Quando inaugurado . contava com uma sala 
do o edifício para teat ■ luaares que ocu-
provida de palco italiano para 365 lugares,

Quanto ao espaço cênico do TBC, não há grandes 
mistérios. Ressaltamos que sua grande contribuição 
foi sistematizar a modernização dentro do espetáculo 
cênico, introduzindo um novo comportamento no fa
zer teatral, estudando e utilizando culdadosamente 
todos os elementos que contribuem com a totalida
de do espetáculo. Ampliou a dimensão do debate 
estético, apresentando peças dentro de um repertó
rio eclético de importantes autores internacionais.

Atualmente, o teatro é de propriedade de Marcos 
Tidemann Duarte e conta com mais três salas de 
espetáculos, além da principal, Sala TBC. Há a Sala 
Arte, de tipologia também italiana, com capacida
de para 120 espectadores medindo sua boca de 
cena: 5,40 m x 3,60 m; profundidade de palco: 8,45 
m; altura do urdimento: 3,60 m e com o proscênio 
reto de 2 m. A Sala Assobradado, semi-arena, aco
modando 270 espectadores, medindo 3,90 m de raio 
de palco e 3 m de pé-direito. A Sala Repertório de 
múltiplo uso, possui capacidade para 180 lugares, e 
mede 7,05 m x 18,11 meo pé-direito 3,48 m.

4-2,1. Espaço Cênico
Se "h”0*SUCSKOSe,ra“ss“. °Socie-
dade Bra ,le„o de Comédia, .eforma o porão onde 
monta o Teatro de Arte. Posteriormente é subdividido 
e alugado; sao desmontadas as oficinas e os demais 
andares do edifício são alugados à outros.
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l«. Polco e platéia da Sala Assobradado

Platéia da Sala TBC

É notória a idéia de bom espetáculo que caracteri
zou o TBC. A sistematização dessa idéia possibilitou 
uma filosofia específica de criação teatral que enri
queceu muito o teatro brasileiro.

Toda uma nova geração se reconhecia e se exaltava 
no palco do TBC. Ironicamente, o público que até 
então evitara aquele ambiente. Era o fim de uma aris
tocracia contestada.

A considerada alienação proposta pelo TBC provo
cou uma reação na juventude brasileira resultando 
no surgimento de novas correntes nacionalistas de 
encenação e dramaturgia, como o Teatro de Arena. 
O fato é que em virtude do TBC, surgiram o Arena e o 

Oficina.

e este o ponto que nos remete oo ttm do TBC origl- 
nal. Vra-se ogora em seu polco o oposto do que ali 
hovia vivido oté entoo. Oiscutla-se em cena os oamí- 
nhos do revolução proletóna, dlsoutlom-se abetomen- 
te os problemas políticos na peça de Guarnieri.

Cabe ressaltarque não foi anexado o projeto onginal 
do TBC no trabalho, poisnão foi encontrado, embora 
a notícia é que ele não exáe mais Foi, no entento, 
cedido genWmente e anexado o projeto de nefonria 
So poC. ^nt e equipe do Ceoegratteo.
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150. Sala TBC - corte AA e corte BB

rtj de untane.-« “4S pclia ae uitíiío $2, pena oe uromtrso (§jpoli3 de urftrrerno

J. 1 8 5ss

vara de Lr

C*IM> r’ÃÁ* COtijçÂeOt’c*K>cti '

T

vagí 0r cenografia

•> akü»

■j:l

... . !
II

PALCO SALA TBC
CORTE BB

J

I h .J
I

I íI ■■

J í

ã

I

-4-U—UX

PALCO SALA TBC 
CORTE AA

--------U.J..! 1 -l 1 1 a . Jt_____T 

is
H

□

■

i u 
;7

rL

I

n 
i

TT

ri

Ei

ueabep mctwcy» mc^rnerotio __
de crpíne-eo ..II



0 edifício teatral paulistano

Capítulo 4 - A renovação do teatro paulistano ■ 150

4.3, Teatro de Arena

151. Fachada do Teatro de Arena em 1976

L

Localização - Rua Teodoro Baima,98 
Proprietário - Funarte e Ministério da Cultura 
Inauguração - 1 de fevereiro de 1955 
Reforma - 1990 a 1991
Reinauguração - 1992
Tipologia - arena
Capacidade - 99 lugares
Palco - 4 m de diâmetro
Altura do urdimento - 3,50 m
Medidas da sala - 11,85 m x 9,35 m

A primeira formatura aconteceu em 1950, inauguran
do com a primeira temporada o auditório do Cultura 
Artística, e promovendo a primeira excursão inter-es- 
tadual, visitando Salvador.

O sucesso possibilitou expansão: ampliação das ins
talações para receber uma nova turma, instituição 
da "sopa" gratuita - aos alunos e elenco do TBC - 
ampliação do corpo docente, ampliação do currí
culo, criação de categorias de prêmios para os alu
nos em destaque, e enfim, a escola passou a ser re
conhecida pelo Governo do Estado.

sentação, intelramente organizada pelos alunos, in
clusive dirigida por um deles, José Renato, foi feita 
com a peça "Demora do Adeus" de Tennessee 
Williams e teve sua apresentação feita numa sala de 
aüíà da Escola. Os alunos levaram ao 1 ° Congresso 
de Teatro realizado naquele ano no Rio de Janeiro, a 
tese "O Teatro de Arena como solução para o proble- 

Ull^an’V^a Jonacopulus, Afredo Mesquita, Décio de ma de falta de casas de espetáculos".

Almeida Prado.

4.3.1. EAD e TPE: Origem do Arena
O início das atividades da EAD - Escola de Arte Dra- No ano seguinte, 1951, quando a Escola passa a fun- 
mática de São Paulo se deu com uma aula inaugural clonar no regime de 4 anos, houve um grande acon- 
de Fascodl Carlos Magno em 2 de maio de 1948. tecimento: a realização do primeiro espetáculo de 
Nos três primeiros meses ela funcionou no Externato Teatro de Arena, levado a efeito no Brasil. Essa apre- 
Elvira Brandão e, em seguida, instalou-se no mesmo 
prédio do TBC, ocasião em que foi aberta a Bibliote- 

Tsaespeclalizada em teatro, doada por Alfredo Mes
quita, o criador e primeiro diretor da escola.

Inicialmente, foram aprovados 37 alunos, e o corpo 
docente era composto por Cacllda Becker, Chinlta
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de Arena.

Nesse mesmo ano, ocorreu a fusão do Arena com o

Nessa mesma época, um grupo de estudantes per
cebeu a capacidade que o teatro tem de incentivar 
um pensamento político. Surgiram discussões acerca 
da possibilidade do teatro ser utilizado como instru
mento para a organização estudantil. Conseguiram 
então apoio e orientação de Ruggero Jacobbi, cri
ando o TPE - Teatro Paulista do Estudante, tendo como 
metas "as de através do teatro atingir o grande públi
co estudantil".

Na ata de fundação do TPE, já em abril de 1955, as
sinaram nomes como Oduvaldo Vianna Filho, 
Gianfrancesco Guarnieri, Flávio Migliaccio, Milton 
Gonçalves, Raimundo Duprat, Vera Guartel, Raul 
Cortez, Beatriz Segall.

A primeira peça do TPE estreou no palco do Arena 
que havia sido inaugurado também em 1955. "A rua 
da Igreja", de Lennox Robinson, não significava uma 
oposição à produção profissional da época, embo
ra, segundo Guarnieri, "a preocupação era a organi
zação estudantil, o teatro como meio. A gente inclu
sive compreendia e admirava o trabalho do TBC en
quanto organização de empresa, valorização do ator, 
como artista e profissional, valorização do papel do 
diretor, cuidado da montagem, esforço coletivo, etc. 
Mas a gente queria um teatro brasileiro e o deles era 
quase cópia e mesmo uma imposição daquilo que 
vinha sendo feito fora."8

6:

Os profissionais e as realizações da EAD evidencia
ram o quanto é importante a sistematização e méto
do de um estudo para o aparecimento e evolução 
de novas formas de fazer teatro.

Numa entrevista em 1979, José Renato, sobre a ori
gem do Arena, afirma que "surgiu de uma necessi
dade de busca. Do ponto de vista intelectual (...) pro- 
curava-se um gênero de teatro que pusesse em evi
dência que o mais importante no teatro é o texto. E o 
teatro em Arena respondia a essa questão, joorque 
colocava em comunicação direta espectador e au
tor, através do intérprete, naturalmente, mas sem ne
nhum dos recursos paralelos (...) que o teatro tradicio
nal teria, tais como cenografia complicada, efeitos 
especiais e o tipo de proteção de três paredes (...) O 
espetáculo despojado que a arena proporciona evi
denciava as Intenções do autor com mais exatidão, 
com mais profundidade, segundo a nossa opinião 

na época".7

m 1952 a Escola f°i transferida para uma casa oró 
pria na Rua Maranhão, 491 - de onde foi para o ca- 
emWóft T Tiradentes até ser inc°rporada pela USP 
em 1968. A mudança de endereço possibilitou a cons- 
uçao de um teatrinho no fundo do quintal, com 99 

ugares, usado também para aulas práticas.

Também menclonou-se o fator econômico, além des
se estético, pois o teatro de arena sempre foi multo 
mais barato que qualquer outro tipo. E, por essas ra
zões estética e econômica, que em 1953, o grupo 
recém formado da EAD fundou a Companhia Teatro
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Com a junção dos grupos, houve uma inquietação 
trazida pelos jovens, dando novo fôlego e trazendo 
reforço ao elenco do antigo Arena, que já começa
va a ter problemas em pagar os atores profissionais. 
Os Jovens do TPE trocam sua colaboração por asses- 
sorla sob forma de cursos, Infra-estrutura para apre
sentações e local para ensaios.

Enquanto as outras companhias paulistas 
comercializavam sua forma, o Arena comercializava 
seus conteúdos, fazia tudo sem o apoio de figuras de 
cartaz, de cenários bem feitos, de peças estrangeiras 
de sucesso comercial, sem estrelas no grupo. Apoia
vam-se na parcela politizada do público.

José Renato dirigiu, ainda na Escola, "Demorado 
Adeus" de Tennessee Williams, como um exercício de 
flexibilidade. Na busca da ruptura da caixa geométri
ca e a experimentação das novas relações espaci
ais. E, dessa primeira encenação é que foi consolida
da a idéia do palco de arena como um recurso em 
potencial pela originalidade e adequação às condi
ções econômicas e sociais do momento. Ao sair da 
EAD, José Renato resolve enfrentar o novo desafio téc
nico organizando uma companhia permanente.

uma estética que contrariava os processos habituais 
de produção do teatro brasileiro, contestando, auto
maticamente, a EAD que fornecia sangue novo ao 
TBC.

A partir de 56-58 com a chegada de Augusto Boal e 
a eclosão de "Eles não usam Black-Tie", de Guarnieri, 
constituiu um "centro Irradiador de cultura nacional 
de que muitos outros grupos e autores alimentaram- 
se para a pesquisa de um teatro brasileiro engajado 
soclalmente. Constituiu, sobretudo a partir de 64 um 
núcleo de resistência onde a cena brasileira mante
ve-se Iluminada enquanto a escuridão autoritária bai
xava sobre o país, com acentuada Inflexão sobre a 
cultura e a arte".10

4,3.2. O Teatro de Arena
Como foi dito, a Companhia Teatro de Arena foi fun- 
dadã em 11 de abril de 1953, com a união de um 

' q^po de estudantes da Escola de Arte Dramafica de 
São Paulo. José Renato encontrou dentro da escoa

Os Integrantes do novo Arena, durante quase duas 
décadas, entre vitórias e algumas crises, mobilizaram 
e direcionaram a 'parcela politizada da platéia 
paulista e carioca, sendo inclusive a origem de novos 
grupos, como o Opinião e o CPC da UNE e Influenci
ando o aparecimento de numerosos outros.

acordo eram "... divulgar a arte cênica em fábricas 
escolas e cidades do interior do estado (...) formação 
de um movimento teatral de apoio às obras de auto
res nacionais, bem como a divulgação teórica e prá
tica dos problemas do teatro. Ajuda ao já consagra
do Teatro de Arena, por parte do TPE, que o considera 
uma instituição de grande utilidade para a nossa cul
tura e ao mesmo tempo, ajuda do Arena ao TPE atra
vés de aulas, formação de novos elementos e contato 
permanente com o palco.”9
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Os fatores determinantes na escolha da arena foram 
dois: a economia em custos da montagem e o an-

Deduz-se que se o Arena não chegou a transferir seus 
meios de produção às classes populares como pro
punha a "mobilização popular", atingiu através de 
outros grupos que conseguiram levar para outras 
regiões do país a idéia de um teatro feito com pou
cos recursos, os objetos de cena sendo substituídos

152. Fachada do Teatro de Arena na véspera de sua 
Inauguração

ção. E era esse o desafio: as personagens deveríam 
permaneceu existir como "reais", sem o recurso mágico do cená

rio. Na arena o ator necessariamente buscava uma 
interpretação próxima da realidade do público, me
lhor dizendo: do "gesto brasileiro". Isto originou o em
penho da interpretação do tipo naturalista.

Faltava verificar como a forma da arena poderia de
terminar a pesquisa de uma linguagem teatral brasi
leira Primeiramente, a arena era desprovida de apa
ratos cênicos sofisticados, tendo portanto, a expres
são centrada no trabalho dos atores, e na Humma-

"Por outro lado, ao nível do discurso artístico, em sua 
sede urbana, a trajetória do Arena, com suas idas e 

seio de um espaço cênico que realçasse o texto. O vindas, traçou um compromisso possível entre 
que poderia ser uma solução específica, seria um dos militância e arte, mantendo sempre presente a bus- 
elementos mais fecundos para o teatro nacional, a ca de uma linguagem cênica que não permitisse ao 
partir da qual o teatro brasileiro pôde recuperar um político dominar o espetáculo". " 

fenômeno perdido no alto custo das montagens tipo 
TBC. Há o desejo de tematizar a realidade brasileira, 
que pode ser feita com a simbiose da pobreza e o 
despojamento da arena.

X» dePOiS que a ’EI« nõo usam 
Black-tie de Gianfrancesco Guarnieri p----------
em cartaz um ano, foi o alicerce do movimento 
nacionalista. Sua importância no contexto nacional 
esta, prmcipalmente, em ter iniciado a reflexão sobre 
a possibilidade de assumir uma função social mais 
consequente, abandonando a função meramente re
creativa.

Do encontro com Black-Tie, surgiu o seminário de 
dramaturgia, organizado em caráter permanente 
durante quase dois anos no intuito de discutir ques
tões teatrais. Divididas em três categorias: "1. Prática: 
técnica de dramaturgia e análise de peças; 2. Teóri- pela luz, a caracterização social da personagem do- 
co: problemas estéticos e tendências do teatro brasi- minando a particular, a música como meio narrativo, 
leiro; 3. Burocrática: seleção e divulgação de teses", o compromisso social entre ator e espectador.
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153. Teatro de Arena na noite de Inauguração

L

funciona sob supervisão da FUNARTE, mas sempre 
cedido à equipes com interesse no fazer teatral.

154. Aspecto do palco nas vésperas de sua Inaugura
ção

contrato a vigorar no prazo de quatro anos, com di
reito a renovação. Dispõe ainda o auditório de dois 
camarins, aparelhagem de luz e pequena sala de 
espera, onde haverá exposição permanente de pin
tura e escultura..."12

notaram-se modificações relativas à distribuição de 
serviços e apoios, visando melhorias em seu funcio-

o cênfco'Lsitu,a dos
7™,eve seu inlcl° n“ E"“ «aos.936, depois, tanto na Rússia como noutros paí

ses europeus, foi motivo de várias experiências. Cal 
Gilmar Brown, construiu na Pasadena "The play box", 
iniciando uma nova forma teatral, encontrando gran-

Pe'°S aficcionados- Na Améria do Sul, Anexou-se então, o projeto do Teatro de Arena, que, 

na verdade, são dois desenhos, sendo que nenhum 
deles é o original. O primeiro desenho foi feito a partir 
do levantamento da disposição do teatro em seu es
tado atual. Sabe-se que houveram algumas interven
ções que o modificaram ligeiramente, sem falar nos 
problemas técnicos como o sistema de ar-condicio- 
nado, iluminação a outros, de ordem prática.

a primeira experiência foi o Teatro de Arena proposto 
por José Renato em 1951, em São Paulo.

O Teatro de Arena, portanto, é uma modalidade 
moderna de teatro que, nada mais é do que uma 
reedição dos primórdios teatrais grego e medieval, 
amparados pela técnica moderna.

Sua disposição é simples e, permite ser representada O segundo projeto destaca-se pela proposta 
em qualquer lugar que possua um espaço circunda- arquitetônica. Este - e o primeiro também - foi realiza
do por espectadores, o grande elemento teatral. Os do pelo escritório TEUBA pelas arquitetas Christina de 
cenários podem, perfeitamente, serem substituídos Castro Mello e Rita de Cássia Alves Vaz, apresentado 
pela sonoplastia e iluminação. para a FUNARTE, proprietária do espaço, sob enco

menda do grupo teatral Projeto Harmonia na Diversi- 
O projeto original do Teatro de Arena não foi encon- dade. Ele está em processo de aprovação, com o 
trado. Gostaríamos de anexá-lo ao trabalho mas, tudo intuito de o grupo ocupar o espaço, visto que o teatro 
leva a crer que ele não existe mais. Encontramos ape
nas relatos acerca de sua descrição, feitos às véspe
ras de sua inauguração, publicado no jornal O Esta

do de São Paulo.
A proposta remete o espaço à sua origem. As 
arquitetas buscaram em lembranças da memória e 

Teatro terá capacidade pcra 170 pessoas, que em poucos registros fotográficos pois, como foi dito,
- bancos estofados individuais. O declive é não foi encontrado o projeto original, reconstituir a 

grande permitindo visibilidade perfeita. O polco é arena pura e simplesmente. Como descreveremos, 

pequeno, tendo a área de quatro por cinco metros.
O local era anteriormente uma loja, e foi cedido em
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namento.

A sala de múltiplo uso,

O acesso é levemente modificado instaurando-se 
uma parede curva no sentido de acolher o público. A 
bilheteria permanece na mesma posição, modifican- 
do-se sua forma e dimensão. A cabine que estava 
sobre a bilheteria é ampliada até o acesso principal, 
tornando-se um espaço generoso e com a comuni
cação para o palco centralizada, o que torna o tra
balho de Iluminação mais eficiente. Portanto, os es
pectadores passam sob a cabine de luz ao 
adentrarem no recinto. Notamos que o acesso do 
técnico à cabine de luz foi solucionado através de 
uma escada marinheiro Junto à parede lateral, defor-

A proposta apresenta uma nítida evolução na solu
ção arquitetônica. Não apenas por buscar sua forma 
e função original, o que valoriza grandemente a reto
mada no sentido da pesquisa de uma linguagem 
teatral brasileira, mas também procura resolver pro
blemas de ordem técnica que reaimente 
desqualificam muitíssimo um espaço que merece 
toda atenção possível para esses aspectos.

A nova proposta remete o espaço à sua origem 
cênica. A arena em si, que sempre foi a intenção 
dada pelos Integrantes da "Companhia Teatro de Are
na".

ma auto cad, buscand, 
mente técnica. 13

No projeto de levantamento do espaço existente, ve- 
riflca-se, de início, que se trata de um edifício adap
tado. O Teatro está inserido numa sala comercial tér
rea, Junto a um edifício residencial localizado na par
te posterior. Os desenhos contém cotas e informações 
relevantes como a distribuição do espaço, locação 
dos serviços, capacidade de lugares, que neste caso 
é para 99 espectadores.

espetáculo teatral, limitando ao teatro a possibilida
de de fazer uma apresentação apenas por vez. Na 
área posterior localizam-se os sanitários para atores e 
camarins. A platéia é construída em madeira, sendo 
de fácil remoção. O restante da construção é em 
alvenaria.

Pode-se constatar diante da representação gráfica, 
que a bilheteria posiciona-se na extremidade frontal 
esquerda e sobre ela está a cabine de luz. Junto a 
parede lateral direita está a escada de acesso ao 
pavimento superior, o qual acolhe um espaço de 
múltiplo uso e os sanitários para o público. Sob a es
cada acomodou-se a maquinaria de ar-condiclona- 
do, o que causa ruído diretamente ao palco, e seus 
aparelhos estão fixados na abertura superior da fa
chada causando forte Impacto negativo na perspec

tiva frontal do Teatro.

Trata-se de um anteprojeto de arquitetura, que foi de
senhado graficamente em computador, no progra- 

lo-se uma apresentação pura-

, p|Q pavimento superior, é total- 
mente aberta não proporcionando privacidade, se 
necessário, para outro evento simultâneo ao

Constata-se, portanto de um projeto muito recente.
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ma discreta, dentro da coxia.

Nota-se no projeto a preocupação em distribuir as 
varas de luz, recurso que pode ser utilizado em abun
dância nessa proposta de realização cênica.

e cortina black out possibilitam a caixa escura propí
cia à cena.

° te' SU° '°'™ PUra * ° sua opacidade aumenta para 140 espectadores, lem
brando que foram reservados 3 lugares para defici
entes físicos. O interessante é que foi retomada tam
bém a situação dos atores terem a liberdade de cir
cular sob as arquibancadas podendo circundar o es
paço e entrarem no palco pelo lado que for conveni
ente ao momento. Também sob a arquibancada da 
platéia, programou-se uma série de armários neces
sários para organizar os aparatos cênicos. Os cantos 
criados pelo espaço retangular ante a circunferência 
da arena, possibilitam a inserção de coxias por todos 
os lados.

Na parte posterior permanecem localizados os ca
marins e sanitários para atores, sendo que foram ela
borados de forma à melhoria do espaço. Também 
inseriu-se um sanitário no pavimento térreo para defi
cientes físicos, situado no pequeno corredor de aces
so. Ainda na parte posterior, junto aos camarins, insta
la-se uma pequena escada hellcoldal que possibilita 
acesso direto dos atores ao pavimento superior, o qual 
apresenta muita eficiência em sua modificação. 
Buscou-se criar ainda um espaço de múltiplo uso, mas 
com a possibilidade de utilizá-lo simultaneamente ao 
espaço Inferior, se necessário. Permanece a solução 
dos sanitários para público, mas modifica-se sua po
sição em virtude de melhor acomodação para a casa 
de máquinas e gerador de ar-condlclonado, que, 
felizmente é retirado de sob a escada e da fachada 
do edifício. Portas acústicas Isolam o espaço múltiplo
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160. Teatro de Arena - planta pav. superior (proposta)
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4,4. Teatro Oficina

163, Fachada do Teatro Oficina na década de 80

Com a peça de José Celso, venceram um concurso 
de televisão em novembro, obtendo os prêmios de

A estréia do grupo deu-se em outubro de 1958 com 
duas peças dirigidas por Amir Haddad: "A Fbnte" de 
Carlos Queiroz Telles e "Vento forte para papagaio 
subir" de Zé Celso.

Capítulo 4 - A renovação do teatro paulistano • 165

Localização - Rua Jacegual, 520
Proprietário - Governo do Estado de São Paulo
Estréia - outubro de 1958
Projeto 1 (1958) - Arq. Joaquim Guedes
Inauguração 1 - 16 de agosto de 1961
Projeto 2 (1967) - Arq. Roberto Lefévre e Flávio Império
Inauguração 2 - 29 de setembro de 1967
Projeto 3 (1984) - Arq. Lina Bo Bardi e Edson Elito
Tipologia - Alternativa
Capacidade - 300 lugares
Dimensões do espaço - 5 m x 45 m
Altura do espaço - 15 m

"O novo grupo não era muito bem quisto em seu meio 
universitário, tido como uma espécie de casta inte
lectual que não participava das lutas da política estu
dantil. Havia também a questão de um passado algo 
nebuloso de alguns de seus membros, o fato de te
rem participado do Centro Cultural Aberto Torres, anti- 
integralista. É neste Centro que José Celso realizou sua 
primeira experiência em direção, em 1957".14

"Se você for contar a história do Oficina, verá que as O ponto que se dá maior realce no debate dos te- 
saídas sempre foram pelo lado da criação", mas destas primeiras peças do grupo",.. cai sempre

José celso Martinez em problemas como: conflito de gerações, choque 
entre a vida do interior e da capital, liberdade indivi- 

Em 1958 um grupo formado por estudantes da Fa- dual do jovem filho... Eram esboços com fortíssimo 
culdade de Direito, do Largo São Francisco em São teor auto-biográfico. O amor ao teatro não significa- 
Raulo alugou o Teatro dos Novos Comediantes, que va um plano de pesquisa ou de estudos cênicos, 
era de um grupo espírita, na Rua Jaceguai, 520. O Nesse momento era uma atividade ainda mais lúdica 

i grupo era formado por José Celso Martinez Corrêa, e diletante..." - 
Amir Haddad, Carlos Queiroz Telles, Renato Borghí, 
entre outros e, um dos elementos em comum era o 

fato de terem vindo de Araraquara.
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mento que tratava a peça.

sem

Permearam na temporada desta peça, a polêmica

nhla de Teatro Oficina Ltda.", despontando a figura 
de Zé Celso como diretor do grupo.

t

E o Oficina optou por não se fundir ao Arena, pois 
havia esta possibilidade naquele momento, mas, 
manteve uma proximidade e “vincuiação ideológi
ca com o programa" deles.

A estréia profissional, bem como a Inauguração do 
novo prédio, elaborado pelo arquiteto Joaquim 

'Guedes na Rua Jaceguai. Foi em agosto de 1961 
com a peça "A vida Impressa em dólar", de Cllfford 

— . itals. De Sartre, montaram Odets. com direção de Zé Celso.

Moscas". Foi a primeira montagem 
social, era Justamente das -------

Surgiram aqui as primeiras crises e questionamentos. 
O contato com o Arena trouxe o interesse por Jean- 

mui Sartre. onde o Ortclna bufava 
suas Indaqações fundamenl--------
«As Moscas". Foi a primeira montagem numa tenta - 

hretnmente das vias do comprometí 
va

e BSPefcul°' oonseqq-

k° M,Udavam e-«ando os trabalhos de equipe e de ,o.maçâo de

Para angariar fundos, além da montagem de três 
novas peças, duas dirigidas por Carlos Queiroz Telles 
6 ° P°r José Celso' ° Qrupo fez "Teatro a domi- 
cilio , apresentando espetáculos 
moradas paulistas. Rendendo a possibilidade da 
montagem do espetáculo seguinte: A Incubadelra de 
José Celso, dirigida por Amir Haddad c - ' ' 
1959, peça que tratava de uma luta individual, 
qualquer destaque aos problemas sociais.

Até outubro do ano seguinte, estreiaram duas peças, 
nas requintadas últimas como amadores. São "Sangue Frio" e "A En

grenagem". A primeira, de Benedito Ruy Barbosa, co- 
produzida com o Arena, trouxe para o debate a ques- 

em junho de tão do proletariado rural. Seguia os moldes da 
dramaturgia nacionalista e social do Arena, num tema 
sócio-político. "A Engrenagem", de Sartre, dirigida por 
Augusto Boal, foi adaptada ao palco pelo diretor e Zé 

Dois elementos importantíssimos entraram para o gru- Celso. Discutia a questão da libertação revolucioná- 
po neste período: Renato Borghi e Etty Fraser. ria da América Latina e toda a complexidade que o

tema traz consigo, mantendo uma de suas principais 
A peça participou do II Festival de Teatro do Estudan- teses, o "problema da liberdade individual", não aban- 
te, em Santos, onde alcançou os prêmios de melhor donando sua base: o questionamento Intelectual da 
atriz, com Etty Fraser, melhores texto e direção. Tam- classe média.
bém ficou em cartaz por dois meses no Teatro Arena, 
onde, através desse contato o grupo Iniciou a sua tran- Em 1961 o grupo profissionalizou-se como "Compo
sição do pessoal, individual para o coletivo, o social.
Começou o comprometimento com algo mais ge
ral, de interesse coletivo e engajado.
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a única

i

"Quatro num quarto”, comédia de Valentin Katálev, 
estreada em dezembro de 1962, serviu para os mo
mentos de crise financeira como "tapa-buracos”, de 
cunho comercial, foi remontada inúmeras vezes até 
1967. Tratava de uma nova visão da família, a vida 
conjugal.

Em agosto de 1962 com “Todo anjo é terrível” encer
raram o ciclo americano, iniciando o interesse pela 
dramaturgia russa.

Tennessee Williams analisa minuciosamente a "clas
se média americana desmistificando o sonho da 
prosperidade econômica, moral e social, revelan
do a realidade que é o sufoco, o sofrimento, frustra
ções e neuroses que habitam esta classe".

Em agosto de 1963, com a montagem de "Os pe
quenos burgueses", de Máximo Gorki o grupo atin
giu o auge de um estilo de representação e ence
nação que teve início em "A vida impressa em dó
lar”. Receberam o prêmio de melhor espetáculo com 
“Os pequenos burgueses” no Io Festival Internacio-

dois grupos. A divergência não se limitava apenas 
as questões ideológicas, mas também estéticas. O 
Arena que tinha como marca um teatro pobre, dis
tanciava-se do Oficina que partia para as grandes 
produções. Deste modo, ensaiavam um programa 
de ação e de pesquisa artística próprio. O grupo 
aproximava-se ao método americano com necessi
dade de se aprofundar em Stanislavski, via Actor's 
Studio.

O maior interesse do grupo era o trabalho de pes
quisa cênica, baseado num trabalho de equipe e 
do ator, caracterizado pela assimilação das técni
cas realistas de interpretação, ensinamentos de 
Augusto Boal e posteriormente, Eugênio Kusnet. Este 
foi o núcleo central de toda a Investigação do Ofici

na.

No final do ano, apresentaram "José do parto à se
pultura”, considerado pela crítica como primeiro fra
casso do Oficina por não possuir o espírito do Arena 

e do Oficina.

XCa^a6C;nSUra'deSPertandOinte--^claSSe 

rantindo ih ° PeqUena bur9uesia intelectual, ga- 
efe ' SUCesso de Público e crítica. Além da 
efervescencia trazida pela renúncia de Jânio Qua- 

ros. Isso reforçou a necessidade de uma participa- 
çao socio-política do grupo.

Em abril de 1962, com a peça "Um bonde chama
do desejo", de Tennessee Williams, o Oficina rom- 
Su pXmente com o "paraleiismo ideológico 

do Arena" principalmente com Guarnien e Vranlnha. 
t ün,eo .«ao on.„ os

Mais do que um novo processo de interpretação - 
havia uma atração pelo método de Stanislavski -, o 
Oficina era fascinado pelos aspectos de contesta
ção e em continuar a temática base do grupo: "re
flexão sobre a questão social ao nível de suas influ
ências, aparecimento e consequências enquanto 
comportamento e relacionamento familiar".16
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tempo, perceber sua função

sempre foi considerado a razão do fazer teatral.

“O Rei da Vela" foi um marco para o teatro brasileiro,

te-

O espetáculo parodiava todos os estilos, tanto na 
interpretação como na proposta cênica, afastando 
o ilusionismo, enfatizando a teatralidade. Misturavam 
“circo e teatro de revista, ópera e teatro crítico, rigor 
gestual e avacalhação, ritual pornográfico, protes
to e festa".17

Começou a ser valorizada a presença do público 
no jogo dramático. Abriu-se a "boca de cena" para - 
dialogar com a platéia.

Neste primeiro período, o público se restringiu a mero 
espectador. Somente após esse momento é que essa 
relação ganhou força e significado. O que deve ser 
salientado é que o trabalho do Oficina sempre este
ve atrelado às novas formas de interpretação, o ator Em 31 de maio de 1966 o Teatro Oficina foi destruído 

por um incêndio. O que propiciou a estabilidade fi
nanceira após essa tragédia foi, novamente "Qua
tro num quarto".

E, "Os inimigos", de Gorki, foi à publico em janeiro 
de 1966. Este espetáculo teve Direção de Zé Celso, 
assistência de direção de Fernando Peixoto, Ceno
grafia de Flávio Império e trilha sonora de Chico 
Buarque. Optaram por uma leitura da perspectiva 
burguesa e, não fez tanto sucesso quanto o último 
trabalho.

mntd°,°rientaÇão de Eugênio Kusnet, e Gorki como 
^m-Xima: t° 9rUP° rea"2°U Um aprofundamento 
imitado no método de Stanislavski, era possível cons

ta^ psicologicamente a personagem, e ao mesmo

> social.

“Andorra", de Max Frisch refletiu o início dessa nova 
estética proposta pelo grupo. O Oficina, numa pas
sagem gradual, Iniciou um processo irreversível em 
busca de um teatro não ilusionista. Iniciou-se tam
bém um novo enfoque na relação palco-plateia.

O Golpe de 64 levou o Oficina a adquirir uma nova 
posição em relação ao seu trabalho. Precisavam en
contrar uma dramaturgia cujo tema e conteúdo es- No ano seguinte, com a reinauguração do Teatro, o 
tivesse ligado à nova situação e, ao mesmo tempo Oficina Iniciou um novo processo, a necessidade 
possibilitasse um trabalho de contestação. O encon- radical de ruptura com o passado, com "O Rei da 
tro com Bertold Brecht e a descoberta de novas pos- Vela”, de Oswald de Andrade. Com o texto, veio a 
sibilidades também interferiu nesta mudança. possibilidade de um debate sobre a realidade bra

sileira, o cidadão brasileiro, bem como um novo es- 
A partir daí, o Oficina inclinou-se para o social, vis- tilo de comunicação da realidade brasileira, 
lumbrando a possibilidade de um teatro popular e 
político, mantendo ainda a classe média como 

enfoque central.

nC" de Teatro no Uruguai em 1964.
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i \

k.

164. Configuração do Oficina de acordo com projeto de 
Joaquim Guedes

Em "Gracias Senor" surgem 
transformarem-se em <----- -

va das <--------

sentou o momento de divisão entre racional e irracio
nal vivido pelo grupo. Este trabalho teve sua lingua
gem estática embasada na proposta de Jerzy 
Grotowski.

1970, foi o ano do governo Médici, das perseguições, 
torturas, drogas, propício à tendência irracional. Pas
sam então a existir dois Oficinas. Na tentativa de con
tinuarem juntos desenvolveram simultaneamente dois 
projetos diferentes: Fernado Peixoto encena "Don 
Juan", de Molière e a filmagem de "Prata Palomares" 
com direção de André Farias e Zé Celso. Após isso, o 
grupo do “coro", resolve partir para um novo trabalho,

“Gracias Senor" no Rio e depois em São Paulo. Era 
uma criação coletiva, sem direção, sem atores e sim

grupo dividin- A relação com o público, de agressiva, transforma-se 
em integrada num ato comum, numa vivência co
mum.

A agressividade vinha para mostrar ao público que o 
sonho havia acabado, colocá-lo frente a frente com formar uma comunidade, dissolver a empresa e via- 
a realidade. jar pelo país.

fco OUZia PeÇ° ai*)la °PMÕ9S * Público . ori- 
’ O publico passava por uma noM r
, palco. Era preciso atingir-lhe as entranhas, provocá- 
limitesT6 a l°' qUesíloná’10- ElT>bora ainda haja os 
J-nites físicos do palco, a relação passa a ser agressi-

Em 1972 o grupo apresentou novo trabalho proveni
ente das experiências tidas nas viagens. Com o nome 

. . , ps primeiros vestígios de “Grupo Oficina Brasil em^ Re-Volição", apresenta 

---- i comunidade. A peça "Na Sel-
Cidades", de Bertold Brecht, em 1969, repre-

165. Cconfiguração do Oficina de acordo com o proje- 
to de Roberto Lefévre e Flávlo Império

Esse retorno à valorização da palavra, ao raclonalismo 
crítico, trouxe contradições internas ao t .
do-o em dois. De um lado os "representativos", numa 
intensa concentração racional e, de outro, a 
"marginalla", com elementos oriundos do coro de 
"Roda Viva". Zé Celso inclinou-se à "marginalia .

A radical montagem de "Roda Viva", de Chico 
Buarque, por Zé Celso no Rio de Janeiro era a nova 
proposta do Oficina, onde foi levado aos extremos o 
processo iniciado em "O Rei da Vela".

Em dezembro de 1968, a peça “Galileu, Galilei", de Viajaram pelo nordeste do país com o nome "Oficina 
Bertold Brecht trouxe as discussões sobre as comple- Brasil", restando do grupo antigo apenas Zé Celso e 
xas relações entre o trabalho intelectual e a repres- Renato Borghi com novos integrantes. O trabalho deu 
são. Para o Oficina foi um momento de reflexão, onde, origem à comunidade, no modelo do Living Theater, 
inclusive, a relação com o público retornou ao "diálo- buscando espaços não convencionais. Em busca do 
go crítico", anterior ao "Rei da Vela". público, povo, buscavam campos de futebol, pra

ças, ruas.



o edifício teatral paulistano

Capítulo 4 - A renovação do teatro paulistano • 170

mesmo tempo o uso total desses meios.

166. Espaço demolido para a nova configuração

167. Obras da reforma na década de 80

A4-

A partir daí o Oficina passou ser exclusivamente de Zé 
Celso, que foi despejado do Teatro Glauco Gii, no Rio 
de Janeiro.

Em termos de arquitetura, A Tempestade destruiu tudo 
e o oficina vai agir de novo. Na base da maior simpli
cidade e da maior atenção aos meios científicos da 
comunicação contemporânea. É tudo."18

■ ' ' --------- - taram o repertório do Teatro Oficina em uma tempo-
propostas cênicas rada no Teatro Maria Delia Costa, no prédio da Fede- 

teatro edificado ra ção Paulista de Futebol, batizada como "Saldo para 
o salto".

Retornou em 1979 e trabalhou para que o Teatro Ofi
cina fosse tombado como Patrimônio Histórico Cultu- A tragédia originou um movimento de intelectuais e 
ral em novembro de 1982. Tratou então de contratar artistas para que o teatro fosse reconstruído. Apresen- 
Lina Bo Bardi e Edson Elito para o projeto do novo es
paço que deveria condizer com as [ 
desenvolvidas pelo grupo. O novo 
no início da década de 80, desenvolve suas experi

ências cênicas até hoje.

entendimento e a 
-o ao te-ato.

° final de J972 é marcado com a saída de Renato 
Borghi, apos mais uma tentativa de reunificação com 
As Três Irmãs", de Tchecov, que termina num novo 
confronto de visões.

4 4,1, Espaço cênico
-Do ponto de vista da arquitetura, o Ottolno vai procu- 
rar a verdadeira significação do teatro • sua estruturo 

Ss/oa e taotll, sua não abstraçOo ■ que o 

profundamente do ci------

com atuadores, possibilitava o c ■ 
”enC”aoP,oO“»*Otfcl„aaoteatro- 
tortesTc1,lh aa9,eSSÍV° 6 MêmiC°- que 

do em t H . DUbliC° ’ d° C"',ica °,é 591 
do em todo o território nacional.

No espaço alugado à rua Jaceguai, o arquiteto Joa
quim Guedes fez uma reforma para adaptá-lo à con
cepção teatral do grupo. Guedes criou um teatro tipo 
"sanduíche", um semi-arena, com duas platéias pa
ralelas ao longo da área de cena, com capacidade 
para 200 pessoas. O Teatro Oficina apresentou uma 
nova forma de espaço cênico: a combinação de 
arena com palco italiano, o que permitia o uso de 

A "Comunidade de Oficina Samba" criada por Zé cenários e ao mesmo tempo a proximidade com o 
Celso, sob a impossibilidade de trabalhar opta pelo público. Durante a primeira fase da Companhia, foi 
auto exílio em 1974. assim que se configurou o teatro até que, em 1966,

ele foi totalmente destruído por um incêndio.

E, 1967, para a reconstrução do Teatro Oficina, foi 
projetado por Rodrigo Lefevre e Flávio Império, uma 
ampla arquibancada de concreto com acessos la
terais em meio nível e palco italiano com mecanis- 

diferencia mo giratório sob um círculo central. E, essa era a nova 
■inema e da tevê, permitindo ao configuração do Teatro. Foi nesse espaço que Lina I
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A partir de uma visita na obra, Edson achou que de-

168. Detalhe da transferência e permeabilidade do Ofi
cina

Em 1982, o imóvel foi desapropriado e incorporado 
ao Patrimônio Estadual sob administração da Secre
taria do Estado da Cultura. E é nesse momento que o 
conceito "rua" é proposto para o Teatro num projeto 
de Lina e Marcelo Suzuki, o qual não foi realizado.

Os arquitetos não se utilizaram de propostas anterio
res. Remanescente do projeto de Una e Marcelo Suzuki 
em 1982, ficou apenas o conceito da "rua". Lina e 
Edson, portanto, partiram de novas propostas.

Os conceitos que nortearam todo o desenvolvimento 
do projeto foram, de início, a "rua", o conceito de 
passagem, de passarela de ligação entre a Rua 
Jaceguai, o Viaduto e os espaços residuais de sua 
construção potencialmente utilizáveis e a grande área 
livre nos fundos do teatro. Outros conceitos eram o de 
ser um espaço transparente, permeável, compondo 
entre a união de todos os ambientes um espaço 
cênico unificado; felxibllidade de uso, versatilidade, 
utilização de recursos técnicos contemoporâneos 
paralelo ao despojamento. Edson Elíto diz: "O terreiro 
eletrônico onde bárbaros tecnizados atuassem".

mentos, /ess /s more, raclonalismo contrutivo, 
asceticismo e do outro, o teatro de Zé Celso, com o 
simbolismo, a iconoclastia, o barroco, a antropofa
gia, o sentido, a emoção e o desejo de contato físico 
entre atores e platéia, o 'te-ato'." ”

Inlcialmente, as paredes divisórias internas do edifício 
iriam permanecer e, os estudos iniciais determinavam 
aberturas nestas paredes que seriam feitas como fu
ros de tiros de canhão - "furos da guerra do Líbano"- 
uma referência às aberturas do Sesc Rompéia, "furos 
da Guerra da Espanha". Os croquis eram coloridos 
por Lina com aquarela ou lápis de cor.

Em 1981, o edifício foi tombado pelo CONDEPHAAT, 
a partir de um parecer de Flávio Império afirmando 
ser o Teatro Oficina "um bem cultural da cidade não 
pela importância histórica do imóvel, mas pelo seu 
uso como palco das transformações do teatro brasi
leiro".

Dois anos depois, portanto enn1984, é que Iniciaram 
os estudos de projeto que culminaram no Teatro Ofi
cina tal qual conhecemos hoje, por Una Bo Bardi e 
Edson Elito. Os arquitetos, durante a concepção do 
projeto, buscaram atender às propostas cênica e es

pacial de Zé Celso.

°nX op,eX Cenâ'iOS eXOePC,O“ ’
«ode como “°**
-eveluçào,„aBX 'qUePa,,iCl”amaa
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"Houve um saudável, por vezes complexo, processo

Entre os anos 1975 e 1980 foi um período de leituras 
ensaios, elaboração do filme "O Rei da Vela" e, até 
empréstimo do espaço para outras companhias.
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fício, foi previsto poro o fogo.

169. Intenor do Teatro Oficina - "rua

Para conforto ambiental, circulação de ar e ventila
ção, foi desenvolvido um estudo para as entradas de 
ar no térreo para que, por meio de exaustores eólicos, 
houvesse um sistema de absorção e exaustão na co
bertura.

O novo anteprojeto demolia todas as paredes inter
nas criando um palco em toda a extensão do edifí
cio, da entrada aos fundos e com um trecho em ram
pa (que era desejo de Zé Celso) para vencer um des
nível de 3 m, da frente ao fundo.

O espetáculo é comum a todos, não há como es
conder-se dele. Todos são participantes da cena, os 
atores e atrizes, técnicos, público, bem como os equi
pamentos ou objetos de cena. O ator, em oposição 
ao palco Italiano, pela proximidade do público e por 
estar exposto sob todos os pontos de fuga, também 
se expõe totalmente, e como um reflexo ao público, 

ito central do edi- expõe francamente sua condição humana.

170. Interior do Oficina - utilização do espaço

No fundo foram colocados os equipamentos de ilu
minação cênica, som, controles eletrônicos; também 
projetaram um sistema que abrange todo o teatro de 
captação e distribuição de imagens de vídeo, con
cebido para privilegiar as ações simultâneas em di- 

Foram criadas peças de concreto para versos locais do espaço cênico.
contraventamento e sustentação das paredes de ti
jolos muito altas, também uma estrutura metálica para O conjunto único e transparente criado pelos arquitetos 
sustentar as novas coberturas dos mezaninos é quebrado com sensações de surpresa e diferencia- 
superpostos ao fundo, garantindo estabilidade das ções espaciais, no contraponto entre as paredes 
galerias laterais de tubos desmontáveis. envoltórios dos grandes tijolos do início do século com

as estruturas metálicas principais e as desmontáveis. 
A altura progressiva do pé direito atinge até 13 m sob 
o teto deslizante e, a fachada para a rua Jaceguai, 
foi mantida cinza e com o aspecto bunker da resis
tência.

-P^^

a°parld° DeCÍdiram então ma"ter apenas 

los do enV°l,Onas'que eram cornPoslas por ti|o- 
da década de 20, o.cos romanos de 

embazamento e parte da cobertura.

O sentido de "rua" e de passagem foi marcado com 
um palco/passarela acrescido de uma faixa de 1,50 
m de terra coberta por pranchas desmontáveis de 
madeira laminada. Adaptou-se uma cobertura em 
abóbada de aço deslizante sobre a estrutura metáli
ca que fica justaposta à parede de tijolos que, 
"platonicamente, contempla o elemento ar, assim 
como o jardim existente, a terra".

Para a água, foi projetado uma cachoeira que desá- 
X num espero d'água através de sete tubos apa
rentes com um mecanismo de re-circulaçao. Uma 
rede de gás, que abastece um poni_-
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Conclusão

informar, sociabilizar.

A partir da segunda metade do século XVIII, mesmo 
com a cosntrução das Casas de Ópera, que foram 
edifícios específicos para o teatro regular, ainda eram 
muito utilizados os conventos e igrejas para as repre
sentações. E, no Início do século XIX, o edifício teatral 
funcionava, principalmente, como equipamento de 
reuniões extra teatrais. Poucas vezes servia como lo
cal para encenações de pequenos quadros ou tex

tos.

O interessante deste período - séculos XVI ao XVIII - é 
que a participação nas representações não se limita
va a nada ou ninguém. Quando ocorrida num só 
ponto - a praça - ou dispersiva - no trajeto de algum 
cortejo - todo o território era transformado em cená
rio, envolvendo tudo o que nele continha, casas, pes
soas, enfim, convertendo tudo num paico de cerimô-

0 edifício teatral paulistano

bnÍh h QUe Pretendeu levQntar com este tra
balho de pesquisa foi sobre a questão das caracterís
ticas físicas dos edifícios teatrais paulistanos, bem 
como sua história social. Aspirou-se encontrar respos
tas ou, ao menos caminhos para indagações como: 
Quem influencia quem? Os edifícios são uma conse
quência do fazer teatral? Ou o fazer teatral é limitado  

em si? Embora pareçam simples, são nla cristã, atingindo direta ou indlretamente a vida de 
questões complexas, para as quais foram atingidas todos os habitantes do lugar.
algumas respostas consideradas relevantes, que se
rão expostas a seguir.

S====SS.'=SS= 

nas de divertir e, a medievals, com
XXZoZ aparato cénteo sempre foi 

mais simples.

Neste momento primeiro da história do espetáculo 
paulistano, o espetáculo tinha o poder de transformar 

Notou-se que no século XVI, as representações o lugar, Interferir na vida das pessoas. Independente 
jesuíticas não estavam separadas da finalidade de do local, do edifício para representação, ele cum- 
catequizar. Função colocada antes mesmo da preo- pria sua função primeira que é o ato de representar, 
cupação estética, não só no que diz respeito à litera
tura dramática, como também no que se relaciona 
com a cena propriamente dita.
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Os edifícios eram frequentemente adaptações. Indis
cutivelmente, o Teatro Sant'Ana foi o melhor edifício 
teatral de São Paulo até a construção do Teatro Muni
cipal. Todos os edifícios teatrais construídos mais tar
de foram influenciados por ele, pelas suas caracterís
ticas arquitetônicas, distribuição dos usos e utilização 
dos mesmos (palco,platéia,etc.).

No início do século XX, foi inaugurado o Teatro Muni
cipal de São Paulo, Influenciado pelo Ópera de Paris.

terior da fachada e o corpo após a caixa cênica.
O edifício do Municipal é reflexo puro do Ópera de 
Paris (1860-1875), ápice do desenvolvimento dos edi
fícios renascentistas à italiana, que, por sua vez retra
tava a evolução que nasceu em 1545 quando Serlio 
estudou os escritos de Vitruvio na tentativa de retomar 
a cena clássica, e Palladio projetou o Teatro Olímpi
co, primeiro edlficado depois da queda do Império 
Romano, passando pelo Sabbionetta de Scamozzi até 
o Farnese de Aleotti, quando a boca de cena foi fe
chada pelas cortinas.

Fica claro que o Teatro Municipal fazia parte de um 
universo elitizado, Inclusive na diferença de classe dis
tribuída em partes diferentes da platéia. Atribuía-se ao 
edifício o caráter de marco na cidade, no qual as 
pessoas faziam parte do espetáculo cênico, partici
pavam para serem vistas, não apenas para assisti
rem o espetáculo, a cena. Elas eram parte Integrante 
do espetáculo, juntamente com o edifício que, todo 
"trabalhado" era por si só, também, o espetáculo.

A platéia, construída em ferradura era, justamente para 
propiciar esta situação, as pessoas verem uma às ou
tras. O palco italiano, munido de todo aparato cênico 
e boca de cena, tornou-se um espetáculo à parte.

A transição do palco seml-círculo, baseado no mo
delo clássico, para o palco italiano renascentista, se
parado da platéia, foi decorrente do aparato mecâ
nico, que evoluía continuamente. Em contrapartida 
à sofisticada cenotecnia, havia uma dramaturgia pou
co produtiva, e, em São Paulo não foi diferente, mes-

r
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Durante todo o século XIX, o teatro em São Paulo 
rastou-se à base de grandes improvisações, tanto de 
espaço quanto de atores e textos. Apesar de, nas pri
meiras décadas vários fatos terem contribuído para 
sua melhoria, como a chegada da família real, a In
dependência, a vinda da Missão Francesa, a abertu
ra dos portos, o romantismo... O teatro lucrou e aos 
poucos foi ajudado peios estudantes da recém fun
dada Academia de Direito Paulista.

A arquitetura deste edifício e de todos os outros 
construídos nas grandes capitais naquele momento 
possuia características peculiares, as quais revelavam 
Imediatamente a que fim ele se destinava. O que 
não era comum na maioria dos edlficios de teatro 
nas cidades do Brasil ou do mundo ate então. A inter 
pretação da fachada lateral consfltuia-se da parte 
ceÍal correspondendo ao auditório, coberto pela 

“pulo e CMS volumes slméidcos. olém da corpo an-

Pode-se dizer que, nestq ,Qai o es0etâcu|o MQpta 
a-se aos edifícios, criados para sua função.
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Num momento de forte Inserção das salas de cine
ma em São Paulo, portanto num cenário restrito ao 
ambiente teatral, onde a única exceção era o Teatro 
Municipal, inacessível à grande parte da classe tea
tral paulistana, principalmente aos jovens amadores, 
surgiu um teatro que, apesar de ser adaptação de 
um edifício para outros fins, teve um minucioso estu
do para que fossem supridas as necessidades à nova 
função daquele espaço.

A partir da inauguração do Municipal em 1911 até o 
final da década, o teatro paulistano atingiu seu <— 
geu de expansão comercial. Diversos edifícios tea
trais foram construídos à disposição de uma ou duas 
companhias paulistanas, as cariocas, espanholas, Ita
lianas e portuguesas. Sempre nos moldes à italiana.

Neste contexto, surgiram vários grupos decorrentes ou 
não do TBC - se bem que sempre influenciado por 
ele - e também vários edifícios teatrais. Deste mo
mento, os edifícios analisados foram: o TBC, o Teatro 
de Arena, o Teatro Oficina, o Teatro Cultura Artística e 

para o os Teatros Distritais, ditos Populares.

O TBC introduziu um novo comportamento: a preocu
pação com todos os elementos que contribuem para 

apo- a totalidade do espetáculo. Pregou a valorização do 
. .—- trabalho conjunto e consciente. Além do elenco sin

cronizado e do ator comunicador, o bom teatro era 
feito também com bons diretores, cenógrafos, 
iluminadores e equipamento cenográfico satisfatório.

Houve a preocupação em se obter um palco com 
profundidade generosa e recursos técnicos 
cenográflcos que abastecessem às exigências dos 
espetáculos, adaptados numa sala pequena, com

I
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™ sendo ampla a distância temporal.
°nclUi-se que neste momenfo, Q ed.f,cio 

ceu fortemente sobre a cena. Era o edifício que de- 
Jminava os caminhos da arte, ora o edifício como 

spetaculo, ora como integrante do espetáculo e ora 
proporcionando uma cena à italiana

■ espetáculo.

Em conseqüência à grande ascensão do cinema, 
na década de 40 há quase extinção da atividade 
teatral. Que também foi influenciada por outros fato
res como a falta de renovação de textos e de profis
sionais, bem como a ditadura de Getúllo Vargas. Nesta 
década encerrou e Iniciou uma nova fase no teatro 
brasileiro. É neste contexto que surgiram novos ama
dores cs quais ganharam força e se impuseram no 
cenário teatral paulista, culminando no surgimento do 
TBC e ^-se firmar que a partir daí entrou-se na 

atualidade teatral.

Entretanto, com o aparecimento do cinema na dé- Pode-se notar que a filosofia teatral difundida pelo TBC 
cada de 30, Iniciou uma redução teatral. Os clne- desde seus primórdios esteve estampada em seu edi- 
teatros logo se transformaram em cinemas. Chegou fíclo.
o momento em que São Paulo possuia apenas dois 
teatros: O Municipal e o SanfAnna II.
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ximação entre palco e platéia. Significando também, 

uma encruzilhada no caminho do edifício do teatro 
moderno. Entretanto, permaneceu o conceito de 
caixa de cena em ambos exemplos.

Quanto à escolha de sua forma, foram determinantes 
a economia em custos da montagem e o anseio de 
um espaço que realçasse o texto. Esta solução foi 
elemento fecundo para o alicerce do teatro nacio
nalista, bem como o início de uma reflexão sobre a 
possibilidade de assumir uma função social mais con

da criação teatral do TBC, marcou a 
antigos edifícios teatrais de estilo Italiano, com frisas, 
camarotes e anfiteatros, para uma pequena sala 

adaptada.

O Teatro de Arena é resultado de uma nova proposta 
ecletismo do repertório; e a estabilidade do elenco, de trabalho com a idéia de quebrar a caixa geomé- 
com bons salários e contratos anuais renováveis; bus- trica e experimentar novas relações espaciais. A are- 
cou-se destacar as características do edifício que, pa- na traz em si a potencialidade do distanciamento - 
ralelamente às novas diretrizes da filosofia específica com a quebra da 4a parede e o diálogo entre ator e 

transição dos platéia - alcançando, mediante recursos específicos, 
a comunicação com o público. Podendo, portanto, 
configurar a forma ideal para um teatro transforma
dor da realidade. Entre as formas teatrais disponíveis, 
a arena é a que melhor se presta a despertar no pú
blico uma postura crítica diante do que está sendo 
encenado.

O plano de trabalho do TBC deve ser considerado 
como um caminho, mas não é possível que seu mol
de de produção seja utilizado atualmente. A ence- 

equi- nação e dramaturgia considerada como alienação 
proposta pelo TBC provocou uma reação na juventu
de brasileira resultando no surgimento de novas cor
rentes nacionalistas, mais precisamente o Arena e o

Dentre as diretrizes e características do TBC que, resu

midamente são: a Implantação do teatro em r 

pe, inicialmente formado por jovens amadores; a in
serção no cenário paulistano da utilização do 

encenador como responsável pela autoria do 
espetáculo; a atenção cuidadosa na realização dos Oficina, 
cenários e figurinos, que até então eram improvisa
dos; a precaução em tratar com igual requinte o

J 0 edifício teatral paulistano

entradas, nao reduzindo-as, definindo-se o teatro 

como diversão diferenciada e de luxo.

Foi um momento de vanguarda para as novas con
cepções de edifícios teatrais. Tratava-se da extgen- 
cla imposta pela dramaturgia ao "edifício-instrumen- 
to" além do avanço tecnológico necessário e noto- 
no' a tendência no sentido interaçao publlco/cena. 
Guardada às devidas proporções, pode-se compa
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Os Teatros Populares, Arthur Azevedo, João Caetano, 
Paulo Eiró e o Teatro Cultura Artística seguem outro 
caminho. Todos possuem palco italiano e, salvo algu-

proposto, caso tanto do Teatro Oficina quanto do Te
atro de Arena. Os dois se enquadram perfeitamente 
nas vanguardas dos encenadores, ocorrida a partir 
da década de 50, os quais tinham maior força sobre 
o espetáculo, superando a dramaturgia, e até o edi
fício, principalmente o palco italiano.

As conclusões que pode-se tirar sobre o Teatro Cultura 
Artística e os Teatros Distritais da Prefeitura Municipal 
de São Paulo são próximas, por possuírem caracterís
ticas semelhantes. Não se pode dizer o mesmo se 
comparado com o TBC e os Teatros de Arena e Ofici
na, também objetos deste estudo.

reflexo daquele momento. Não haviam grupos tea
trais específicos à espera de tais edifícios. As propos
tas eram de se realizar edifícios que propiciassem 
satisfatoriamente vários tipos de espetáculos, inclusi
ve lírico, caso do Cultura Artística. Este favorecido com 
um auditório de muita qualidade acústica, conside
rado até hoje uma das melhores casas de espetáculo 
da cidade de São Paulo.

' , mas no fato dele 
possibilidade da rela-

ni

rístlcas. A principal delas é a composição 
ralelas permitindo também palco italiano e uso de arquitetônica. Eles fazem parte do momento em que 
cenários, bem como a proximidade com a platéia. A eclodia a arquitetura moderna em São Paulo. Os 
segunda foi projetada pelos arquitetos Rodrigo Lefévre arquitetos Rino Levi e Roberto Tibau, autores dos 

i e Flávio Império, provida de |oalco italiano com am- projetos, engajados no movimento moderno, busca- 
! pia arquibancada com acessos laterais e, finalmente ram soluções arquitetônicas que, claramente, são o 
j a atual, com autoria dos arquitetos Una Bo Bardi e

Edson Elito sob um conceito de "rua".

seqüente, de interesse coletivo, engajado

XX ?s no160"0 OfÍCÍnO tQmbém " deU Paralela- 
mente as novas experiências e novos métodos de in
terpretação ligados a “reflexão sobre a questão so
cial ao nível de suas influências, aparecimentos con
sequências enquanto comportamento e relaciona
mento familiar". 1

O fato é que no decorrer da história que envolve o 
Teatro Oficina, o espaço teatral construído de formas 
completamente distintas sempre esteve ligado con
venientemente aos preceitos de encenação defen
didos pelo encenador ou diretor.

Estes exemplos podem ser remetidos à origem do edi- 
Ío teatral moderno, considerado como marco o 
SoWLdeGropius. Não no sentido do edifício 

oferecer variabilidade geométrica, 
proporcionar ao encenador a [ espec(flca do

específico oo rr^o

A concepção do edifício que abriga o Teatro Oficina 
configurou-se em três formas. A primeira concebida 
pelo arquiteto Joaquim Guedes num teatro tipo mas restrições, Identificam-se segundo suas caracte- 
sanduíche", uma semi-arena com duas platéias pa-
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do habitante da cidade, no caso, do bairro.

fíclo.

Z

Os edifícios foram projetados por arquitetos que bus
caram incessantemente o comprometimento com o

Com o Teatro Cultura Artística a história é um pouco 
políticas públicas e priva- diferente. O edifício foi implantado em um terreno pou-

Os grandes teatros, considerados modelos de 
arquitetura pública, construídos até meados do sécu
lo XX, são praticamente eliminados das novas pro- 

- sua tipologia postas políticas. E o que buscamos demonstrar neste 
trabalho foi o reflexo dessa nova geração de admi
nistração pública estampada explicitamente na rea
lização das obras dos Teatros Distritais de São Paulo.

co destacado na paisagem urbana, limitando o tra
tamento nas suas fachadas laterais e posterior mas, 
buscou-se atrair o olhar do cidadão com um cuida
doso trabalho em sua fachada principal, mantendo- 

das^novaT políticas foram, de se sempre a preocupação com a real função do edl-

Em tempos não muito longínquos os edifícios teatrais 
e m considerados marcos „A jmporfân- 
do edifício teatral como signo da cultura urbana ia 
bastante alem de seus limites físicos - - - — ■ 
arquitetônica - e de sua tipologia cênica - sua fun
ção como teatro -, e avançava pelo entorno, dentro 
da cidade, determinando importantes relações dos 
cidadãos com sua história, suas tradições e sua cultu
ra".2

Contudo, com o passar dos anos houve alteração, e 

porque não, evolução nas [
das que administravam o espaço urbano. Pode-se 
afirmar, portanto, que se imprimiu na malha urbana 
das cidades contemporâneas brasileiras, através tam
bém dos edifícios os novos modelos dos valores ur-

As influências G— .. - .
certa forma, marcadas também pela edificação e 

seus teatros.

fícios na cidade. ' Ç' ° de tais edi- está associada à mudança dos modelos da cultura

urbana.

A iniciativa do poder público em edificar teatros po
pulares, buscando disseminar a arte teatral às pesso- 

Neste contexto, poderiam-se exemplificar várias cida- as comuns - oposto à proposta do Teatro Municipal 
des, mas restringiu-se apenas à metrópole paulistana no início do século - é bastante laudável, mas a gran- 
com o Teatro Municipal, projetado e edlficado com de novidade neste momento é a Inserção de tais edi- 
sua monumentalidade auto-referencial para desem- fíclos em bairros afastados do centro da cidade. Den- 
penhar "uma função que ultrapassa o programa tro desta política eles foram privilegiados no que se 
arquitetônico típico de um edifício teatral, sinalizando refere à implantação, buscando, dentro de cada bair- 
a importância em determinado momento e contexto ro eleito, manter sua função de "aglutinador" do olhar 
histórico, da cidade, seu governo e seus cidadãos".3 do habitante da cidade, no caso, do bairro.
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palco deve

ras fileiras da platéia e a profundidade do palco. 
Mesmo quando se necessita de proscênio maior para 
ser utilizado como fosso de orquestra, cortinas corta- 
fogo, cortinas de boca e reguladores, com coerên
cia e responsabilidade pode-se evitar hiper- 
dimensionamentos impedindo-se assim que se crie 
uma barreira espacial a qual dificulta o envolvimento 
entre o ator e o espectador.

As salas dos quatro possuem conforto e ótimas possi
bilidades com seus palcos compostos de quarteladas 
móveis de madeira e seus proscênios possibilitando 
utilização para fosso de orquestra.

Outro fator Importantíssimo para o bom funcionamento 
de um edifício teatral é a infra-estrutura de cenotecnia. 
Salas técnicas, depósitos, acessos e locomoções se
guras aos porões, urdimento e varandas. Necessitam 
de equipamento cenotécnlco atualizado e, dentro 
do analisado, os quatro edifícios aos quais nos referi
mos possuem possibilidades compatíveis às necessi
dades dos espetáculos e do espectador. Todos, em 
seus respectivos históricos possuem projetos de adap
tações dos recursos cênicos, pois, com o passar dos 
anos, tornaram-se obsoletos. Tem-se notícias que o 
grande auditório do Teatro Cultura Artística, por vezes, 
precisa alugar equipamento de iluminação cênica 
pois o palco é amplo, sendo comum abrigar gran
des produções artísticas, o que não é um grande pro
blema diante dos benefícios proporcionados pelo 
mesmo.

O auditório principal do Teatro Cultura Artística, por 
possuir grandes dimensões, com capacidade para 
1156 lugares, correu o risco de pecar nesse sentido. 
Mas com cuidado os resultados acústicos e técnicos, 
foram resolvidos dentro das exigências do programa 
proposto. Acerca da visibilidade, observou-se que a 
platéia, bastante larga, em forma de leque, não pro
porciona resultado satisfatório de visibilidade nas ex
tremidades laterais. Não é possível visualizar totalmente 
o palco desses lugares.

0edílcioteaW|Paulis,ano

O pequeno auditório que teve seu tratamento acústi
co voltado a abrigar principalmente concertos de mú
sica de câmara e conferências, também se revela 

um ambiente aconchegante.

ser evitado o hiper

no de médio e grande porte.
Um aspecto importante no edifício de teatro é que 
ele proporcione uma aproximação entre público 
palco criando uma situação de envolvimento com o 
espetáculo, independente de suas dimensões.

Para o

O mesmo ocorre com os teatros Distritais Arthu. Aze- 
vedo João Caetano e Paulo Elró. São aeonoltegam 
ÍÍ buscando, dentro das .Imitações Inerentes a 

tipologia. o menor distanciamento poleo/píoted

^stX"1nTnh° dQ ’UnÇãO
nn Ho Í CaS°’ edifíCiOS teatrais de POlco italia-

oc nroletos das salas do Teatro Cultura

^^cêrtOT.^u^dlsIamslamenloemrelaçãoãsralmel-
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Pode-se dizer, portanto, que nas duas experiências, 
os edifícios tiveram maior força no que diz respeito à 
arquitetura do que na fazer teatral em si.

Os Teatros Populares, embora com menor capacida
de tanto para espetáculos quanto para espectado
res, fizeram parte de uma proposta louvável. Dissemi
nar a cultura nos bairros da capital paulista. Fruto da 
grande missão realizada pelo Convênio Escolar. 
Participaram da propícia sttuação que teve como con
sequência a proliferação da arquitetura moderna 
paulista, sendo o reflexo de nível nacional.

Atualmente os novos edifícios teatrais construídos são 
fatos passíveis de obserção. Tem sido muito comum 
os "teatros de shopping". Diversos fatores, como fácil 
acesso e estacionamento, segurança, conforto, gran
de fluxo de circulação de pessoas tornam essa práti
ca atraente e facilitadora para tal realização. Mas, 
Infelizmente, nem sempre essas construções são mu
nidas de qualidades primordiais ao espetáculo tea
tral. A política de uso do solo dos shoppings não con
diz às necessidades de uma sala de espetáculos, 
onde a proporção espacial certamente é maior do 
que a normalmente utilizada. O problema não é o 
fato de o espaço teatral ser construído dentro de um 
shopping, é justamente a forma com que isso tem 
sido feito. Paro a edificação de um espaço teatral 
junto a um complexo como este, são necessários es-

podem estar com vestimentas épicas ou com adere
ços desajeitados ou até, apressados, tornando-se a 
escada um obstáculo desnecessário.

Considerando a necessária área nos espaços teatrais 
para bastidores, onde os técnicos e atores circulam 
veemente e, dependendo do espetáculo, com figu
rinos de época, notou-se que os menos ponderados 
depositam pouca atenção a eles. Claro, não é o caso 
do Teatro Cultura Artística. Observou-se que, proporci
onalmente ao palco e sala de espetáculos, as coxias 
e bastidores são pequenos. Certamente as limitações 
do terreno, o que determinou também o partido 
adotado para o projeto do edifício, Interferiram no 
dimenslonamento pouco generoso, se proporcional 
ao palco, deste espaço, bem como na decisão de 
se colocar os camarins em níveis superiores.

r
o edifício teatral paulistano

Em contrapartida, as dimensões das coxias adotadas 
nos edifícios Populares mostram-se bastante amplas, 
se comparadas ao espaço geral. Mas, como no 
exemplo anterior, os camarins estão dispostos no su
perior e neste caso não houve limitações advindas 
do terreno, talvez do partido arquitetônico adotado. E 
possível que se tenha optado por coxias amplas para 
suprir a carência dos camarins distantes, o que de
monstra um certo cuidado do arquiteto neste senti
do Vale lembrar que é de bom tom evitar escadas 
nos percursos entre palco e camarim, pois os atores

dimensionamento, o que julga-se ter ocorrido no gran- 
de audrtorio do Cultura Artística. Isto dificulta as solu
ções cenograficas e em peças que possuam peque
no numero de atores, resultando em artifícios, às ve
zes, nao satisfatórios para "diminuir" o espaço de re
presentação, ou cenários mal resolvidos na tentativa 
de induzir a supressão do espaço.
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tação que, por natureza esteve inseparavelmente li
gado a comunidade. Onde quer que tenha habita
do um grupo de pessoas desde a origem dos povos, 
a representação sempre esteve presente. O edifício 
construído para este fim foi uma conseqüencia desta 
manifestação Inerente à humanidade, portanto con- 
clui-se a Importância desta forma de comunicação, 
que além de Informar e sociabilizar, também funcio
na como lazer, diversão.

O Sesi também é outra entidade preocupada em 
edlflcar e manter espaços para teatros. Possui mais 
de vinte teatros, entre eles o Teatro Popular do Sesi, 
Inserido no edifício da Fiesp, considerado um dos mais 
importantes teatros brasileiros.

Finalmente, buscou-se apresentar aqui um pouco da 
história desta arte considerada primordial ao desen- 

O Sesc é a instituição que mais constrói espaços tea- volvlmento intelectual e emocional do homem. Sabe- 
trais em nosso país hoje. Proprietária de mais de se que é o Início de uma pesquisa que merece aten- 
clncoenta edifícios, adota como política particular a ção e aprofundamento.
inserção de espaços teatrais em seus complexox cul
turais e, o melhor, primorosamente cuidados. São, de 
fato, valorizadores desta arte.

Outro fenômeno que também tem acontecido hoje 
é a implantação de espaços teatrais por algumas 
entidades não governamentais como o Sesc e o Sesi.

r
o edifício teatral paulistano

Também há as Iniciativas de investir em espaços para 
o fazer teatral partidas do Centro Cultural Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica Federal. E, em menores 
proporções preocupam-se em Investir nesta area ou- 
joXiçées corno o—’®""”1'"- 

cesae a Cultura inglesa.

cabelsmM que o teofro sempre lol umo mon«e,

oo aXo e '

S-XXZ õo devG tevaa° ■=«- da áZ ° CarQCterística comercial embutí- 
oLXr . PPin9' mQS Sim deiXar dominar 
o fazer teatral como arte complexa que é a fim de 
Informar, sociabilisar e divertir, munida de todas as suas 
possibilidades.
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Notas da Conclusão

1 PEIXOTO, Fernando Oficina p.26

' Idem p.21

-C^Gustavo Lanfranchl In: SERRONI, J. C. Teatros - uma memória do 
^espaço cônico no Brasil - São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 

2002. Ensaio: Gustavo Lanfranchl, p.21
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Bibliografia complementar:
Livros:
BRUSCHIA., II teatro capitollno de 1513, In: "Bollettino 

dei Centro Internazionale dl Studi dl Architettura 
Andréa Palladio, 16, 1974, p. 189-218.

GOLDFEDER, Sônia Teatro de Arena e Teatro Oficina 
- o político e o revolucionário dissertação de 
mestrado defendida no conjunto de política do 
dpto de ciências sociais do IFCH - Universidade 
Estadual de Campinas, setembro / 1977.

JAN KORYBUT, Woroniecki Eles construíram São Paulo 
- São Paulo: Sociedade Brasileira de Expansão 
Comercial, 1954.

LOBO, Pelágio A. Velhas figuras de São Paulo - São 
Paulo: Academia Paulista de Letras, 1985.

MACKINTOSH, lain. Architecture actor and audlence
Ed, Unlversltyof Michigan. Londres/ New York, 1993.

DEBENEDETTI, Emma & SALMONI, Anita Arquitetura Ita 
liana em São Paulo - São Paulo: Ed. Perspectiva, 
1981

IZENOUR, George C. Theater Deslgn and Modern 
Architecture Ed. College of fine arts - Carnigle M 
Mellon University - Pittsburgh, Pensylvania, 1978.

Ba^PdOrÍ9Ínal í30) d° TeOtr° °fiCÍna- Una Bo 

M. Bardl °n ’ Dep°sitado no lnsWuto L'na Bo e P.

■ Álbuns de recortes e publicações contendo notas, 

artigos, criticas sobre espetáculos encenados pelo 
Teatro de Arena, organizados pelo administrador do 
Arena, Geraldo Mateos. n° 1: 1953 1 957 en°2' 1961 
a 1962.
. Fita K7 da Conferência "O Teatro brasieliro: de 
Anchíeta ao TBC", 1979. CCSR Divisão de pesquisas, 
Arquivo Multimelos.

Documentos pesquisados nos acervos:
Arquivo Histórico Washington Luis

- CESAD - FAU USP
DPH, Departamento do Patrimônio Histórico da GONÇALVES, Ana Maria Rossi A obra de Ricardo Se 
Prefeitura de São Paulo vero TGI P/FAU USFi 1977
Divisão de iconografia e museus (arquivo de ne
gativos) - DPH

- Iconografia da FAU USP (biblioteca)
- Centro Cultural São Paulo - Divisão de pesquisa,

Arquivo multimelos
- Espaço Cenográflco (biblioteca) e J. C. Serroni

Criações Visuais S/C Ltda
Escritório TEUBA Arquitetura e urbanismo S/C Ltda

EDIF - Departamento de Edificações da Prefeitura

Municipal de São Paulo
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SOARES, José Carlos Macedo El Teatro jesuítlco en el 
Brasil - tradução espanhola Walter Rela. Rio de 
Janeiro: SNT - Serviço Nacional de Teatro, 1956.

SEVERO, Ricardo Monographia do Theatro Municipal 

de São Paulo - São Paulo : Oficinas de Pocais & 
Weiss, 1911.

SAINT-HILAIRE, Auguste Viagem à Província de São 

Paulo - Trad. e Prefácio de Rubens Borba Morais. 
2a ed. Martins Fontes, São

. Atraso na reforma / Teatro Municipal/ por Concei
ção Melo. A construção São Paulo (2006): 8-12, 
21.07.1986

e BEAUVERT, Thierry , Municipal, de volta à paisagem / Teatro Municipal 

de São Paulo / por José Marcelo do Espírito Santo. 
Arquitetura e Urbanismo (19): 81-5, ago/set. 1988 
. A palavra do maestro nessa orquestra que restaura 
o Municipal / Teatro Municipal de São Paulo / por Nildo 

Paulo, s/d. (p. 195) Carlos Oliveira. Projeto (112): 66-7, jul. 1988

. Reforma do Teatro Municipal requer competência 
e técnica. Projeto (96): 43 fev. 1987
. Reforma em dois atos / Teatro Municipal / por Vícto 
Augostinho. A construção São Paulo (2110): 8-12, 
18.7.1988
. Restauração prometida / Teatro Municipal de São 
Paulo / por Víctor Augostinho A construção de São Paulo 
(2092): 15-6, 14.3.1988
. Uma restauração que destacou a funcionalidade / 
Teatro Municipal de São Paulo / por João Carrascosa. 
Projeto (1 12): 76-72, Jul. 1988
. Teatro Municipal de São Paulo: caderno de obras, 
por Cecília Rodrigues dos Santos. Projeto (112): 52-65, 
jul. 1988
. Restauração do Teatro Municipal [São Paulo, SR 1985/ 

 88] proj. Maria Luiza Dutra e Walter Arruda Menezes.
Projeto (129): 139 Jan/fev. 1990

Teatro Municipal: nova fachada completa obras. 
Projeto (145), set, 1991

Periódicos:
. São Fdulo, SR Prefeitura. Secretaria de Obras - Refor
ma do Teatro Mi niclpal. Engenharia Municipal (6) : 

26-7,1957
, Teatro Municipal de São Paulo, Projeto de Francisco .

MAR-nNELLi, Fernando J. Edifícios Teatrais de São Paulo

° aulc>' PMSR digitado, 1980

1885-1940, por Benedicto 
de Almeida. (,85,:

145-74, 1973

de Paula Ramos de Azevedo, Arq. Acrópote (208): 163-

6, fev. 1956
A reforma do Teatro Municipal de Sao Paulo; projeto 

de Francisco de Paula Ramos de Azeveda.Eng.; 
jeto de reforma de Tito R. Plstoresl, Arq.^ole (18). 

229-32 fev. 1954; (187): 329-31, abr. 1954

O Teatro em São Paulo:

Pires c_.

MOATTI, Jacques; KAHANE, Martinec ~ 
EÓpera de Paris - Paris: Editions Adam B. 1987.
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_ , título / fontes

9°d9°°n'^uerame do audltono e orquestra do Teatro de Dlonlso / A. W. Laurence In: Arquitetura Grega (p.207) 
leatro em Delos - plano restaurado / A. W. Laurence In: Arquitetura Grega (p.210)
Vista do Teatro em Delos/ A. W. Laurence In: Arquitetura Grega (p.210)
Teatro Epidauro - planta e corte transversal / G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.l 73-175)
Teatro Epidauro - corte longitudinal/ G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.l 77)
Teatro Epidauro - aspecto atual da platéia, orquestra e entrada / G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.l 77)
Epidauro - vista geral / A. W. Laurence In: Arquitetura Grega (p.207)
Epidauro - detalhe do portal de entrada / A. W. Laurence In: Arquitetura Grega (p.208)
Epidauro - divisão superior dos assentos no teatro / A. W. Laurence In: Arquitetura Grega (p.207)
Teatro de Aspendus / G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.42)
Teatro de Aspendus / G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.42)
Teatro de Aspendus - planta e corte transversal / G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.l 82,183)
Teatro de Aspendus / George C. Izenour In: Theater Deslgn (p.l 83)
O Coliseu de Roma, planta e corte / Inge e István Szász In: Atlas de Arquitetura I (p.240)
O Coliseu de Roma / Henrl Stlerlln In: O Império Romano (p.84)
A festa de Herodes e degolação de São João Batista ■ croqul, 1547 In: Enciclopédia dei Arte Escenlco (p. 16) 
Palco "múltiplo" para representação do "Mistério de \trlencienne", 1547 In: Enc. dei Arte Escenlco (p.l 6) 
Planta do Teatro Capitollno, segundo o códice córner F. 16r (Londres Soane's Museum) / Lucclano Migllacclo 
Planta do Teatro Capitollno, segundo desenho do códice córner e descrições literárias / Lucclano Migllacclo 
Situação aproximada do Capitólio com o Teatro / Lucclano Migllacclo
Perspectiva do Teatro Capitollno segundo desenho do códice e descrições literárias / Lucclano Migllacclo 
Elevação frontal do Teatro Capitollno, segundo descrições / Lucclano Migllacclo

SSe n 600) Shakesperfano (Bernard Miles) / Roberto Alol In: Archltetture per Io Scpettacolo (p.XIX) 
X pXto poSo/ Roberto Alol In: Archltetture per Io Scpettacolo (p.XX)

Cena trágica
Cena cômica

Teatroolímpjço^corte e —-^'ÕHpÊÒV GTCJzenour In: Theater Deslgn (p.45)
Éiévaçãooriginal da ^?556)/CarolineConstat In: Palladlo(p. 153)
XAngoSaX: 1556)/CarollneConstat In: Palladlo (p. 154)
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Planta e elevação oriqlnS o C°rte? 1G'C'l2enour ln: Theater Deslgn (p. 189)

dX c^Tth o 061219' Ber"n' 19201G- C'izenour Theater Deslgn (p.90)
Teatro Nonman Bel Geódes, corte e planta / G. C. Izenour In: Theater Deslgn (p.97)
tS n ToS P °' ,^er GrOPlUS' 1926- plantas ’ Roberto Al°'ln: Archltetture per Io Scpettacolo (p.LX)
Teatro t + í P ° e!°' ,W’ ^r°P,us' 1926, corte e perspectiva / Roberto Aloi In: Archltetture per Io Scpettacolo (p.LX) 
Opátlo°do colég|O' Walj g^0^1-15' 1926' maquete / Paolo Berdlnl In: Walter Groplus (p.85)

Igreja do Colégio / Antônio Barreto do Amaral In: História dos velhos teatro de São Paulo (p.7)
O Teatro São José, após Inauguração / Antônio B. Amaral In: História dos velhos teatro de São Paulo (p.83) 
Charge de Ângelo Agostlnl / Antônio Barreto do Amaral In: História dos velhos teatro de São Paulo (p.85) 
O Teatro São José após reforma / Antônio B. Amaral In: História dos velhos teatro de São Paulo (p.B7) 
Aspecto do Incêndio do Teatro São José / Antônio B. Amaral In: História dos velhos teatro de São Paulo (p. 159) 
Local do antigo Teatro São José / Carlos Lemos In: O álbum de Afonso: a reforma de São Paulo (p. 107) 
Teatro Politeama / Benedito Lima de Toledo In: Anhangabaú (p.40)
Teatro SanfAnaa na Rua da Boa Vista, 1900 / Biblioteca da FAU USP
Teatro Sant'Ana na Rua 24 de Maio / Biblioteca da FAU USP
Teatro SanfAna na Rua 24 de Maio / Biblioteca da FAU USP
Teatro SanfAna na Rua 24 de Maio - sala de espetáculo e boca de cena / Biblioteca da FAU USP
Teatro Colombo / Antônio Barreto do Amaral In: História dos velhos teatro de São Paulo (p.362)
Teatro São José visto do Viaduto do Chá / Biblioteca da FAU USP
Teatro São José visto da Rua Xavier de Toledo / Biblioteca da FAU USP
Interior da sala de espetáculos do Teatro São José / Biblioteca da FAU USP
Planta e corte transversal do Teatro São José / Biblioteca da FAU USP
Foto do Teatro Municipal recém Inaugurado / Biblioteca da FAU USP
Foto da planta original do Teatro Municipal / Carlos Lemos In: Ramos de Azevedo e seu escritório (p.67) 
Proieto teatro - J. Waegeneer / Maria C. W. Carvalho In: A arquitetura de Ramos de Azevedo (p.89-90) 
Aquarela do projeto que Carlos Eckman fez para o Teatro Municipal em 1900 / Biblioteca da FAU USP 
PeXcriva do projeto original do Teatro Municipal / Carlos Lemos In: Ramos de Azevedo e seu escritório (p.67) 
Ptantas Xcões e corte transversal do ópera de Paris, de Charies Garnler /

. + Hrr fSnprcj de Paris e do Teatro Municipal de São Paulo / autoriaPlantas do Ópera (vltinlcipai de São Paulo / Gal Oppldo In: São Paulo: Imagens de 1998 (p.24) 
Escadaria e foyer, Tea M F ,Dai de São Paulo / Gal Oppldo In: São Paulo: Imagens de 1998 (p.25) 
Sala de Municiai de São Paulo / Gal Oppldo In: São Paulo: Imagens de 1998 (p.26)

Planta e vistas Parclal\d°G°X^co%ede Taunay/Revista Habitatn°9. 1952
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Teatro João Caetano' ,s.uPeííor / Departamento de Patrimônio Histórico - DPH
Teatro João Caetano' o F,écnicas 1 Departamento de Patrimônio Histórico - DPH
Teatro João hnoh^' C FrF ® COrte BB 7 DePartamento de Patrimônio Histórico - DPH 
Teatro João r-r,^ °' 6 Corte DD 7 Departamento de Patrimônio Histórico - DPH
Teatro Arth. „ a,o 2°' de,°lharnent° de lumlnotécnlca, varas e suportes / Depto de Patrimônio Histórico - DPH

aF Azevedo, implantação / Departamento de Patrimônio Histórico - DPH 
T ° F'JÍ Azevedo, planta baixa / Departamento de Patrimônio Histórico - DPH 
t F a F AzevedO1 Pianta baixa pav, superior / Departamento de Patrimônio Histórico - DPH 
leatro Arthur Azevedo, corte longitudinal / Departamento de Patrimônio Histórico - DPH 
Teatro Paulo Eiró, corte BB / Departamento de Patrimônio Histórico - DPH
\rista principal do Teatro Cultura Artística / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP
Vista do Teatro em meio a cidade / In: Rlno Levl: arquitetura e cidade (p. 149)
Platéia do grande auditório / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Platéia do grande auditório / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Platéia do pequeno auditório / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Entrada, exterior / Revista Acrópole n° 145, maio 1950.
Entrada, interior / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP
Foyer, no pavimento intermediário / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP
Platéia grande auditório / Foto do Escritório Rino Levi, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Boca de cena e palco / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Proscênio / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP
Projeto da poltrona com assento e encosto móvel / n: Rino Levl: arquitetura e cidade (p. 151) 
Vista das poltronas originais / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Equipamento do palco giratório / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Perspectiva da fachada no projeto de Rino Levl / n: Rino Levi: arquitetura e cidade (p.l 150) 
Estudo do painel de Dl Cavalcanti / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Modelo do painel. Dl Cavalcanti / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
Teatro Cultura Artística, planta andar Inferior / n: Rino Levl: arquitetura e cidade (p. 148) 
Teatro Cultura Artística planta andar Intermediário / n: Rino Levl: arquitetura e cidade (p.l48)

Cultura Artística planta andar superior / Foto do Escritório Rino Levl, arquivada na Biblioteca da FAU USP 
“ cXa Artística corte pelo eixo/ Foto do Escritório Rino Levl, arquVada na Biblioteca da FAU USP 
Sírio de “ Vestido de Noiva" / Carlos Mostovlcs In: Santa Rosa em cena (p.51)

ide X cícemes, do teatro de revista e de atores, Comoed/a, 1946 /

Fachada do TBC /jsite>dc'^rnet TeQtros: mernó[la do espaço cên|CO n0 Bfas„ (p.181)
Detalhe da fachada do T / ■ ■ Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil (p. 183)
Detalhe da fachada do TB / . _ Tedtros: uma memória do espaço cênico no Brasil (p.l 82) 
Detalhe da fachada do TBCJ. . _ t, 952 . CCsp - Divisão de Pesquisas, Arquivo Multimelos
TBC - Sala de 72!?' pn set, 952 - CCSP - Divisão de Pesquisas, Arquivo Multimelos
TBC - Sala de leituras / Fredl Kleemann, ser. 1 ~ Arquivo Multimelos
TBC - Carpintaria / Fredl Kle®T°? ' Lmann set, 952 - CCSP - Divisão de Pesquisas, Arquivo Multimelos 
TBC - Sala de contra-regra / Fredl Khee . Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil (p.l 83)
Palco e platéia da Sala AssobradaC-.Se Q dQ espaço cênlco no Brasll (p.182)
héAssob^adaC 'piant^balxa pafco/platéla / J. C. Serronl - Criações VsualsS/C Ltdo
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Sola Arte b0ant?batoAJ BB 7 J'C'Senonl ’ Criações VlsualsS/C Ltda
Sala Arena . eia J dto C’ Seríoni' Criações VisualsS/C Ltda
Sala TBC nlnnfa p? S C?rtS 1 J‘C' Serroni' Criações VisualsS/C LtdaÍ a TBC rlnT h ‘ ' Cflaçôes V’SUQlsS/C Ltda

tala TBC ’ Varas'1 C- Se,ronl ■ C'ia?ôes ^alsS/C Ltda
tachada da ti ! 'J' C' Seíronl' Criações VisualsS/C Ltda
Fachada da 2® em 19767 Antônio C. S DÁvila e DJalma Batista, 1976. CCSP - Multimelos
T„. e a Teatr° de Arena na vésPera de sua Inauguração / Jornal Folha da Noite, 1 -fev-1955 
eatro de Arena na noite de Inauguração / Jornal Folha da Noite. #-fev-1955

t P* 2 °° 130100 ras vésPeras de sua Inauguração / Jornal Folha da Noite, 1 -fev-1955 
teatro de Arena - planta pav. térreo / TEUBA arquitetura e urbanismo s/c ltda 
Teatro de Arena - planta pav. superior / TEUBA arquitetura e urbanismo s/c ltda 
Teatro de Arena - corte longitudinal / TEUBA - Arquitetura e Urbanismo S/C Ltda 
Teatro de Arena - planta pav. térreo (proposta) / TEUBA - Arquitetura e Urbanismo S/C Ltda 
Teatro de Arena - planta pav. térreo (proposta) / TEUBA - Arquitetura e Urbanismo S/C Ltda 
Teatro de Arena - planta pav. superior (proposta) / TEUBA ■ Arquitetura e Urbanismo S/C Ltda 
Teatro de Arena - corte tranversal e elevação / TEUBA ■ Arquitetura e Urbanismo S/C Ltda 
Teatro de Arena - corte longitudinal / TEUBA - Arquitetura e Urbanismo S/C Ltda
Fachada do Teatro Oficina na década de 80 / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) 
Configuração do Oficina de acordo com projeto de Joaquim Guedes / CCSP ■ Divisão de Pesquisas, Multimeios 
Oficina, projeto de Roberto Lefévre e Flávlo Império / CCSP - Divisão de Pesquisas, Arquivo Multimelos
Espaço demolido para a nova configuração / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) 
Obras da reforma na década de 80 / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n)
Detalhe da transferência e permeabilidade do Oficina / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) 
Interior do Teatro Oficina - "rua" / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n)
Interior do Oficina - utilização do espaço / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n)
Plantas do Teatro Oficina, projeto de Roberto Lefévre e Flávlo Império./ CCSP ■ Divisão de Pesquisas, Multimeios 
Plantas do Teatro Oficina, projeto Llna Bo Bardl e Edson Ellto / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) 
Cortes do Teatro Oficina, projeto Llna Bo Bardl e Edson Ellto / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) 
Teatro Oficina - Croqul 1 / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) 
Teatro Oficina - Croqul 3 / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n) ÍSÍo oficina - Croqul 2 / In: Teatro Oficina - Llna Bo Bardl / Edson Ellto (s/n)
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Opacidade: 200 lugares

Apêndice 1
Lista dos edifícios teatrais existentes 

na cidade de São Paulo

Auditório Slmon Bolívar (Memorial da América Lati
na)
Ano de inauguração: 1989
Tipologia: Alternativo
Capacidade: 1.607 lugares
End.: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664
CEP: 01156-001
e-mall: fmal@memorial.org.br
Tel.: 3823 4600
Proprietário: Governo do Estado

Auditório Cultura Inglesa Hlgienópolis 
Ano de Inauguração: 1962 
tipologia: Italiana
Capacidade: 100 lugares
End.: Av. Hlgienópolis, 449
CEP: 01238-001
e-mall: cultural@culturainglesasp.com.br 
Tel.: 3039 0554
Proprietário: Cultura Inglesa

CCSP - Sala Paulo Emílio Salles Gomes
Ano de inauguração: 1982
Tipologia: Italiana
Capacidade: 110 lugares
End.: R. Vergueiro, 1000
CEP: 01504-000
Tel.: 3277-3611
Proprietário: Prefeitura Municipal

CCSP - Sala Adoniran Berbosa
Ano de inauguração: 1982 
Tipologia: Arena
Capacidade: 750 lugares 
End.: R. Vergueiro, 1000 
CEP: 01504-000
Tel.: 3277 3611
Proprietário: Prefeitura Municipal

End.: R. Vergueiro, 1000
CEP: 01504-000
Tel.: 3277 3611
Proprietário: Prefeitura Municipal

Espaço Cultura Inglesa - Vila Mariana
Ano de Inauguração: 1993
Tipologia: Seml-arena
Capacidade: 100 lugares
End.: R. Madre Cabrlnl, 413
CEP: 04020-001
e-mall: cultural@culturainglesasp.com.tor
Tel.: 3039 0554

Capacidade: 106 lugares
End.: R. Piracuama, 19
CEP: 0501 7-040
e-mail: teatro@centrodaterra.com.br
Tel.: 3675 1595
Proprietário: Ricardo Karman

Credicard Hall
Ano de inauguração: 1999
Tipologia: Múltipla
Capacidade: 12.000 lugares
End.: Av. das Nações Unidas, 17.955
CEP: 04795-100
e-mall: credicardhall@cle-brasil.com
Tel.: 5643 2500/5551 4900
Proprietário: CIE Brasil

Elenco KVA
Ano de Inauguração: 1997
Tipologia: Múltipla
Capacidade: 200 lugares
End.: R. Cardeal Arcoverde, 2958
CEP: 05408-003
e-mall: elenko@uol.com.br
Tel.: 3816 8000
Proprietário: Associação Elenko

CCSP - Sala Ademar Guerra 
Ano de Inauguração: 1998 
yologia: Alternativa

Café-concerto Cultura Inglesa
Ano de inauguração: 1998
Tipologia: Café-concerto
Capacidade: 120 lugares
End.: R. Duarte Azevedo, 550
CEP: 02036-022
e-mall: cultural@culturainglesasp.com.br
Tel.: 3039 0554
TToprletáiio: Cultura Inglesa

CCSP - Sala Jardel Filho 
Ano de inauguração: 1982 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 324 lugares 
End.: R. Vergueiro, 1000 
CEP: 01504-000 
Tel: 3277 3611
Proprietário: Prefeitura Municipal

Centro da Terra 
Ano de inauguraçao: 2001 
Tipologia: Italiana

mailto:fmal@memorial.org.br
mailto:cultural@culturainglesasp.com.br
mailto:cultural@culturainglesasp.com.tor
mailto:teatro@centrodaterra.com.br
mailto:credicardhall@cle-brasil.com
mailto:elenko@uol.com.br
mailto:cultural@culturainglesasp.com.br
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Espaço Cultural Santo Agostinho
Ano de Inauguração: 2001
Tipologia: Italiana
Capacidade: 718 lugares
End.: R, Apeninos, 118
CEP: 01533-000
e-mail: ecsa@csa.org.br
Tel.: 279 4858
Proprietário: Colégio Santo Agostinho

Espaço Cultural Promon - São Paulo
Ano de Inauguração: 1989 (antiga Sala São Luis) 
tipologia: Italiana
Capacidade: 318 lugares
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830
CEP: 04543-900
Tel.: 3847 4111
Proprietário: Grupo Promon - Fundação Cultural

Funarte - Sala Guiomar Novaes
Ano de Inauguração: 1977
Tipologia: Italiana
Capacidade: 196 lugares
End.: Al. Northmann, 1.058
CEP: 01216-001
e-mail: atendimento@lojafunarte.com.br
Tel.: 3662 5177
Proprietário: Funarte

Jogo Estúdio - Teatro
Ano de Inauguração: 2001
Tipologia: Auditório
Capacidade: 40 lugares
End.: R. Inocênclo Unhate, 120
CEP: 05013-010
e-mail: eugeiandrade@uol.com.br
Tel.: 3872 0492
Proprietário: Particular

Núcleo Experimental de Teatro (Next) 
Ano de inauguração: 1999
Tipologia: Italiana
Capacidade: 60 lugares 
End.: R. Rego Freitas, 454 
CEP: 01220-010 
e-mall: nexteatro@uol.com 
Tel.: 3106 9636
Proprietário: Antônio Luls Ciampolinl Rocco

Oficina Cultural Amácio Mazzaropi
Ano de Inauguração: 1982
Tipologia: Italiana
Capacidade: 300 lugares
End.: R. Coronel Albini Balrão, 196
CEP: 03054-020
Tel.: 292 7071 / 292 7711
Proprietário: Secretaria de Estado da Cultura

Sala Centro Brasileiro Britânico
Ano de Inauguração: 2000
Tipologia: Italiana
Capacidade: 160 lugares
End.: R. Ferreira de Araújo, 741
CEP: 05428-002
e-mall: cultural@culturalnglesasp.com.br 
Tel.: 3814 0500
Proprietário: Cultura Inglesa

Studlo Teatro X
Ano de inauguração: 1998 
Tipologia: Múltiplo 
Capacidade: 90 lugares 
End.: Praça Roosevelt 
CEP: 01226-030

Instituto Goethe _
Ano de inauguração:
Tipologia: Italiana
Capacidade: 200 lugares
End.: R. Lisboa, 974

SaÍpri©500^010-90®^®'0'9
Proprietário: Instituto Goethe

Espaço dos Satyros
Ano de Inauguração: 2000
tipologia: Múltiplo
Capacidade: 90 lugares
End.: Praça Franklin Roosevelt, 214
CEP: 01303-020
e-mall: salyros@uol.com.br
Tel.: 258 6345
Proprietário: Ivan Rodolfo G. Vázquez e Dimi Cabral

End.: Praça Júlio Pr
CEP: 01218-020
Tel.: 3361 2379
Proprietário: Governo do Estado

Funarte - Galpão Carlos Miranda
Ano de inauguração: 1998
Tipologia: Arena
Capacidade: 99 lugares
End.: Al. Northmann, 1.058
CEP: 01216-001
e-mail: atendimento@lojafunarte.com.br 
Tel.: 3662 5177
Proprietário: Funarte

Galpão do Folias
Ano de Inauguração: 2000 
Tipologia: Múltipla 
Capacidade: 96 lugares 
End.: R. Ana Cintra, 213 
CEP: 01201-060 
e-mall: folias@stl.com.br
Tel.: 3361 2223
Proprietário: Grupo Folias d Arfe

Estação das Artes do Complexo Júlio Prestes 
de inauguração: 2001

Wogia: Alternativa
Ccí)acldade: 590 lugares

Pfopftetário: Cultura Inglesa

Espaço Cultural Lélia Abramo
Ano de Inauguração: 1994
jpologia: Auditório
Capacidade: 86 lugares
End.: R. Carlos Sampaio, 305
CEP: 01333-021
e-mail: cultural@spbancarios.com.br
lei.: 284 7873
Proprietário: Sindicato dos Bancários de São Paulo

mailto:ecsa@csa.org.br
mailto:atendimento@lojafunarte.com.br
mailto:eugeiandrade@uol.com.br
mailto:nexteatro@uol.com
mailto:cultural@culturalnglesasp.com.br
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mailto:cultural@spbancarios.com.br
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End.: R. Augusta, 943
CEP: 01305-100
e-mail: taugusta@terra.com.br
Tel.t 3151 2464
Proprietário: Goulart Produções Artísticas Ltda.

Teatro Brasileiro de Comédia - Sala TBC
Ano de Inauguração: 1948
Tipologia: Italiana

Teatro Art São Paulo
Ano de inauguração: 2004
Tipologia: Italiana
Capacidade: 800 lugares
End,: Av. Rebouças, 3970 (Shopping Eldorado)
CEP: 05420-600
Tel.: 3034 0075
Proprietário: Particular

Teatro de Arte Israelita Brasileiro (Taib) - São Paulo
Ano de inauguração: 1960
Tpologia: Italiana
Capacidade: 472 lugares
End.: R. Três Rios, 246
CEP; 01123-000
e-mall: teatrotaib@uol.com.br
Tel.: 227 9719
Proprietário: Lucy Lima

Teatro Aliança Francesa
Ano de inauguração: 1964
Tipologia: Italiana
Capacidade: 269 lugares
End.: R. General Jardim, 182
CEP: 01223-010
Tel.: 259 0086
Proprietário: Casa da Cultura Francesa - Aliança Fran
cesa

Teatro Blbi Ferreira
Ano de inauguração: 1987
Tipologia: Italiana
Capacidade: 370 lugares
End.: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931
CEP: 01317-001
Tel.: 3105 3129
Proprietário: Particular

Teatro Brasileiro de Comédia - Sala Arte
Ano de Inauguração: 1948
Tipologia: Italiana
Capacidade: 120
End.: R. Major Diogo, 315
CEP: 01324-001
Tel.: 3106 4408
Proprietário: Marcos Tldemann Duarte

Teatro Brasileiro de Comédia - Sala Assobradado
Ano de Inauguração: 1948
Tipologia: Seml-arena
Capacidade: 270 lugares
End.: R. Major Diogo, 315
CEP: 01324-001
Tel.: 3106 4408
Proprietário: Marcos Tldemann Duarte

Teatro Brasileiro de Comédia - Sala Repertório
Ano de Inauguração: 1948
Tipologia: Múltiplo
Capacidade: 180 lugares
End.: R. Major Diogo, 315
CEP: 01324-001
Tel.: 3106 4408
Proprietário: Marcos Tldemann Duarte

|i

Teatro Anne Frank
Ano de inauguração: 1989
Tipologia: Italiana
Capacidade: 300 lugares
End.: R. Hungria, 1.000
CEP: 01455-000
e-mall: hebraica@hebralca.org.br
Tel.: 3818 8800
Proprietário: Associação Brasileiro A Hebraica

teatro Abril
Ano de inauguração: 2001
Tpologia: Italiana
Capacidade: 1552 lugares
End.: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411
CEP: 01317-000
Tel.: 3115 4771
Proprietário: CIE Brasil (Patrimônio Histórico)

Teatro Alfa
Ano de Inauguração: 1998 
Tipologia: Italiana 
Capacidade; 200 lugares

■È

Teatro Ágora
Ano de inauguração: 1999
Tipologia: Italiana
Capacidade: 90 lugares
End.: R. Rui Barbosa, 672
CEP: 01326-010
Tel.: 3284 0290
Proprietário: Celso Frateschl e Roberto Lage

e-moil: tea1rox@lg.com.br 
Tel.: 3661 131 8 
proprietário: Particular

Teatro Alfredo Mesquita 
Ano de inauguração; 1988 
Tipologia: Alternativa 
Capacidade: 219 lugares 
End.: Av. Santos Dumont, 1,770 
CEP: 02012-010
Tel.: 6221 3657
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Arthur Azevedo 
Ano de Inauguração: 1952 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 480 lu9are® 
End.: Av. Paes de Barros, 955 
CEP: 03115-020 
tel ■ 292 8007 
proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Augusta
Ano de inauguração: 
Tipologia: Italiana 
Capacidade; 330 lugares

mailto:taugusta@terra.com.br
mailto:teatrotaib@uol.com.br
mailto:hebraica@hebralca.org.br
mailto:tea1rox@lg.com.br
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Tealro Crowne Plaza

Teatro Cacilda Becker
Ano de inauguração: 1988
Tipologia: Italiana
Capacidade: 216 lugares
End.: R. Tlto, 295
CEP: 05051-000
Tel.: 3864 4513
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Caetano de Campos 
Ano de inauguração: 1977 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 503 lugares 
End.: R. Bueno de Andrade, 715 
CEP: 01526-000 
Tel.: 3399 2660
Proprietário: Governo do Estado

Teatro Brtncante
Ano de inauguração: 1992
Tipologia: Italiana
Ccpacidade: 150 lugares
End.: R. Purpurina, 428
CEP: 05435-030
e-mail: brincante@ig.com.br
Tel.: 3816 0575
Proprietário: Antônio Nóbrega

Teatro das Nações - Sala Dercy Gonçalves
Ano de inauguração: 1964
Tipologia: Italiana
Capacidade: 434 lugares
End.: Av. São João, 1.737
CEP: 01211-100
Tel.: 220 8012
Proprietário: Particular

Teatro de Arena Eugênio Kunset
Ano de inauguração: 1955
Tipologia: Arena
Capacidade: 99 lugares
End.: R. Teodoro Balma, 98
CEP: 01220-040
Tel.: 3256 9463 / 3259 6409
Proprietário: Funarte e Ministério da Cultura

Teatro de Bolso - Sala Oscarito 
Ano de inauguração: 1970 
Tipologia: Italiana
Capacidade: 191 lugares
End.: Av. São João, 1.737
CEP: 01211-100
Tel.: 220 8012
Proprietário: Particular

Teatro Denoy de Oliveira 
Ano de Inauguração: 1999 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 100 lugares 
End.: R. Rui Barbosa, 323 
CEP: 01326-010
e-mail: teatro@umes.org.br 
Tel.: 251 3119 
Proprietário: Umes

Teatro Dias Gomes
Ano de Inauguração: 1987
Tipologia: Italiana
Capacidade: 530 lugares
End.: R. Domingos de Moraes, 348
CEP: 04010-000
Tel.: 5571 6177
Proprietário: Groucho Marx

Teatro Cultua Artística - Sala Rubens Server
Ano de inauguração: 1950
Tipologia: Italiana
Capacidade: 338 lugares
End.: R. Nestor Pestana, 196
CEP: 01303-002
Tel.: 258 3616
Proprietário: Sociedade Cultura Artística

í 

Capacidade: 370 lugares
End.: R. Major Diogo, 315
CEP: 01324-001
Tel.: 3106 4408
Proprietário: Marcos Tidemann Duarte

Teatro Casa das Artes
Ano de inauguração: 2001
Tipologia: Italiana
Capacidade: 80 lugares
End.: R. Doutor Vila Nova, 241
CEP: 01222-020
e-mail: casa-das-artes@terra.com.br
Tel.: 3129 5440
Proprietário: Particular

Ano de inauguração: 1990
Tipologia: Italiana
Capacidade: 153 lugares
End.: R. Frei Caneca, 1360
CEP: 01307-002
Tel.: 284 0170
Proprietário: Hotel Holliday Inn Crowne Plaza

Teatro Cultura Artística - Sala Esther Mesquita
Ano de inauguração: 1950
Tipologia: Italiana
Capacidade: 1.156 lugares
End.: R. Nestor Pestana, 196
CEP: 01303-002
Tel.: 258 3616
Proprietário; Sociedade de Cultura Artística

Teatro Cultura Inglesa
Ano de inauguração: 1975
Tipologia: Italiana
Capacidade: 185 lugares
End.: R. Deputado Lacerda Franco, 333
CEP: 05418-001
e-mail: cultural@culturalnglesasp.com.br
Tel.: 3814 0100/3039 0553
Proprietário: Cultura Inglesa

Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato
Ano de inauguração: 1935
Tipologia: Italiana
Capacidade: 150 lugares
End.: R. General Jardim, 485
CEP: 01223-011

Proprietário: Prefeitura Municipal

mailto:brincante@ig.com.br
mailto:teatro@umes.org.br
mailto:casa-das-artes@terra.com.br
mailto:cultural@culturalnglesasp.com.br
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Teatro Itália - São Paulo

i

Teatro Fecomércio
Ano de inauguração: 2004
Tipologia: Italiana
Capacidade: 523 lugares
End.: Rua Plínio, 289
tel.:Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
Proprietário: Governo do Estado

Teatro do Masp - Grande auditório
Ano de inauguração: 1947
Tipologia: italiana
Ccpacldade: 374 lugares
End.: Av. Paulista, 1.578
CEP: 01310-200
e-mall: auditórios@masp.art.br
Tel.: 251 5644
Proprietário: Fundação Assis Chateaubriand

teatro do Centro Cultural Jabaquara
Ano de inauguração: 1981
Tipologia: Italiana
Ccpaddade: 300 lugares
End.: R. Arsênlo Tavolieri, 45
CEP: 04321-030
Tel.: 5011 2421
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro do Sesc Santo Amaro
Ano de inauguração: 1999
Tipologia: Italiana
Capacidade: 140 lugares
End.: R. Amador Bueno, 505
CEP: 047532-000
e-mail: emall@santoamaro.sescsp.com.br
Tel.: 5525 1855
Proprietário: Sesc

Tipologia: Italiana (salas 4, 5 e 6)
Capacidade: 96 lugares (todas as salas)
End.: R. Fortaleza, 68
CEP: 01325-010
e-mail: macunalma@macunalma.com.br
Tel.: 3667 0807
Proprietário: Nissim Castiel

Teatro Esporte Clube Pinheiros
Ano de inauguração: 1979 
Tipologia: Italiana
Capacidade: 422 lugares
End.: R. Tucumã, 528
CEP: 04714-070
e-mall: anac@ecp.org.br
Tel.: 3817 9700
Proprietário: Esporte Clube Pinheiros

Teatro Faap
Ano de Inauguração: 1975
Tipologia: Italiana
Capacidade: 408 lugares
End.: R. Alagoas, 903
CEP: 01242-001
Tel.: 3662 7233
Proprietário: Fundação Armando Álvares Penteado

Teatro Fernando de Azevedo 
Ano de Inauguração: 1941 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 501 lugares
End.: Praça Ramos de Azevedo, 53 
CEP: 01045-001
Tel.: 255 1384
Proprietário: Governo do Estado

■

Proprietário: Sesc

Teatro do Sesc Belenzinho
Ano de inauguração: 1998
Tipologia: Italiana
Capacidade: 266 lugares
End.: Av. Álvaro Ramos, 991
CEP: 03331-000
e-mail: emall@belenzinho.sescsp.com.br
Tel.: 6096 8143
Proprietário: Sesc

featro do Centro Cultural Banco do Brasil
Ano de inauguração: 2001
Tipologia: Italiana
Capacidade: 130 lugares
End.: R. Álvares Penteado, 112, 3o andar
CEP; 01012-000
e-mail: ccbbsp@bb.com.br
Tel.: 3113 3600
proprietário: Centro Cultural Banco do Brasil

Teatro do Sesc Ipiranga
Ano de inauguração: 1992
Tipologia: Italiana
Capacidade: 213 lugares
End.: Av. Bom Pastor, 822
CEP: 04203-000
e-mail: email@ipiranga.sescsp.com.br 
Tel.: 3340 2000
Proprietário: Sesc

Teatro do Sesc Interlagos
Ano de Inauguração: 1975
Tipologia: Italiana
Capacidade: 352 lugares
End,: Av. Manoel Alves Soares, 1.100
CEP: 04827-270

Teatro-Escola Célia Helena
Ano de Inauguração: 1977
Tipologia: Seml-arena
Capacidade: 160 lugares
End.: R. Barão de Iguape, 113
CEP: 01507-000
Tel.: 279 0470
Proprietário: Lígia Cortez

Teatro-Escola Macunaíma

tss" 21 •T31Capacidade: 96 lugares (todas as salas)
End.: R. Adolfo Gordo, 238 
fEman:1mac°u2nalma@macunalma.com.br

Proprietário: Nissim Castiel

Teatro-Escola Macunaíma 
Ano de inauguraçao. 19/3

mailto:rios@masp.art.br
mailto:emall@santoamaro.sescsp.com.br
mailto:macunalma@macunalma.com.br
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mailto:u2nalma@macunalma.com.br
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CEP: 04003-000
Tel.: 3885 1022
Proprietário: União Cultural Brasil - Estados Unidos (UCBEU)

Teatro Maria Delia Costa 
Ano de Inauguração: 1954

Teatro João Caetano
Ano de inauguração: 1952
Tipologia: Italiana
Capacidade: 438 lugares
End.: R. Borges Lagoa, 650
CEP: 04038-020
Tel.: 5573 3774
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Flávlo Império
Ano de Inauguração: 1992
Tipologia: Alternativa
Capacidade: 212 lugares
End,: R. Professor Alves Pedroso, 600
CEP: 03721-010
Tel.; 6621 2719
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Jardel Filho
Ano de Inauguração: década de 50
Tipologia: Italiana
Capacidade: 676 lugares
End.: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 884
CEP: 01318-001
Tel.: 3107 3364
Proprietário: Black & Red Vídeo S/C Ltda

Teatro Hilton
Ano de inauguração: 1980 
Tipologia: Italiana
Capacidade: 420 lugares 
End.: Av, Ipiranga, 165 
CEP: 01046-010
e-mail: cult@cult.art.br
Tel.: 3156 4338
Proprietário: Consórcio Scuracclo

Teatro Imprensa
Ano de inauguração: 1988
Tipologia: Italiana
Capacidade: 509 lugares 
End.: R. Jaceguai, 400 
CEP: 011315-901
e-mail: cintlaabrava@uol.com.br 
Tel.: 239 4203/249 2708 
Proprietário: Grupo Silvio Santos

Teatro Laboratório ECA - Sala Mlroel Silveira
Ano de Inauguração: 1995
Tipologia: Ellsabetano
Capacidade: 180 lugares
End.: Av. Prof. Luclano Gualberto, Trav. J, 215
CEP: 05508-900
e-mall: aclcutto@lg.com.br
Tel.: 3818 4375
Proprietário: Universidade de São Paulo (USP)

Teatro Maksoud Plaza
Ano de Inauguração: 1979
Tipologia: Italiana
Capacidade: 420 lugares
End.: Al. Campinas, 150
CEP: 01404-900
e-mall: hm-eventos@maksoud.com.br 
Tel.: 253 4411
Proprietário: Hotel Maksoud Plaza

80. Teatro Martins Penna 
Ano de inauguração: 1970 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 249 lugares 
End.: Largo do Rosário, 20 
CEP: 03634-020 
Tel.: 293 6630
Proprietário: Prefeitura MunicipalI

Teatro Laboratório ECA - Sala Alfredo Mesquita
Ano de Inauguração: 1995
Tipologia: Elisabetano
Capacidade: 125 lugares
End.: Av. Prof. Luciano Gualberto, Trav. J, 215
CEP: 05508-900
e-mall: aclcutto@ig.com.br
Tel.: 3818 4375
Proprietário: Universidade de São Paulo (USP)

Ano de inauguração: 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 220 lugares 
End.: Av. Ipiranga, 344 
CEP: 01046-010 
e-mail: tea1roitalia@teatroitalia.com.br 
Tel.: 3257 9092 / 3151 33 94
Proprietário: Cristiane Natale e Fábio oliveira

Teatro Folha
Ano de Inauguração: 2001
Tipologia: Italiana
Capacidade: 313 lugares
End-: Av. Higienópolls, 618 - Shopping Pátio
CEP: 01238
e-mail: teatro folha@teatrofolha.com.br
Tel.: 3823 2323
Eioprletárlo: Isser Korif e Leo Stelnbruch

Teatro Gazeta
Ano de inauguração: 1994
Tipologia: Italiana
Capacidade: 900 lugares
End.: Av. Paulista, 900
CEP: 01310-940
e-mail: angelaester@fcl.com.br
Tel.: 2896221 / 3170 5684
Proprietário: Fundação Cásper Libero

Teatro Jofre Soares
Ano de Inauguração:
Tipologia: Italiana
Capacidade: 200 lugares
End.: R. Major Diogo, 547
CEP: 01324-001
e-mail: iulzcarlos@blxigahelp.com.b 
Tel.: 223 6446
Proprietário: Samlr Golmia

Teatro José Ermírlo de Moraes 
Ano de Inauguraçao. 2000 
Tipologia: Italiana
Capacidade: 216 lugares
End^R. Coronel Oscar Porto, 208

mailto:cult@cult.art.br
mailto:cintlaabrava@uol.com.br
mailto:aclcutto@lg.com.br
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Tel.: 3964 3129
Proprietário: Shopping Pompéia Norte

Teatro São Pedro
Ano de Inauguração: 1917
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 636 lugares 
End.: R. Barra Funda, 171

Teatro Nelson Rodrigues 
Ano de Inauguração: 1999 
tipologia: Italiana 
Capacidade: 150 lugares 
End.: R. Treze de Maio, 830 
CEP: 01327-000 
Tel,: 284 4357 
Proprietário: Particular

Teatro Popular do Sesi
Ano de Inauguração: 1977
Tipologia: Italiana
Capacidade: 460 lugares
End.: Av. Paulista, 1313
CEP: 01311-200
Tel.: 284 3639/284 2409
Proprietário: Serviço Social da Indústria

Teatro Procópio Ferreira 
Ano de inauguração: 1971 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 700 lugares 
End.: R. Augusta, 2.823 
CEP: 01413-100 
Tel.: 3083 4475
Proprietário: Edson Senna

Teatro Renaissance
Ano de Inauguração: 1999
Tipologia: Italiana
Capacidade: 380 lugares
End.: Al. Santos, 2,233
CEP: 01419-002
Site: www.teatrorenalssance.com.br
Tel.: 3069 2233
Proprietário: Operadora São Paulo Renaissance

94. Teatro Ruth Escobar - Sala Dina Sfat
Ano de inauguração: 1964
Tipologia: Italiana
Capacidade: 388 lugares
End.: Rua dos Ingleses, 209
CEP: 01329-000
Tel.: 289 2358
Proprietário: Apetesp

Teatro Oficina
Ano de inauguração: 1958
Tipologia: Alternativo
Capacidade: 300 lugares
End.: R, Jaceguai, 520
CEP: 01315-010
Tel.: 3106 2818
Proprietário: Governo do Estado

Teatro Paulo Eiró
Ano de inauguração: 1957
Tipologia: Italiana
Capacidade: 600 lugares
End.: Av. Adolfo Pinheiro, 765 
CEP: 04733-010
Tel.: 546 0449
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Municipal de São Paulo 
Ano de Inauguração: 1911 
Tipologia: Ópera
Capacidade; 1580 lugares
End.: Praça Ramos de Azevedo, s/n 
CEP: 01037-010
Tel.: 222 8698
Proprietário: Prefeitura Municipal

Teatro Pirandelo
Ano de inauguração: 1980
Tipologia: Italiana
Capacidade: 250 lugares
End.: R. Major Diogo, 578
CEP: 01324-000
e-mall: cesar@fernandocarvalho.arte.br
Tel.: 232 3393
Proprietário: Particular

Tipologia: Italiana
Capacidade: 370 lugares
End.: Rua Palm, 72
CEP: 01306-010
Tel,: 256 9115 
proprietário: Apetesp

Teatro Ópera
Ano de Inauguração: 1998
Tipologia: Italiana
Capacidade: 1.001 lugares
End.: R. Rui Barbosa, 266
CEP: 26013-010
e-mall: lalonso@uol.com.br
Tel.: 3171 1277
Proprietário: Corporação Interamericana de 
mento

Teatro Paiol
Ano de Inauguração: 1969
Tipologia: Italiana
Capacidade: 242 lugares
End.: R. Amaral Gurgel, 164
CEP; 01221-000
Tel.: 221 2462
Proprietário: Edson Carlos Thomé Rodrigues

Teatro Paulo Autran
Ano de inauguração: 1997
Tipologia: Italiana
Capacidade: 656 lugares
End.: Av. João Dias, 2.046
CEP: 04724-003
e-mail: iepac@iepac.br
Tel.: 5641 0099
Proprietário: Instituição Educacional Prof. Pasquale
Casclno

Teatro Plínio Marcos
Ano de inauguração: 2000
Tipologia: Italiana 

Entreteni- Capacidade: 90 lugares
End.: R. Clélia, 33
CEP: 05042-000

http://www.teatrorenalssance.com.br
mailto:cesar@fernandocarvalho.arte.br
mailto:lalonso@uol.com.br
mailto:iepac@iepac.br
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Tipologia: Italiana

150

Tel.: 3078 1072
Proprietário: Sociedade Civil Casa Vento Forte

Teatro Toca - Auditório Tiblriçá 
Ano de inauguração: 1965 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 711 lugares 
End.: R. Monte Alegre, 1.024

Teatro Sérgio Cardoso - Sala Sérgio Cardoso
Ano de inauguração: 1980
Tipologia: Italiana
Capacidade: 862 lugares
End.: Rua Rui Barbosa, 153
CEP: 01326-001
Tel.: 288 0136
Proprietário: Governo do Estado

Teatro Santa Cruz
Ano de inauguração: 2002
Tipologia: Múltiplo
Capacidade: 500 lugares
End.: R. Orobó, 277
Tel.: 3024 5199
Proprietário: Colégio Santa Cruz

Teatro Sesc Pompéia
Ano de inauguração: 1982
Tipologia: Arena
Capacidade: 776 lugares
End.: Rua Clélia, 93
CEP: 0542-000
Tel.: 3871 7700
Proprietário: Serviço Social do Comércio

Teatro Vento Forte (Sala dos Olhos)
Ano de inauguração: 1986
Tipologia: Múltiplo
Capacidade: 200 lugares
End.: R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 150
CEP: 04533-080
Tel.: 3078 1072
Proprietário: Sociedade Civil Casa Vento Forte

Teatro Vento Forte (Sala dos Pés)
Ano de Inauguração: 1986
Tipologia: Múltipla
Capacidade: 150 lugares
End.: R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 150
CEP: 04533-080
Tel.: 3078 1072
Proprietário: Sociedade Civil Casa Vento Forte

Teatro Ziembinski
Ano de inauguração: 2000
Tipologia: Italiana
Capacidade: 80 lugares
End.: R. Martinlano de Carvalho, 97
CEP: 01321-001
Tel.: 3266 2891
Proprietário: Particular

Tom Brasil
Ano de Inauguração: 1995
Tipologia: Café-concerto
Capacidade: 1.300 lugares
End.: R. Olimpíadas, 66
CEP: 04551-000
e-mail: mkt@casatombrasil.com.br
Tel.: 3845 2326
Proprietário: Paulo Amorlm e Gladston Tedesco

Teatro Sesc Vila Mariana
Ano de Inauguração: 1997
Tipologia: Italiana
Capacidade: 645 lugares
End.: Rua Pelotas, 141
CEP: 04012-000
Tel.: 5080 3000/5080 3147
Proprietário: Serviço Social do Comércio

featro Sesc Anchieta 
Ano de Inauguração: 1967 
1'Pdogla: Italiana 
Capacidade: 328 lugares 
End.: R. Dr. Vila Nova, 245 
CEP: 01222-020

Teatro Santa Catarina
Ano de Inauguração: 1991
Tipologia: Italiana
Capacidade: 286 lugares
End.: Av. Paulista, 200
CEP: 01310-000
Tel.: 238 4156
Proprietário: Hospital Santa Catarina (ACSC)

CEP: 05038-000
Tel.: 3667 0449
Proprietário: Governo do Estado

Ano de inauguração: 1980 
Tipologia: Italiana 
Capacidade: 144 lugares 
End.: Rua Rui Barbosa, 153 
CEP: 01326-001 
Tel.: 288 0136
Proprietário: Governo do Estado

Tel.: 256 2281
Proprietário: Serviço Social do Comércio

Teatro Sesc Pinheiros
Ano de Inauguração: 2004
Tipologia: Múltiplo
Capacidade: 1010 lugares
End.: Rua Paes Leme, 195
Tel.: 3095 9400
Proprietário: Serviço Social do Comércio

Teatro Studio 184
Teatro Sérgio Cardoso - Sala Pascoal Carlos Magno Ano de inauguração: 1997

Capacidade: 112 lugares 
End.: Praça Roosevelt, 184 
CEP: 01303-020
Proprfetária^Delma de Francisco / Roberto Ascar / Dulce

Muniz

Teatro Vento Forte (Sala das Mãos) 
Ano de Inauguração: 1986 
Tipologia: Italiana 
<~rinacidade: 60 lugares Endj^R. Brigadeiro Haroldo Veloso, 

CEP: 04533-080

mailto:mkt@casatombrasil.com.br
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85 / Jardim Casa Blanca

Tusp- Teatro da USP
Ano de inauguração: 1996
Tipologia: Italiana
Capacidade: 120 lugares
End.: R. Maria Antônia, 294
CEP: 01222-010
e-mail: 1usp_rusp@recad.usp.br
Tel.: 259 8342 / 255 5538
Proprietário: Universidade de São Paulo - USP

CEU Butantã
Subprefeitura: Butantã
Distrito: Raposo Tavares
End.: Av. Eng. Heitor Antônio Elras Garcia, 1700 / Jardim
Esmeralda
Tel.: 3732 4550/4651

CEU Inácio Monteiro
Subprefeitura: Cidade Tiradentes
Distrito: Cidade Tiradentes
End.: R. Br. Barroso do Amazonas, s/n° / Prestes Maia
Tel.: 6518 9014/9044

CEU Navegantes
Subprefeitura: Capela Socorro
Distrito: Grajaú
End.: R. Maria Moassab Barbour, s/n' 
Tel.: 5976 5544/5530/5976

CEU Pêra - Marmelo
Subprefeitura: Pirituba
Distrito: Jaraguá
End.: R. Pêra-marmelo, 226 / Vila Aurora
Tel.: 3948 3915/3967

CEU Parque São Carlos
Subprefeitura: S. Miguel Paulista
Distrito: Vila Jacul
End.: R. Clarear, 141 / Jardim São Carlos
Tel.: 6145 4255/4250

CEU Parque Veredas 
Subprefeitura: Italm Paulista 
Distrito: Italm Paulista

CEU Jambeiro
Subprefeitura: Gualanazes
Distrito: Lageado
End.: R. Flores do Jambeiro, 61 / Guaianazes
Tel.: 6960 2055 / 2059 / 2060

CEU Paz
Subprefeitura: Feguesla do Ó
Distrito: Brasllàndla 
End.: R. da Paz, s/n° 
Tel.: 3986 3450/3404CEU Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo
Distrito: Campo Limpo
End.: Av. Carlos Lacerda, 678 / Chácara Sao Pedro
Tel.: 5843 4837 / 4838 / 4839

CEU Meninos
CEU Aricanduva Subprefeitura: Ipiranga
Subprefeitura: Itaquera Distrito: Ipiranga
Distrito: Cidade Líder End.: R. Barbinos, 112 / Jardim Patente
End.: Av. Olga Fadei Abarca, s/n°/ Jardim Santa Terezinha Tel.: 6945 2543 / 2556 / 2539
(Av. Aricanduva, Quadra 280, altura do 5555) 
Tel.: 6723 7556/ 7558

Via Funchal
Ano de Inauguração: 1998
Tipologia: Italiana
Capacidade: 2.300 lugares
End.: Rua Funchal, 65
CEP: 04551-060
e-mall: viafunchal@viafunchal.com.br
Tel.: 3846 2300
Proprietário: Via Funchal Empreendimentos Ltda.

teatro Tuca-Tuca Arena 
Ano de Inauguração: 1965 
Tipologia: Arena 
Capacidade: 340 lugares 
End.: R. Monte Alegre, 1.024 
CEP: 05014-001 
lei.: 3670 8453 
Proprietário: PUC - SP

CEU Casa Blanca 
Subprefeitura: Boi Mirim 
Distrito: Jardim São Luiz 
End : R. João Damaceno, 
Tel.: 5519 5212/5214

CEP: 05014-001 
Tel.: 3670 8453 
proprietário: PUC - SP

Teatros dos CEUS:
Ano de inauguração: 2003 / 2004
Tipologia: Italiana
Capacidade: 450 lugares
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Paulo

CEU Alvarenga
Subprefeitura: C. Ademar
Distrito: Pedreira
End.: Estrada do Alvarenga, 3752 / Balneário São Fran
cisco
Tel.: 5672 2540 / 2541 / 2543 / 2548

S"avCÍS^“=o / Jardim ® 
Tel.: 5668 1952/1954

mailto:1usp_rusp@recad.usp.br
mailto:viafunchal@viafunchal.com.br
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II

Teatro do Parque do Iblrapuera
Tipologia: Italiana
Capacidade: 600 lugares
End.: Complexo Parque do Iblrapuera
Proprietário: Prefeitura municipal de São Paulo

CEU Três Lagos
Subprefeltura: Capela Socorro
Distrito: Grajaú
End.: Estrada do Barro Branco, s/n° / Jardim Noronha
Tel.: 5976 5661 / 5644

CEU São Rafael
Subprefeltura: São Mateus
Distrito: São Rafael
End.: R. Clnlra polônio, 100 / Jardim Rio claro
Tel.: 6752 1 052/1044

CEU São Mateus
Subprefeltura: São Mateus
Distrito: Iguatemi
End.: R. Curumatim, 201 / Parque Boa Esperança
Tel.: 6732 8154 / 8159

CEU Rosa da China
Subprefeltura: Vila Prudente
Distrito: Sapopemba
End.: R. Clara Petrella, s/n° / Jardim São Roberto
Tel.: 7601 2356 / 2357

CEU Vila Atlântica
Subprefeltura: Pirituba
Distrito: São Domingos
End.: R, Cel. José Venâncio Dias, 840 / Jardim Nardini
Tel.: 3901 8744 / 8765 / 8769

CEU Curuçá
Subprefeltura: Itaim Paulista
Distrito: Vila Curuçá
End.: Av, Marechal Tlto, 3400 / Vila Curuçá 
Tel.: 6563 6150 / 6151

Teatro do Centro Cultural dos Correios
Tipologia: Múltiplo
Capacidade: 430 lugares
End.: Edifício da Agência central dos Correios
Proprietário: Particular

End.: R. Daniel Pedro Muller, s/n° / Camargo Velho 
jel,: 6563 6249 / 6250 Teatros em construção:

Teatro Frei Caneca
Tipologia: Italiana
Capacidade: 650 lugares
End.: R. Frei Caneca, 569 (Shopping Frei Caneca)
Tel.: 3472 2021
Proprietário: Particular
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Habitat

Apêndice 2 
índice de publicações em 

periódicos de arquitetura brasileira 
referente a teatros -1950 a 2003

Um teatro ao ar livre, Stuttgart, Alemanha; projeto de Otto 
Frei, eng, Habitat n, 25, p. 27-9, dez. 1955.

Teatro Maria Delia Costa; projeto de Carlos A. C. Lemos, 
arq. Acrópole n. 194, p. 73-6, nov. 1954; Habitat n. 19, p. 
23-5, nov./dez. 1954.

Notas e observações sobre a construção do Teatro Cas
tro Alves, por Ubirajara Ribeiro, arq. Brasil Arquitetura Con
temporânea n. 12, p. 13-6, 1957 / 1958.

Concurso público para o Teatro Municipal de Campi
nas, SP; 3o prêmio, projeto de Paulo Antonacio e João 
Rodolfo Stroeter, arqs. Acrópole n. 328, p. 31-2, maio

Concurso público para o Teatro Municipal de Campi
nas, SP; 2o prêmio, projeto de Alfredo Paesani, Fábio M. 
Penteado e Teru Tamaki, arqs. Arquitetura n. 51, p. 11-6, 
set. 1966; Acrópole n. 328, p. 24-30, maio 1966.

Concurso para o Teatro Nacional de Ópera de Madrid.
Arquitetura n. 43, p. 9-11, jan. 1966.

Concurso público para o Teatro Municipal de Campi
nas, SP; Io prêmio, projeto de Lubomir Flcinski Dunln e 
Roberto Luiz Gandolfi, arqs. Arquitetura n. 49, p. 5-8, jul. 
1966; Acrópole n. 328, p. 19-23, maio 1966.

Teatro Municipal e Centro de arte em Santos; projeto de 
Oswaldo Corrêa Gonçalves, Júlio Roberto Katinsky e 
Abraão V. Sanovlcz, arqs. Habitat n. 63, p. 24-9, mar. 
1961; n. 66, p. 14-5, 1961; Módulo n. 7 (28), p. 16-20, 
jun. 1962; Acrópole n. 277, p. 11-3, dez. 1961.

Teatro Popular Marechal Hermes; projeto de Afonso 
Eduardo Reldy, arq.; cortina do palco de Roberto Burle 
Marx. Acrópole n. 201, p. 398-400, jul. 1955; Habitat n. 
23, p. 28-9, ago. 1955.

Teatro Arthur Azevedo na Vila Clementina; projeto de 
Roberto Tibau, arq. Habitat n. 4 p. 18, 1951; n. 9, p. 8, 
1952.

Novo Teatro Municipal em Münster, Alemanha; projeto 
de Harald Deilmann. Habitat n. 40/41, 46-50, mar./abr. 
1957.

Com. e Indústria. Brasil 
12, p. 26-9, 1957/1958.

Teatro Cultura Artística, São Paulo; projeto Rino Levi, 
Roberto Cerquelra César e F. A. Pestalozzi, arqs.; constru
ção Comercial e Camargo Pacheco S. A. Acrópole n. 
145, p. 1 -8, maio 1950; Arquitetura n. 42, p. 15, dez. 
1965.

Teatro de fantoches e marionetes; projeto de Carlos 
Werneck Carvalho, arq. Módulo n. 9 (37), p. 48-9, ago. 
1964.

Teatros Oficiais de Brasília; projeto de Oscar Niemeyer, 
arq. Arquitetura e Engenharia n. 61/63, p. 94-7, jul./ dez. 
1961; Módulo n. 3 (17), p. 4-13, abr. 1960.

Teatro de Manaus; projeto de Antônio de Oliveira Braga, 
arq.; murais de Domenico de Angelis e G. Capranesi. 
Hqbitatn. 4, p. 62-4, 1951.

8-12, maio/jun. 1959.

Teatros Oficiais de Brasília, por Sábato Magaldi. 
n. 62, p. 3-6, 1960.

Referente à edifícios de teatro - projetos: 
Edifício Duarte Coelho; teatro. Recife, PE; projeto de 
Américo R. Coelho, arq. Acrópole n. 142, p. 259 fev 
1950.

Teatro Municipal de São Paulo; projeto de Francisco de 
Paula Ramos de Azevedo, arq. Acrópole n. 208, p. 163- 
6, fev. 1956.

Teatro Municipal General San Martin, Buenos Aires; pro
jeto Mário Roberto Alvarez e Macedônlo Oscar Ruiz, arqs. 
Habitat n. 34, p. 46-9, set. 1956.

Teatro Rural do Estudante; projeto de Afonso Eduardo 
Reldy, Arquitetura e Engenharia n. 42, p. 2-5, nov./dez.

A reforma do Teatro Municipal de São Paulo; projeto de 
Francisco de Paula Ramos de Azevedo, eng.; projeto 
de reforma de Tito R. Pistoresi, arq. Acrópole n. 185, p. 
229-32, fev. 1954; n. 187, p. 329-31. abr. 1954; n. 189, p. 
419-20, jun. 1954; Engenharia Municipal n. 6, 26-7, 1957.

Teatro Castro Alves, BA; projeto de J. Bina Fonyat Filho, 
Ubirajara Ribeiro e J, C. Bross, arqs; Humberto Lemos 
Lopes, Eng. ABA (1) CAB n. 3, p. 40-5 + 10,1968; Acrópole 
n. 261, p. 232-7, Jul. 1960; Arquitetura e Engenharia n. 
59, p. 2-8, jan / fev. 1961; Brasil Arquitetura Contemporâ
nea n. 12, p, 2-12, 1957 / 1958; Habitat n. 48, p. 10-2, 
maio/ jun. 1958.

Teatro Castro Alves, Salvador, Bahia; construção da Cons
trutora Norberto Odebrecht S. A. Com. e Indústria. Brasil 
Arquitetura Contemporânea n. 12, p. 26-9, 1957/1958.

Thalla' Centro Nacional de Arte; proj. de Abelardo de 
Souza'e Jorge Caron; estr. por J. C. Figueiredo Ferraz; 
construção de Omar de Penera Moreira. Habitat n. 54, 
p. 8-12, maio/jun. 1959.

1956; Módulo n. 5, p. 4-7, set. 1956; Habitat n. 33, p. 54- 
5, ago. 1956.
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Pampulha n. 5, p. 28, 1981.

5, p. 26-7, 1981.

j

Teatro Nacional de Brasília; projeto de Oscar Niemeyer, 
orq. Habitat n. 66, p. 13, 1961; Acrópole n. 375, p. 32-3, 
jul./ ago. 1970.

Teatro Municipal de Piracicaba, SP; projeto de Antônio S. 
Bergamin, Arnaldo A. Martino e J. G. Savoy de Castro, 
arqs.; cálculo estrutural de Walter de Almeida Braga, Nel
son Zanetti e Luiz Porto Alves, engs. Acrópole n. 340, p. 
24-5, jun. 1967.

O projeto e as obras do Paço de Sorocaba; as obras do 
teatro, projetos de Luiz Arthur Navarrete, arq. A Constru
ção em São Paulo n. 1740, p. 8-22, ago. 1981.

Centro Musical Rio de Janeiro, projeto de Oscar 
Niemeyer, arq, Módulo Especial Arquitetura n. 1, p. 14-9, 
mar. 1981.

Odisséia do Guaíra no 3o ata, 
arq. A Construção São Paulo

As propostas de vanguarda para o Teatro Galli, Rimini, 
Itália. Proj. Raffaello Cechi e Vicenza Lima; texto de Ma-

Atraso na reforma, Teatro Municipal de São Paulo; por 
Conceição Melo. A Construção São Paulo n. 2006, p. 8- 
12, set. 1986.

Teatro Oficina, proj. Llna Bo Bardi. Arquitetura e Urbanis
mo n. 7, p.53, ago. 1986.

Teatro do Leste Parisiense; proj. V. Fabre, J. Perrottet e A.
Cattani. Projeto n. 82, p, 76, dez. 1985.

Um teatro para Milão; proj. Marco Zanuso e Pietro 
Cresclni; texto de Marisa Barda. Arquitetura e Urbanismo 
n. 6, p. 87-9, Jun. 1986.

E o teatro da resistência se transforma num amplo e 
diversificado espaço cultural; proj. Joaquim Guedes: 
texto de Rubens Almeida. A Construção em São Paulo 
n. 1967, p. 12-6, out. 1985.

O dinâmico projeto do novo Oficina; proj. Lina Bo Bardi; 
texto de Mauro Carvalho da Silva. A Construção em São 
Paulo n. 1925, p. 8-9, dez. 1984.

Teatro do Sesi, valorizando a cultura marajoara, Belém, 
PA, proj. Carlos Alberto Pingarilho. Projeto n. 78, p. 108- 
10, ago. 1985.

Palácio das Artes, Rio de janeiro, projeto de Oscar 
Niemeyer, arq. Projeto n. 42, p. 125, jul. 1982.

Teatro da Praça da Bandeira inova espaço cênico; pro
jeto de Croce, Aflalo & Gasperini. A Construção em São 
Paulo n. 1268, p. 4-10, maio 1972.

Teatro Municipal concentrará atividades culturais de San
tos; projeto de Oswaldo Corrêa Gonçalves, Júlio Roberto 
Katinsky e Abraão V. Sanovocz. arqs. A Construção em 
São Paulo n. 1253, p. 6-8, fev. 1972.

Um teatro sem fraque nem cartola; projeto de Croce, 
Aflalo & Gasperini. Projeto e Construção n. 1, p. 35-7, 
dez. 1970.

Reforma do Teatro Chico Nunes: menção honrosa; pro
jeto de Antônio de Pádua F, Fialho, Flávio de L. Carsalade 
e Paulo Henrique L. Lopes, arqs. Pampulha n. 5, p. 29, 
1981.

Ópera da Bastilha, proj Carlos Ott. Projeto n. 82, p. 70, 
dez. 1985.

Arquiteto uruguaio vence concurso para a nova Ópera 
de Paris, projeto de Carlos Ott. Projeto n. 60, p.l 1, fev. 
1984.

Agência Tiradentes da CEESP e Teatro Franco Zampari 
(1977); projeto de Plínio Croce, Roberto Aflalo eGiancarlo 
Gasperini, arqs. A Construção em São Paulo n. 1859, p. 
22, set. 1983.

ato; projeto de Rubens Meister, 
™O n. 1373, p. 14-6, jun. 1974

SoSdo® Brasíli° che9° final, depois de 16 anos; 
Pa?K n rAmCar Niemeyer' ará- A Construção em São 
Paulo n. 1621, p. 16-8, mar. 1979.

Teatro brasileiro rompe tradição; projetos de Fábio M. 
Penteado, Alfredo S. Paesani e Teru Tamaki, arqs.. Projeto 
e Construção n. 20, p. 32-4, jul. 1972; n. 31, p. 14-6, jun. 
1973.

Reforma do Teatro Chico Nunes: menção honrosa; pro
jeto de Éolo Maia, Maria Joseflna de Vasconcelos e Sylvlo 
Emerich Podestá, arqs. Pampulha n. 5, p. 29, 1981.

Teatro Manoel Madruga e Centro de Arte e Cultura de 
Uberlandra, projeto de Saul Vilela, Ana Beatriz Campos 
e Sandra L. N. Rosa, arqs. Pampulha n. 1, nov./dez. 1979.

Teatro Didático; projeto de Carlos B. Milan, arq. Acrópole 
n. 332, p. 34-5, set. 1966.

Concurso público para o Teatro Municipal de Campi
nas, SP; 5o prêmio, projeto de Cláudio Cianciarullo, Dicran 
Kassardjian e Egídio Mantovani, arqs. Acrópole n. 328 
p. 31-2, maio 1966.

Um teatro em Taquarltinga, projeto de José Angl Jr. E 
Arnaldo Dorfmam Black, arqs. AB Arquitetura do Brasil n. 
11, p. 80-5, 1979.

Ópera de Belgrado; projeto de Wiihelm e José Maga
lhães Júnior, arqs. CJ. Arquitetura n. 3, p. 107-9, nov./ 

<fez, 1973/jan. 1974.

Centro integrará teatro e escolas; projeto de Maurício 
Kogan, arq. A Construção em São Paulo n. 1330, p. 4-8, 

ago. 1973.

Reforma do Teatro Chico Nunes: menção honrosa; pro
jeto de Freuza Zechmelster e Priscila Simões, arqs. 
Pampulha n. 5, p. 28, 1981.

Reforma do Teatro Chico Nunes: Io prêmio; projeto de 
Ana Beatriz Campos, Paulo Sérgio M. Diogo e Saul Vilela 
Marquez, arqs. Pampulha n. 5, p. 26-7, 1981.

Reforma do Teatro Chico Nunes: 2° prêmio, projeto de 
Madída Antoninl Bastos, Roberto M^Loffl e Rogério R Z. 

de Araújo, arqs. Pampulha n. 5, p. 27, 1981.
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Apêndice 2 - índice de publicações • 216riaBarda. Projeto n. 94, p. 49-51. dez, 1986.
Cupertino. Projeto n. 117, dez, 1988.

O Laplnha -

Anexo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ, por 
Glauco Campello Arquitetura e Urbanismo n.24, p.102- 
3, jun./jul, 1989

Restauração prometida. Teatro Municipal de São Paulo, 
por Victor Agostinho. A Construção em São Paulo n. 2092, 
p. 15-6, mar. 1988.

Teatro Mars, uma nova concepção cênica e de 
dramaturgia,' proj. Jaie Marcondes Cupertino, por Cyro 
Menna Barreto. Projeto n. 100, p. 86-90, jun. 1987.

Teatro Kit, elementos pré-projetados componíveis; por 
Jorge Caron. Projeto n. 100, p. 81-3, jun. 1987.

Reforma do Teatro Municipal requer competência e téc
nica. Projeto n. 96, p. 43, fev. 1987.

Uma máquina a serviço do espetáculo, por Marcos 
Flaksman. Projeto n. 96, p. 42, fev. 1987.

Centro de Arte e Cultura e Teatro Manoel Madruga, 
Uberlândia, MG. Projeto n. 100, p. 92-3, jun. 1987.

Teatro Municipal de São Paulo, caderno de obras, por 
Cecília Rodrigues dos Santos. Projeto n. 112, p. 52-65, 
jul. 1988.

Verbas garantem reabertura do Teatro Oficina, proj. Una 
Bo Bardi e Edson Ellto. Projeto n. 135, p. 108-9, out. 1990.

Teatro de Dança da Holanda, Haia, 1980-87; proj. Rem 
Koolhass, Dlrk Hendrlks, Jaap van Heest, Wlllen Jan 
Neutelings, Frank Roodbeen, Ron Steiner, Jeroen Thomas. 
Projeto n. 133, p. 40-3, jul. 1990.

Teatro Gulnza, Tóquio, 1987; proj. Kiyonori Kikutake.
Arquitetura e Urbanismo n. 24, p. 60-3, jun./jul. 1989.

Restauração do Teatro Municipal de São Paulo. SP, 1985/ 
88, proj. Maria Lulza Dutra e Walter Arruda Menezes. Pro
jeto n. 129, p. 139, Jan./fev. 1990.

Polytheama, uma restauração mais do que necessária, 
Campinas, SP; proj. Una Bo Bardi. Projeto 118, p. 72-5, 
jan./fev. 1989.

Reforma do Teatro Ruth Escobar, São Paulo, SP; proj 
Raymundo de Paschoal e Cibele Riva Rumei. Arquitetura 
e Urbanismo n. 25, p. 114-7, ago./set. 1989.

Uma restauração que destacou a funcionalidade - Tea
tro Municipal de São Paulo, SP; por João Carracosa. Pro
jeto n. 112, p. 67-72, jul. 1988.

Reforma em dois atos - Teatro Municipal de São Paulo; 
por Victor Agostinho. A Construção em São Paulo n. 2110, 
p. 8-12, Jul. 1988.

Cenas de uma obra - Teatro Estadual de Araras, SP; proj. 
Oscar Nlemeyer, Hélio Penteado, texto Marcos de Sou
za. A Construção em São Paulo n. 2230, p. 8-10, nov. 
1990.

Aço em cena - Teatro Ruth Escobar, São Paulo, SP; por 
Adriana Marcolinl. A Construção em São Paulo n. 2159, 
p. 19, jun. 1989.

Anexo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ; proj. 
Glauco Campello. Arquitetura e Urbanismo n. 24, p. 102- 
3, jun./jul. 1989.

Quinta cirurgia, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ; 
coord. Proj. restauro José Carlos Barboza de Oliveira. 
Obra: Planejamento e Construção n. 23, p. 35-7, mar. 
1990.

Teatro Emílio Rabasa - Tuxtta Gutierrez, Chiapas, 1982; 
proj. Abraham Zabludovsky. Projeto n. 130, p. 56-8, mar. 
1990.

i
I
I

A palavra do maestro nesta orquestra que restaura o 
Teatro Municipal de São Paulo, SP; por Nlldo Carlos Oli
veira. Projeto n. 112, p. 66-7, Jul. 1988.

112, p. 119-22, jul. 1988.
A concepção e construção de um teatro onde tudo 
muda. Projeto n. 96, p. 40-1, fev. 1987.

Dois auditórios para a vida cultural da cidade. Teatro 
Municipal de Cubatão, SP; proj. Avelino Ruivo Jr. Projeto 
n. 112, p. 82-4, jul. 1988.

Um teatro de geometria variável, por Alberto Botti. Proje
to n. 96, p. 42, fev. 1987.

Volumetria funcional, simetria e caráter representativo - 
Teatro Metropolitano, Medelin, Colômbia; proj. Oscar 
Mesa Rodriguez. Projeto n. 112, p, 74-7, Jul. 1988.

Pesquisa de projeto leva a soluções de integração ur
bana - Teatro de Pinheiros, São Paulo, SP; proj. Eurico 
Ramos Francisco; Lívia Maria Leite França e Mário Biseli. 
Projeto n. 112, p. 78-81, jul. 1988.

Quando a arquitetura era o espetáculo - Teatro Munici
pal de São Paulo, SR Projeto n. 112, p. 46-51, jul. 1988.

Um teatro lírico no Rio de Janeiro: o primeiro concurso 
de arquitetura no Brasil, por Donato Mello Jr. Proje o n.

Belém, Pará; proj. Bichara Lopes Gaby e 
José Rayol. Projeto n. 114, set. 1988.

n. 116, nov. 1988.
Teatro Mars, São Paulo, SP; proj. Jaime Marcondes

Municipal, de volta à paisagem - Teatro Municipal de 
São Paulo; por José Marcelo do Espírito Santo. Arquitetura 
e Urbanismo n. 19, p. 81-5, ago./set. 1988.

A sinfonia acabada - Ópera de Essen; por Sérgio 
Teperman. Arquitetura e Urbanismo n. 25, p. 92-5, ago./ 
set. 1988.

Pa?áHo e eSC°'a reunidos na mesma Praça -

da Costa. Projeto n. 112, p. 85-8, jul 1988.

Tratamento acústico da cúpula do Teatro Municipal de 
Sao Paulo, SR Projeto n. 112, p. 73, jul. 1988.
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Projeto n. 142, p. 34-43, Jun,

Hé-Teatro Estadual de Araras, SP; proj. Oscar Niemeyer,

Teatro Nacional da Catalunha, Barcelona, Espanha; proj. 
Jean-Pierre Carniaux; X. Grau; E. Warchs; S. Strum; D. Baker. 
Projeto n. 141, p. 54-7, maio 1991.

Recuperação do patrimônio brasileiro: Teatro José de 
Alencar, Fortaleza, CE; proj. Ismael Geraldo Acunha Solé; 
Antônio Carlos Castro; fotos de Cristiano Mascaro. Proje
to n. 141, p. 36-43, maio 1991.

Palau de Ia Música Catalana, Barcelona, Espanha; proj. 
Oscar Tusquets; Uuls Clotet; Carlos Diaz. Projeto n. 141, 
p. 44-53, maio 1991.

0 novo Teatro José de Aiencar em Fortaleza, CE, por 
Geraldo Gomes. Projeto n. 141, p. 85-8, maio 1991.

Teatro antigo com técnica moderna - Teatro José de 
Alencar, Fortaleza, CE. Dirigente Consultor, v.27, n. 3, p. 
26-9, mar. 1991.

Nova paisagem enriquece entorno do Teatro Oficina, 
São Paulo, SR Projeto n. 140, p. 101, abr. 1991

Ópera de Arame, Curitiba, PR, proj. Domingos Henrique 
Bongestabs. Projeto n. 152, p. 30-1, maio 1992.

Palco das atenções, por Chistlanl Moraes. A Construção 
em São Paulo n. 2304, p. 14-5, abr. 1992.

Reciclagem total: Hangar Studio / Teatro-bar / Porto Ale
gre, RS; proj. arq. Int. Marco Antônio Genehr Flores. Design 
Interiores n. 29, p. 68-70, mar./abr. 1992

Teatro Armando Gonzaga, RJ; proj. Afonso Eduardo Reidy.
Arquitetura e Urbanismo n. 47, p. 78, abr./maio 1993.

Um espaço de experiências teatrais na cidade. Con
curso Ópera Prima 1993, premiado; proj. Dalsy Huang; 
orient. Minoru Naruto; coord. Paulo Mendes da Rocha.

Teatro de Ribeirão Preto ganha vida nova. Ribeirão Pre
to, SP. Projeto n. 161, p. 14, mar. 1993.

Teatro Cultura Artística, SP; proj. Rino Levi. Arquitetura e 
Urbanismo n. 46, p. 65, fev./mar. 1993.

Restauro do Teatro Parque. Recife, PE, proj. Antônio José 
do Amaral e Silva. Projeto n. 158, p. 42-5. nov, 1992.

Restauro do Teatro Verdi, Pisa, Itália, proj. rest. Massimo 
Carnosl. Projeto n. 158, p. 36,41, nov. 1992.

Recuperando teatros modernos, por Guilherme Mazza 
Dourado. Obra: planejamento e construção, v. 4, n. 43, 
p. 22-4, jan. 1993.

Dois novos velhos conhecidos, por Guilherme Mazza Dou
rado. Projeto n. 160, p. 90-1, jan./fev. 1993.

Theatro D. Pedro II, Ribeirão Preto, SP, proj. Hlpólito Gustavo 
Júnior, por Antônio das Neves Gameiro. Arquitetura e Ur
banismo, p. 56-7, out./nov. 1992.

Detalhe por detalhe. Por Eloisa Medeiros. Construção São 
Paulo n. 2335, p. 16-7, nov. 1992.

Teatro Paiol, Curitiba, PR, proj. Abraão Assad, por Éride 
Moura, Arquitetura e Urbanismo n. 44, p. 54-5, out./nov. 
1992.

Teatro Municipal de Antonlna, PR. Aresta Arquitetura e 
Restauro. Arquitetura e Urbanismo n. 44, p. 97, out./nov. 
1992.

Complexo de salas de espetáculos Sodré, Montevidéu, 
Uruguai. Proj. Jorge Dl Pólito; Diego Magnore; Isidoro 
Slnger; Juan Carlos Vanini. Projeto n. 157, p. 24-5, out. 
1992.

T

Escola de Dança e Teatro, Curitiba, PR, proj. Anderson 
Luiz Chagas, orient. Reginaldo Luís Reinert e Edison 
Morozowskl Projeto n.142, p,75-7, jun, 1991.

Um espaço para o teatro, Santos, SP, proj. Flávia Neves 
Dantas; orient. Denise M. F. Alcântara. Projeto n. 142, p. 
100-1, jun. 1991.

Teatro Feliz ; proj. Aldo Rossi, por Maria Barda. Arquitetura 
e Urbanismo n. 38, p. 118-27, out./nov. 1991.

Sinfonia acabada - Teatro José de Alencar, Fortaleza, 
CE; por Cláudio Bozzo. Arquitetura e Urbanismo n. 34, p, 
17, fev./mar. 1991.

Ação nos bastidores; por Marcos de Souza. A Constru
ção em São Paulo n. 2279, p. 4-7, out. 1991.

Teatro Municipal Procópio Ferreira. Guarujá, SP; proj César 
Galha Bergstron Lourenço e Domingos R/jaguaribe 
Ekman. Projeto n. 136, p. 87, nov. 1990.

Teatro Nacional da Catalunha, Barcelona, Espanha; proj. 
Ricardo Bofill. Arquitetura e Urbanismo n. 39, p. 64-5, dez. 
91/ jan. 92.

Requallflcação urbana e implantação de sub-pretotu- 
ra e teatro de Pinheiros, São Paulo, SR C°ncurs° ^era 
P°ma 1992 - Menção honrosa, proj. Wilson Marchl Junior, 
orient. Minoru Naruto. Projeto n. 156, p. 50-1, set. 1992.

Ho Penteado; Hélio Pasta.

Tâmara e d'Annunzlo em ambiente recriado, por Cecí
lia Rodrigues dos Santos. Obra: planejamento e constru
ção v. 4 n. 36, p. 28-30, maio 1992.

Teatro São Pedro está voltando à cena. Obra: 
planejamento e construção, v. 4, n. 37, p. 29, jun. 1992.

Traço sulista, por André Pereira. Construção São Paulo, n. 
2312, p. 10-1, jun. 1992.

Ópera de Arame, Curitiba. PR, proj. Domingos 
Bongestabs. Arquitetura e Urbanismo n. 43, p. 92-3, ago./ 

set. 1992.

Teatro Municipal: nova fachada completa obras. Proje- 
ton. 145, p. 82, set. 1991

Explicação necessária, por Oscar Niemeyer. Projeto n. 
142, p. 35, jun. 1991.

Teatro José de Alencar resgata sua história. Projeto n 
137, p. 99, dez./jan. 1990,1991.
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Construção São Paulo v.49, n. 2559, p. 8-10, fev. 1997.

proj.

Déclo Tozzl,Teatro de Arena do Parque Villa-Lobos, proj.

I
i

Restauro do Teatro, Teatro Municipal de Niterói, RJ.
Arquitetura e Urbanismo n. 66, p. 28, jun./Jul. 1996.

Resgate de uma época, por Alberto Mawakdiye. Cons
trução São Paulo n. 2522, p. 13-5, jun. 1996.

Palco no Pelourinho; mobilidade histórica; proj. 
Pasqualino Romano Magnavita. Projeto n. 177, p. 83-4, 
ago. 1994.

Tealro Arthur Azevedo, São Luiz, 1992, proj. reforma Borsói 
Arquitetos Associados. Projeton, 1 71, p. C7,Jan./fev. 1994.

Politealro, Itu, SP, proj. Ruy Otake. Projeto n. 1 71, p. K3, 
]an./fev. 1994.

Ópera de Lyon, França; proj Jean Nouvel; E. Blamont;
Emmanuel Cattanl. Projeto n. 185, p. 54-5, set. 1995.

Teatro Municipal de Londrina, PR; proj. Joaquim Manoel 
Guedes Sobrinho. Arquitetura e Urbanismo n. 63, p. 75, 
dez./jan. 1995/1996.

Da ruína para as luzes, por Alberto Mawakdiye. Constru
ção São Paulo n.2515, p, 12-4, abr. 1996.

Sobriedade e discrição num conjunto que valoriza as 
condições funcionais e o bem-estar do público. Teatro 
Alfa Real; proj. Antônio Luiz F. Ribeiro, Regina R Toledo, 
Ana Maria Afonso, José Waldemar Arnoldi Júnior, Teresa 
Mltsuco Ishlda, Vera F. Lima. Projeto Design n. 220, p. 54- 
7, maio 1998.

César Dorfman venceu o concurso para teatro e centro 
de artes em Caxias do Sul; Projeto Design n.220, p.78, 
maio, 1998.

Limites do terreno definem o desenho da cobertura so
bre volumes independentes. Teatro da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre, RS; proj. Júlio Ramos Collares, 
Dalton Bernardes; Marcos Peres. Projeto Design n. 215, 
p. 60-61, dez. 1997.

Centro Educativo de Arte Teatral Castro Alves, Salvador, 
BA, proj. Alcides Rocha Miranda; José de Souza Reis. 
Arquitetura e Urbanismo n. 71, p. 70, abr./maio 1997.

Um teatro aberto, versátil, mutante e ecológico que ar
ticula espaços públicos e vira referência da cidade, 
Muslcon Bremer, Bremer, Alemanha, 1995; proj. Daniel 
Libeskind; colab. Robert Clalrborne, Dietmar Leyk e Jason 
Payne; Projeto Design n. 208, p. 66-71, maio 1997.

Municipal de portas abertas. Teatro Municipal de São 
Paulo, SR Urbs. N. 0, p. 8-14. ago. 1997.

Teatro de Arena ao ar livre, São Paulo, por Décio Tozzi. 
Arquitetura e Urbanismo n. 57, p. 100-1, dez./jan. 1994/ 
1995.

Auditório do Teatro Municipal de Araras, São Paulo; proj. 
Oscar Niemeyer, fot. Nelson Kon. Projeto n. 176, p. 71, 
jul. 1994.

Palco da discórdia, por Orlando Júnior, Construção São 
Paulo n. 2399, p. 8-9, jan. 1994.

A restauração do teatro preserva o que é essencial, abrin
do espaços para a vida cultural contemporânea. Tea
tro Politheama, Jundiaí, SP, 1995; proj. Marcelo Ferraz, 
Francisco Fanuccl, Marcelo Suzuki, André Vainer; texto 
de Denise Alcântara. Projeto Design n. 210, p. 32-9, jul. 
1997.

Um teatro em cartum: Teatro em Haarlem, Holanda; proj. 
Joost Swarte. Arquitetura e Urbanismo n. 72, p. 26, Jun./ 
jul. 1997

Biblioteca e teatro; proj. Jo Coenen; trad. Tatlana Alarcon 
e Maurício Masson. Óculum n. 10-1, p. 96-99, nov./dez. 
1997.

Cine-Teatro-Escola para Olinda (Ópera Prima 94 - pre
miado), proj. Tereza Cristina C. Lagioia; orient. Antônio 
José Amaral. Projeto n. 178, p. OP 17-9, set. 1994. O Ópera de Arame, Curitiba, PR; proj, Domingos 

Bongestabas. Construção Metálica n. 27, p. 23, nov./ 
dez. 1996.

Castro Alves renasce para a cultura baiana. Obra' 
Planejamento e Construção n. 51, p. 10-2, set. 1993,

Agente cultural, por Jorge Antônio Moura. Construção 
São Paulo n. 2379, p. 13-4. set. 1993.

Ópera de Arame e Palco Paulo Leminsky, por Haifa Y. 
Sabbag. Arquitetura e Urbanismo n. 61, p. 77-9, aqo./ 
set. 1995.

Teatro da cidade de Aguascalientes, México- 
Abraham Zabludovsky. Arquitetura e Urbanismo, n. 49 D 
68-70, ago./set. 1993.

Escola de Teatro Brincante, São Paulo, proj. reforma Sil
vio Barros Sawaya, Elza Siefer e Márcia Macul. Arquitetura 
e Urbanismo n. 58, p. 50-1, fev./mar. 1995.

Teatro Oficina, São Paulo, SP; proj reforma Una Bo Bardl e 
Edson Elito. Arquitetura e Urbanismo n. 58, p. 52-4, fev./ 
mar. 1995.

Ss°A EStQdOS Uni^^P^^a'J°^h®s^™^nter°Barton 

Myers Associados; por Cláudio Sanglorgl. Finestra Brasil, 
v.l, n. 1, p. 56-7, abr. 1995.

Niemeyer projeta teatro redondo para o Ibirapuera. Pro
jeto n. 185, p. 18, maio 1995.

Teatro Chassé, Breda, Holanda; proj. Herman Hartzberger, 
Willem van Wlnsen; colabs. Col Kruter; Folkert Stropsma, 
Ariênne Matser; Patrick F. Tejsse; Hellen Reedjlk; Laurens 
Jan tem Kate; Henk de Welje Mol; Akelel Hertzberger. Pro
jeto Design n. 203, p. 52-61, dez. 1996.

Teatro São José, São Paulo, SP; por Milton Andrade. Me
mória n. 23, p. 30-7, 1996.

Padrão Broadway, Teatro Alfa Real, São Paulo, SP, texto 
de Eric Cozza; proj. A/C Arquitetura e Gerenciamento.

4JevE/marMl°995.ArqUitekJra e Urbanism° n. 58, p. 102-
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10, p. 4-5, maio 1999.

4, p. 3-5,

Sesc Araraquara, SP; por Escritório Abraão Sanovicz, Pro-

Ópera do tempo: 2o ato, Theatro São Pedro, São Paulo, 
SP; projeto de restauração. Arquitetura e Urbanismo v. 
13, n. 78, p.62-7, jun./jul. 1998.

Palco da realeza, Teatro Alfa Real, São Paulo, SP; projeto 
de arquitetura; Antônio Luiz F. Ribeiro, Regina R Toledo, 
Ana Maria Afonso, José Waldemar Arnoldi Júnior, Teresa 
Mltsuco Ishida, Vera F. Lima. Arquitetura e Urbanismo v. 
13, n. 78, p. 56-61, jun./jul. 1998.

Teatro São Pedro. Espaço Cenográflco News n. 2, p. 4-6, 
junho 1998.

Visões de um cilindro - Escola Nacional de Teatro, Cida
de do México; projeto de arquitetura Enrique Norten, 
Bernardo Gómez-Pimienta. Arquitetura e Urbanismo v. 13, 
n. 78, p.44-6, jun./jul. 1998.

Arte e tecnologia, Credicard Hall, proj. Aflalo & Gasperini. 
Finestra Brasil, v. 4, n. 13, p. 46, abr./jun. 1998.

César Dorfmam venceu o concurso para o Teatro de 
Artes em Caxias do Sul; proj. César Dorfmam. Projeto 
Design n. 220, p. 78, maio 1998.

Teatro Municipal de São Paulo. Espaço Cenográflco News 
n. 1, p. 3, maio 1998.

Teatro Sérgio Cardoso, antigo Bela Vista. Espaço 
Cenográflco News n. 8, p. 3-4, Janeiro 1999.

Estrutura abandonada de teatro converte-se em espa
ço multluso para esportes, artes e convenções; 
Centreventos Cau Hansen, Instituto Farol do Saber, 
Joinville, SC; projeto de arquitetura. Projeto Design n. 227, 
p. 50-3, dez. 1998.

TBC - Teatro Brasileiro de Comédia. Espaço Cenográfico 
News n. 6, p. 3-4, outubro 1998.

Sala São Luiz. Espaço Cenográfico News n. 7, p. 3-4, 
dezembro 1998,

lugar: praça determina 
223, p. 85. Ago. 1998.

Shopping Frei Caneca: avança a conclusão das facha
das e da garagem, enquanto projeto do teatro sofre 
alterações; texto Marluza Rodrigues. Construção São 
Paulo, v. 53, n. 2740, p. 12, ago. 2000.

Composição volumétrica destaca teatro na paisagem 
urbana no centro de Mauá, SP: proj. arq. Perrone e Asso
ciados. Projeto Design n. 224, p. 93, jun. 2000.

Credicard Hall, São Paulo , SP; por Aflalo & Gasperini 
Arquitetos. Projeto n. 237, p. 42-9, nov. 1999.

Teatro Unimep, Piracicaba, SP; por Paulo Zimbres, Mar
cos Zimbres e Joara Cronenberger. Projeto n. 239, p. 40, 
jan. 2000.

Teatro Sesc Anchieta. Espaço Cenográfico News n. 13, 
p. 11-14, abril 2000.

110 Concurso Paviflex - Concurso Nacional de Trabalhos 
Finais de Graduação. Complexo Teatro Sintético, por 
Thaís Saboia Martins, Universidade Federal do Paraná; 
orientador Marcell Willer. Arquitetura & Urbanismo v. 15, 
n. 86, p. 38-9, out./nov. 1999.

Teatro Unimep. Piracicaba, SP; por Zimbres Arquitetos As
sociados. Projeto n. 237, p. 50-55, nov. 1999.

Teatro Hilton. Espaço Cenográfico News n. 12, p. 8-9, 
dezembro 1999.

Teatro Camões; proj, Manuel Salgado, Mdrino Fei. Proje
to Design n. 223, p. 62-3, ago. 1998.

Símbolo do teatro engajado, TUCA - Teatro da Universi
dade Católica de São Paulo, pode ter reconstrução re
tomada no Início de 2001: proj. reforma Joaquim Manoel 
Guedes Sobrinho. Projeto Design, n. 246, p. 114, ago. 
2000.

concertos da antiga Estação Júlio Prestes; proj. Nelson 
Dupré, Lulzette Davlnl, Mauro Puccl, Reinaldo Lopes, Re
nata Maradinl, Polyana Frangetto, Luciana Mateus, Mar
celo Puccl. Finestra Brasil v. 5, n. 17, p. 94-9, abr./jun. 
1999.
Teatro Augusta. Espaço Cenográfico News n. 11, p. 4-5, 
setembro 1999.

Teatro Alfa Real. Espaço Cenográfico News n. 
agosto 1998,

Teatro Sesc Vila Mariana. Espaço Cenográfico News n. 
3, p. 3-5, Julho 1998.

Teatro Oficina. Espaço Cenográfico News n, 5, p. 3-6, 
setembro 1998.

Teatro Maria Delia Costa. Espaço Cenográfico News n. 
9, p. 3-4, março 1999.

Teatro Popular do Sesi por Theodora Ribeiro. Espaço 
Cenográfico News n. 10, p. 4-5, maio 1999.

Teatro de Arena Epldauro, São José do Rio Pardo SP; por 
Luiz Paulo Cobra Monteiro. Projeto n. 231, p. 32-3, maio 
1999.

Centro de convenções retoma a linguagem adotada 
nos edifícios do complexo da Foergs em Porto Aleqre’ 
proj. Pedro Simich, Carlos Flesch, Milton Cunha. Projeto 
Design n. 220, p. 58-63, maio 1998.

No Credicard Hall, projeto versátil garante flexibilidade 
da ocupação; proj. Aflalo & Gasperini. Projeto Design n. 
220, p. 74-5, maio 1998.

SroSãnSTS 9anha concurso para o anexo do 
£ S °ónPorO)' DaltOn BernQrdes, Júlio Collares. 
rrojeto Design n. 223, p. 84, ago. 1998.

Concurso para o anexo do Theatro São Pedro: segundo 
9ar- volumes e espaços integrados; proj. Carlos 

Morgante, Sylvla Moreira, Milton Campos, Marcos 
Hekman. Projeto Design n. 223, p. 85, ago. 1998.

Concurso para o anexo do Theatro São Pedro: terceiro 
i a concepção. Projeto design n.

Renascer das cinzas, Teatro Le Phénlx, Valenclennes, Fran
ça; proj. Luclnel Cardoso Neiva, Emmanuel Blamont. 
Fineza Brasil v. 5, n. 17, p. 76-80, abr./jun. 1999.17, p. 76-80, abr./jun. 1999.

Excelência acústica, restauro e construção da sala de
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jeto n. 248, p. 71-5, out. 2000.

História Iluminada, Teatro Municipal de São Paulo.
Arquitetura & Urbanismo n. 95, abr./maio 2001.

Teatro de Arena por Silvia Vandergorin e Renata Pupo. 
Espaço Cenográfico News n. 14, p. 14-17, maio 2001.

Edição especial anos 90: teatros e centros culturais es- 
palham-se pelo interior do país. Projeto n. 251, p. 108- 
113, jan. 2001.

Autor Título do Artigo Teatro será centro de referência do 
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