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"Como um cavalo, um touro, ou um vinho, cada espetáculo possui a sua 
roupa, as suas peles, a sua tonalidade, o revestimento palpável aos 
olhos que ‘materializa’ o verbo. A ‘estofa dos heróis’ é tecida com as 
imaginações compartilhadas, as impressões dissecadas, as propostas 
intercambiadas."  

Christian Lacroix, 2009. Catálogo da Exposição: Trajes de Cena. 
CNCS/FAAP, 2009. 
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RESUMO:  

 

Os trajes de cena estudados nesta pesquisa apresentam-se como elementos 

potenciais para a preservação da Memória do Teatro Brasileiro, especificamente do 

Teatro Paulistano. Busca-se demonstrar que cada traje pode ser peça fundamental 

na reconstrução de um espetáculo, o que permite traçar o percurso da História do 

Teatro. Cada traje de cena cria elementos materiais que podem constituir formas 

relativamente autônomas de arte, que se apresentam como ferramentas para a 

preservação da arte teatral e de seu caráter reconhecidamente efêmero.  

 O foco de pesquisa é documentar a memória dos trajes de cena que 

compõem o figurino teatral, enquanto parte constituinte da encenação. Busca-se 

discutir a potencialidade de memória e comunicação dos trajes de cena de um 

recorte do teatro paulistano, demonstrando como o registro documental contribui 

para a construção da História do Teatro Brasileiro.  

São abordados os seguintes acervos: o conjunto de trajes do Teatro Lírico de 

Equipe; amostra do conjunto de trajes do acervo CAC/EAD e o conjunto de trajes do 

Teatro Popular do Sesi-SP. 

 

 

 

 

 

Palavras- Chave: traje de cena; figurino; acervos; memória; Teatro Lírico de Equipe; 

Teatro Laboratório CAC/EAD; Teatro Popular do Sesi.  
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ABSTRACT: 

 

Costumes are presented as potential registers for the preservation of the 

memory of the Brazilian Theater, more specifically the Theater in the city of São 

Paulo. The aim of this research is to demonstrate that each costume can become a 

key element for the reconstruction of the course of the history of Theater. Each 

costume creates material which can constitute forms of art, with certain autonomy. 

The costumes are presented as tools for the preservation of the art of Theater and its 

known ephemeral aspect. 

 The main objective of this research is to document the memories of costumes 

as part of the Theater process. We discuss the potential memory and communication 

in ‘Scene costumes’, which belong to a period of the Theater in São Paulo. It 

demonstrates that the registry of costumes, considered as documents, contributes for 

the construction of the history of Brazilian. 

Three collections will be presented on this work: costumes from Teatro Lírico 

de Equipe, part of the CAC/EAD’s collection and the collection of Teatro Popular do 

Sesi-SP. 

 

 

 

Key-words: Costumes; collections; memory; Teatro Lírico de Equipe; Teatro 

Laboratório CAC/EAD; Teatro Popular do Sesi. 
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Introdução: 

 

 O início desta pesquisa remete ao ano de 2005, durante participação 

voluntária no projeto “Traje em Cena”, que recuperou e documentou parte do acervo 

de trajes do Theatro Municipal de São Paulo. Em 2008, por força do destino, dois 

técnicos de palco encontraram um conjunto de trajes pertencentes ao Teatro do 

Sesi-SP37. Desse encontro surgiu uma vontade conjunta de alguns funcionários38 da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural (DDS39): trabalharem por melhores 

condições para aquele raro conjunto de trajes, cuja origem encontra-se no trabalho 

reconhecido de Osmar Rodriguez Cruz40, idealizador do Teatro Popular do Sesi (o 

TPS41), durante a década de 1960. 

 Para tentar elaborar um projeto que fosse exequível para aquele acervo, foi 

estabelecida uma parceria fundamental com o Departamento de Artes Cênicas da 

USP, representado pelo Prof. Dr. Fausto Viana, que convidou os referidos 

funcionários para participação na seguinte disciplina do curso de pós-graduação do 

Departamento: “O espetáculo não pode parar: a indumentária em cena e fora dela”.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, pelos diferentes aspectos que 

representavam, foram incorporadas ao estudo de caso mais duas coleções de trajes: 

 

                                                        
37 Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo: é uma entidade de direito privado, nos termos 
da lei civil, estruturada em base federativa para prestar assistência social aos trabalhadores 
industriais e de atividades assemelhadas. (Fonte: www.sesisp.org.br) 
38 São eles: Rosana Gutierrez (Supervisora); Ana Lúcia Rodrigues (Supervisora); Emilene Maria da 
Paz (Camareira); Marcello Girotti (Maquinista).  
39 Em 2011, passou a ser denominada Divisão de Desenvolvimento Cultural (DDC).  
40 Osmar Rodrigues Cruz (1924 – 2007) foi um importante diretor e crítico teatral brasileiro.  Criou a 
companhia do Teatro Popular do Sesi em 1962 e dirigiu montagens até 1989, permanecendo em seu 
comando até 1992. 
41 Abreviatura que será utilizada para Teatro Popular do Sesi-SP. 
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- Uma coleção de trajes usados em espetáculos da Escola de Arte Dramática 

(EAD-USP), criada e mantida em suas atividades iniciais por Alfredo Mesquita42. Os 

trajes foram incorporados ao acervo do guarda-roupas da ECA quando a EAD foi 

incorporada à USP.  

- O conjunto de trajes do Teatro Lírico de Equipe (TLE) 43, que foi adquirido 

pelo Prof. Dr. Fausto Viana e doado ao guarda-roupas do Departamento de Artes 

Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(CAC/ECA-USP) 44;  

A intenção foi realizar um estudo teórico-prático de parte dos trajes do próprio 

Departamento de Artes Cênicas e, a partir disso, expandir as reflexões e 

procedimentos gerados para um conjunto de trajes de uma instituição externa à 

Universidade de São Paulo, no caso o Sesi-SP.  

Para o acervo do Sesi-SP, foi elaborada uma proposta de metodologia para 

que se  pudesse iniciar os trabalhos de recuperação, preservação e salvaguarda  

daquele raro conjunto de trajes de cena.  

A proposta da pesquisa como um todo é refletir sobre a importância 

documental de alguns conjuntos de trajes de cena presentes na cidade de São 

Paulo. Cabe destacar que as memórias dos trajes de cena estudados estão ligadas 

à história das realizações profissionais de importantes personalidades do teatro 

paulistano e de sua história. Além do trabalho dos já citados Osmar Rodrigues Cruz 

                                                        
42 Alfredo Mesquita (1907 – 1986) foi o ator, fundador e primeiro coordenador da Escola de Arte 
Dramática (EAD), fundada em 1948 e que hoje está integrada à Universidade de São Paulo. Mais 
conhecido como doutor Alfredo, ele foi um grande incentivador de jovens talentos e foi o responsável 
direto pelo aparecimento de vários atores que hoje atuam nos nossos palcos e na TV. 
43 Abreviatura que será utilizada para Teatro Lírico de Equipe. 
44 Conhecido como: guarda-roupas da ECA.  
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e Alfredo Mesquita, a obra de personalidades como a Sra. Heidi Lazzarini45, 

fundadora e diretora do Teatro Lírico de Equipe (TLE), também é importante para 

que este trabalho possa depois ser difundido, e suas conclusões possam atingir 

outros acervos e coleções semelhantes, tornando assim ainda mais amplo o alcance 

desta pesquisa.  Cada um dos acervos trabalhados foi abordado respeitando suas 

especificidades e principalmente suas condições físicas de conservação.  

No acervo do TPS foram escolhidos cerca de quarenta trajes para elaboração 

de um projeto piloto de preservação da coleção. Tais trajes foram fotografados, e as 

imagens resultantes foram comparadas com outras fontes de documentos 

(programas, fichas técnicas, etc.). Esse cruzamento de documentos possibilitou a 

identificação de informações importantes sobre alguns dos trajes fotografados. Foi 

possível identificar, por exemplo: o ano de confecção do traje; o espetáculo para que 

ele foi criado; o seu criador; o ator/ atriz que o vestiu. Para o conjunto do TLE, foram 

realizadas fotografias, um levantamento de dados dos espetáculos realizados pelo 

grupo46 e uma coleta de fotografias dos espetáculos as quais estavam em poder de 

alguns integrantes do grupo.   

O trabalho prático no guarda-roupas da ECA partiu de um conjunto de trajes 

que já haviam sido separados por medidas de conservação e pelo seu significado 

para a história do Departamento (CAC) . Alguns desses trajes datam do período em 

que a Escola de Arte Dramática ainda era dirigida por Alfredo Mesquita (gestão 

1948-1969). Os trajes foram fotografados, e alguns reparos e procedimentos de 

costura foram realizados imediatamente (de acordo com os procedimentos já 

instalados naquela seção), com o intuito de conter a deterioração de algumas peças. 
                                                        
45 Heidi Alves Lazzarini (1939– 2003) graduou-se no Curso Superior de Canto Lírico do Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo. Exerceu diversas tarefas voluntárias, estimulou o canto lírico em 
São Paulo, dando sempre caráter beneficente aos seus concertos. 
46 A partir do livro-ata de registros dos espetáculos, gentilmente cedidos pela Sra. Diva Alves 
(presidente atual do TLE.) 
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O trabalho prático no guarda-roupas da ECA contou com a valiosa colaboração da 

pesquisadora de iniciação científica47 Ana Carolina Ramos. 

 Os levantamentos práticos dos trajes existentes em cada uma das coleções 

trabalhadas, além de levantamentos fotográficos e levantamentos de dados sobre os 

espetáculos (realizados pelos grupos a que cada acervo se refere) encontram-se 

anexos à dissertação.  

Uma importante iniciativa (já citada anteriormente) que serviu como modelo 

de diálogo com esta proposta de pesquisa foi realizada no acervo de figurinos do 

Theatro Municipal de São Paulo, sob o título: Traje em Cena.48 A produção 

bibliográfica gerada a partir do projeto foi uma das bases metodológicas deste 

trabalho, com a função de direcionar as ações de conservação e preservação das 

coleções que compõem o estudo de caso. A experiência adquirida durante o 

trabalho com o acervo de trajes do Theatro Municipal de São Paulo, em 2005, 

possibilitou que o autor desta pesquisa voltasse sua atenção para conjuntos de 

trajes de cena espalhados pela cidade de São Paulo.  

Em junho de 2011, foi realizada uma visita técnica ao Centre National du 

Costume de Scène et de la Scenographie, localizado na cidade francesa de  

Moulins-sur-Allier. Essa visita buscou conhecer na prática um dos maiores centros 

de referência em preservação de trajes de cena no mundo. Além disso, foi possível 

entrar em contato com alguns procedimentos e técnicas de conservação utilizadas 

pela instituição. Foram visitadas também na França, na cidade de Paris, outras 

instituições e exposições, para estabelecer um maior diálogo e possível troca de 

experiências com as coleções estabelecidas como estudo de caso. São elas: o 

                                                        
47 Financiada pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
48 Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Fausto Viana com a colaboração da Profª Drª 
Elizabeth Azevedo. 
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Musée des Arts Decoratifs; a exposição temporária “Madame Grès” no Musée 

Bourdelle49; a exibição “Tragédiennes de l’opéra 1875-1939” no Musée de l’Opéra 

National de Paris.50 O objetivo, no entanto, não era incluir esses acervos na 

pesquisa, como já delimitado anteriormente.  

As outras instituições, que foram estudadas para que pudessem servir como 

fonte de referência para embasar os estudos de casos, foram o Museu Nacional do 

Teatro de Lisboa (Lisboa, Portugal) e o Musée de La Mode et du Costume, 

conhecido como Palais Galliera (Paris, França51).  

Não se pretendeu realizar um estudo histórico aprofundado de cada instituição, 

mas apenas apresentar dados e informações em linhas gerais que servissem como 

base para embasar e exemplificar as propostas práticas da pesquisa. Desejou-se 

também revelar referenciais possíveis para se pensar um trabalho de preservação 

da memória e dos documentos históricos que cada um dos acervos estudados 

carrega em si. 

Durante palestra realizada no Teatro Laboratório do Departamento de Artes 

Cênicas da Universidade de São Paulo, a figurinista Marie-Hélène Bouvet52 

considerou que o traje de cena é parte do que ela denominou de “arquitetura do 

personagem”. É possível afirmar que cada traje preservado carrega marcas e 

registros dessa arquitetura. Os trajes da atriz Dulcina de Moraes53, por exemplo, 

                                                        
49  Realizada entre 25 de março e 24 de julho de 2011. 
50 Realizada entre 07 de junho e 25 de setembro de 2011, pelo próprio Opéra National (o Teatro 
Municipal de Paris) em parceria com a Biblioteca Nacional da França. 
51 Não foi possível visitar o Palais Galliera, em Paris, pois este se encontrava fechado para 
readequação de suas estruturas físicas. 
52 Figurinista do Théâtre du Soleil, dirigido por Ariane Mnouchkine (1939 -), em temporada na cidade 
de São Paulo com o espetáculo: “Os náufragos da louca esperança.” – Palestra realizada em 13 de 
outubro de 2011. 
53 Dulcina de Moraes (1908-1996): Atriz brasileira de reconhecido talento, que, na década de 1950, 
criou a "Fundação Nacional de Teatro", uma das primeiras escolas de formação em teatro no país. 
Foi considerada um “monstro sagrado do teatro brasileiro”. (Bastos, 2007) 
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carregam marcas do tempo e do uso capazes de remontar o esforço dessa atriz em 

sua busca por emocionar platéias por meio da arte de interpretar.  

Atualmente o acervo Dulcina de Moraes é mantido pela Faculdade de Artes 

Dulcina de Moraes, em Brasília (antiga Fundação Nacional Teatro). 

 

Figura 1: Traje de cena de Dulcina de Moraes, espetáculo "Poeira de Estrelas", 1955.54 

 

Para Monks (2010, p. 142):  

O traje (costume, no original), relutantemente, resiste ao nosso desejo de encontrar um 
documento seguro e estável de um espetáculo que passou. Poderíamos imaginar um registro 
documental diferente, capaz de recriar um novo espetáculo a partir da reconstrução das 
cicatrizes e marcas; da sujeira e do cheiro; enfim, do traje em si.55 

 

Esta pesquisa compartilha a crença na capacidade de recriação que um traje 

preservado carrega e, a partir dela, vislumbra possíveis contribuições para o campo 

interdisciplinar das artes cênicas e da museologia. 

                                                        
54 Foto da exposição: Eternamente Dulcina – Uma vida dedicada ao teatro. Caixa Cultural de Brasília, 
agosto de 2009. Crédito da Imagem: Caixa Cultural DF. 
55 Tradução do autor. 



CAPÍTULO 1
18

Dulcina de Moraes como Domitila de Castro, em ‘O imperador Galante’, 1951.
Foto: Acervo Dulcina de Moraes
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Capítulo 1:  

O Figurino em Cena e fora dela: a questão do traje de cena. 

 

"Creio na imortalidade do teatro. Aliás, eu creio. Essa é a minha atitude espiritual permanente.” 

(Dulcina de Moraes) 

 

Nesta pesquisa, será adotado o termo traje de cena, em substituição aos termos: 

costume, traje de época ou fantasia, que podem gerar dualidades interpretativas. 

Usa-se aqui também o termo figurino, muito recorrente no cotidiano teatral para se 

referir aos trajes de cena, ainda que ele possa remeter a traje cotidiano. Outro 

significado para esse mesmo termo, segundo o dicionário Houaiss, pode ser: “figura 

ou estampa que representa o traje da moda”. Essa palavra, também, pode significar 

“algo executado com capricho ou com bom senso” (como na expressão popular: 

“como manda o figurino”).   

O traje de cena (como será visto adiante) já difere do traje convencional, de uso 

cotidiano, por exemplo, no que se refere à sua função artística. Sua estréia no palco 

acontece como elemento plástico do espetáculo, em qualquer formato ou gênero: de 

rua, tradicional, performance, circo, circo-teatro, lírico, dramático, pós-dramático, 

improvisacional...  

Quando um figurinista - ou o ator ou técnico que assume esta função - escolhe um traje, esse se 
transforma, como diria Tairov (PAVIS, 1999, p.168), na segunda pele do ator, uma roupa em 
função do rito teatral. A sua origem pode ser muito distinta: o traje pode ter sido especialmente 
concebido para aquela apresentação, costurado por alguém que entende de teatro (ou não...); 
pode ter sido comprado em um brechó ou loja de roupas usadas; pode ter sido pego emprestado 
do guarda-roupas de alguém ou do próprio ator; pode ter sido usado em outro espetáculo... 56 

 

                                                        
56 In VIANA, F. R. P.; CALLAS, M.G. Figurino dos amadores: dos filodramáticos ao Teatro Lírico de 
Equipe. In: 6º Colóquio de Moda, 2010, São Paulo. 6º Colóquio de Moda. São Paulo: Universidade 
Anhembi Morumbi, 2010. 
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Para entender a temática proposta e elaborar uma definição conceitual do que é 

“traje de cena” como esta pesquisa o aborda, são necessárias algumas 

investigações conceituais sobre termos como ‘figurino teatral’, ‘costumes’ e outros 

termos relacionados diretamente a eles. 

Segundo Viana (2000, p.3), o figurino é qualquer peça que será portada pelo 

corpo do ator em cena, fazendo parte do conjunto visual que ele apresenta, 

independentemente do espaço cênico. A roupa é fundamental e interage com todos 

os elementos que compõem o espetáculo. 

A origem do termo figurino é tão antiga quanto às origens do teatro. “A roupa 

teatral se origina no ritual que fomenta o teatro” (VIANA, 2000, p.4). É o 

acontecimento ritual no teatro grego, com apogeu em 500 A.C., que lança as bases 

do que viria a ser o que se convenciona chamar de teatro ocidental. 

 O desenvolvimento histórico segue, e o traje das representações teatrais em 

desenvolvimento acompanha seu curso no período de ascensão de Roma e na 

Idade Média. “Até meados do século XVIII não há preocupações significativas com a 

realidade da personagem e a necessidade de adequação do traje para uma 

personagem nos moldes desenvolvidos no século XX”. (VIANA, 2000, p.5). 

 A palavra de origem italiana costume deriva do latim consuetudo que significa 

hábito. “Foi um termo utilizado na chamada Comedia dell’arte57, em que os 

personagens eram definidos por uma maneira de ser habitual. Eram identificados 

por seus hábitos particulares”. (GUILLEMARD, 1991, p. 13) Foi um termo utilizado 

para designar os trajes dos atores, até meados do século XVIII, quando adquiriu um 

                                                        
57 Movimento artístico surgido na Itália no início do século XVI. Alguns personagens característicos 
deste movimento eram: Arlecchino, Brighella, Columbina, Dottore, Pantaleone...  
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sentido mais geral para designar “os trajes habituais de época, região, classe social 

ou profissional” (IDEM). 

O termo indumentária cênica designa a roupa usada na área de atuação dos 

atores. “Qualquer coisa vestida numa produção é um figurino e deveria ser o mais 

apropriado possível dentro do contexto”.  (ANDERSON, 1999 apud VIANA, 2000, 

p.2) 

Até este momento realizou-se a definição conceitual do termo traje de cena, que 

é definidor desta pesquisa. E quando o espetáculo termina, ou seja, encerra sua 

temporada, quais são os caminhos possíveis para os trajes de cena?  

Considera-se que são comuns algumas práticas de destinação para trajes fora 

de cena. A pesquisa parte do pressuposto de que, no Brasil, são mais usuais duas 

dessas possibilidades: uma delas é a doação, ou seja, muitas peças são cedidas e 

direcionadas para instituições de caridade, brechós, lojas de fantasias e deixam, 

dessa forma, de exercer a função de elemento da cena teatral. 

Outra prática comum é a da reutilização de peças, algumas vezes com 

adaptações e modificações. O reaproveitamento dos trajes em outras produções 

ajuda a “reduzir a perda, reutilizar e reciclar, (...) palavras chaves da indumentária e 

da cenografia. Os figurinos, muitas vezes seguem este caminho antes do descarte”. 

(MUNIZ, R.; VIANA, F.) 58 

Há muitos outros caminhos, naturalmente: alguns trajes são simplesmente 

jogados fora, outros queimados, abandonados e eventualmente furtados das 

coleções.   

                                                        
58 Muito além de teatro e moda. Revista D’Obras, V.01, Nº. 01. Estação das Letras, outubro, 2007. 
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Além disso, muitas instituições destinam seus figurinos a acervos, como no caso 

do Theatro Municipal de São Paulo, que preserva seu acervo de trajes e o 

disponibiliza para consulta de pesquisadores, artistas e interessados na área. É 

importante destacar que essa instituição também organiza algumas exposições de 

parte deste rico acervo.  

O Brasil não possui ainda uma instituição destinada a colecionar e conservar 

trajes de cena dos espetáculos teatrais realizados no país. Alguns modelos de 

instituições que assumem esse papel em outros países são o museu do Teatro de 

Lisboa (Portugal), e o Centre National du Costume de Scène et de la Scenographie 

(CNCS), em Moulins-sur-Allier (França). 

 O caso deste último - o CNCS, um museu público - pode incitar discussões 

interessantes no que se refere à manutenção de acervos que foram antes de 

companhias privadas. Um exemplo recente, que exemplifica a relação entre 

instituições públicas e privadas, foi a doação de uma coleção de trajes do Thêatre du 

Soleil59 que pertenceram a montagem dos Átridas60 (1990-1992) para a Biblioteca 

Nacional da França, que é uma das instituições formadoras do museu. 

O coletivo teatral em questão adota a postura de salvaguardar os trajes de cena 

dos protagonistas. Os trajes mostrados (fig. 2) compunham o coro do espetáculo e, 

provavelmente, ocupavam um volume físico considerável e foram confeccionados 

exclusivamente para esta encenação. O fato é que a equipe de criação do grupo 

decidiu ceder esses trajes. Ao tomar essa decisão, em um país como a França, o 

grupo pôde contar com a presença e a colaboração do CNCS, que aceitou a doação 

e conserva os trajes em sua reserva técnica.  

                                                        
59 Coletivo Teatral fundado por Ariane Mnouchkine (1939 -) em 1964. 
60 Composta por quatro espetáculos: As Eumênides (1992); As coéforas (1991); Efigênia em Áulis 
(1990); Agamemnon (1990) 
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Figura 2: O coro do espetáculo Agamemnon do Thêatre du Soleil, que estreou em 

1990.Fonte: www.theatre-du-soleil.fr 61 

Este procedimento possibilitou que os trajes tomassem o caráter de documento 

da História do Teatro francês. O CNCS, por sua vez, aumentou sua coleção com 

trajes de um coletivo extremamente significativo e atuante na cultura do país. 

Portanto, tratou-se de uma relação de benefícios que foi estabelecida entre um 

acervo particular e uma instituição pública de preservação. O interesse fundamental 

ao estudar as políticas e posturas de instituições internacionais, como o CNCS, é 

entender a relação que se estabelece entre acervos privados de companhias teatrais 

e instituições públicas de preservação. 

A missão do CNCS é “a preservação, a pesquisa e a valorização de trajes e 

elementos cenográficos (telões pintados) de teatros, óperas e balés de três 

instituições formadoras62, além de outras doações”. (CNCS, 2010) 

A missão de uma instituição pública nessa área, seguindo esses modelos, deve 

ser preservar os bens materiais e imateriais do Teatro. 

O traje de cena faz parte de um acontecimento bastante difícil de documentar: “a 

atuação no palco, a expressão artística que depende da interação entre os artistas e 

                                                        
61 Site oficial do Thêatre du Soleil. 
62 A Biblioteca Nacional da França, a ‘Comédie-Française’, e o Teatro Municipal de Paris (‘Ópera’). 
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o seu diálogo com o público – que desaparece a cada noite quando cai o pano”, 

como disse Lisbet Grandjean, diretora do Museu de Teatro de Copenhague, na 

Dinamarca. De acordo com ela, o que sobra são:  

...as coisas (sic) usadas no teatro para criar a performance: as palavras do autor, a música do 
compositor, os sketches do coreógrafo, os trajes, os cenários, adereços, programas, pôsteres, 
fotografias, vídeos. E claro, os performers. Todo este material pode ser reunido em um museu 
para produzir algum tipo de documentação, com a única exceção dos artistas propriamente ditos. 
(...) Em outras palavras, um museu de teatro não pode dar às gerações sucessivas a experiência 
que o público presente conseguiu. 63 

 

A própria Lisbet Grandjean, no mesmo artigo propõe que:  

(...) o que nós podemos exibir são as pré-condições para aquela experiência, e através delas 
seguir linhas claras de discernimento entre o teatro do passado e aquele do presente e traçar 
paralelos.64 
 

Patrice Pavis parece corroborar com a tese de Grandjean quando diz que:  

 
 “... um fragmento aparentemente anódino afigura-se muitas vezes característico do conjunto e é 
preciso saber reconhecer tais detalhes “insignificantes” que, muitas vezes, se abrigam em alguns 
elementos materiais privilegiados do espetáculo. Cada sistema significante vale por si, mas 
constitui igualmente um eco sonoro, um amplificador que diz respeito então a todo resto da 
representação. (PAVIS, 2003, p. 162) 
 
 
 O termo figurino pressupõe, na maioria das vezes, um conjunto de trajes. 

Geralmente, o que se encontra preservado são apenas alguns trajes de uma 

determinada representação. Muitas vezes acidentalmente, os trajes de cena são o 

único elemento que atravessa a história das representações teatrais. Com isso, 

mudam seu status para documento. Entende-se pelo termo documento “qualquer 

fato e tudo quanto possa servir de prova, confirmação ou testemunho.” 65   

                                                        
63 Grandjean, Lisbet. The theater museum: a place for vanished experience, artigo inserido na revista 
Museum International, vol. XIX, No. 2, abril de 1997 APUD VIANA, 2009. 
64 IDEM 
65 Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Michaelis, 2007. 
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É possível considerar cada traje de forma autônoma, como um documento 

histórico e, portanto, uma ferramenta de estudo com potencialidade para a 

preservação da História do Teatro. Considera-se que cada traje preservado seja 

parte representativa dentro do sistema significante do figurino. Efetivamente, é como 

documento histórico que se deve encarar uma coleção de trajes teatrais, e sua 

investigação deve acontecer da mesma maneira com que se tratam outros 

documentos mais convencionais.  

 “A investigação vai levar ao entendimento de como aquela peça subiu ao palco.” 

(MUNIZ, R.; VIANA, F.) 66 A investigação citada e o entendimento da memória de 

cada traje enquanto parte constituinte do conjunto visual – figurino - é o ponto central 

de pesquisa e exatamente por isso, a partir deste ponto adotaremos o termo traje de 

cena para designar o material empírico desta pesquisa (principalmente durante o 

desenvolvimento das questões do estudo de caso).   

O século XX interessa particularmente para o desenvolvimento da pesquisa, por 

tratar-se do recorte temporal em que se situam todos os estudos de caso tratados. 

Interessam-nos as revoluções estéticas realizadas no teatro no final do século XIX, a 

partir da busca por um figurino naturalista67 para a cena. As mudanças de 

concepção de cena, a partir do início do século XX, referem-se às obras de Adolphe 

Appia68, Gordon Craig69 e Stanislavski70. 

                                                        
66 Muito além de teatro e moda. Revista D’Obras, V.01, Nº. 01. Estação das Letras, outubro, 2007. 
67 “O naturalismo é um movimento artístico que, por volta de 1880-1890, preconiza uma total 
reprodução de uma realidade não estilizada e embelezada, insiste nos aspectos materiais da 
existência humana; por extensão, estilo ou técnica que pretende reproduzir fotograficamente a 
realidade.” (PAVIS, 1999. p. 261) 
68 Adolphe Appia (1862-1928) Arquiteto e encenador suíço. Formulou diversas teorias sobre 
cenografia e iluminação teatral, que influenciaram decisivamente o teatro do século XX. 
69 Edward Henry Gordon Craig (1872-1966), foi um ator e diretor de teatro inglês, com importante 
obra teórica. É autor da obra: Da arte do Teatro. (1962) 
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O seguinte depoimento do Prof. Dr. Clóvis Garcia71 ilustra a relação entre a 

questão histórica (principalmente a partir das mudanças da encenação no século 

XX) e um dos estudos de caso desta pesquisa, o Teatro Popular do Sesi (o TPS): 

“Fui cenógrafo no TPS em sete espetáculos durante oito anos, mas tudo começou no teatro 
amador, onde conheci o Osmar. Depois, ele convidou-me para fazer o primeiro cenário para o 
primeiro espetáculo profissional do TPS, que foi ”Cidade Assassinada”, em 1963. Eu havia 
descoberto o Appia e apliquei-o totalmente.” 72 

 

Se um traje do espetáculo “Cidade Assassinada”, citado por Clóvis Garcia, for 

encontrado no conjunto de trajes do TPS, este representará um testemunho material 

do processo criativo de seus artistas-criadores – o que é um dos pontos centrais que 

interessam a esta pesquisa. 

Um traje de cena traz, além do nome de seu criador e idealizador, informações 

vitais sobre uma encenação. São elementos básicos para análise: cor, volume, 

textura, forma, movimento e peso. Pode-se investigar sua origem, por meio de 

etiquetas pregadas à roupa, de um alfaiate ou de alguma boutique; uma casa teatral, 

um centro de aluguel de roupas. É possível avaliar sua qualidade - roupas caras, 

finas, básicas, improvisadas, tradicionais, inovadoras, de material inexplorado antes.  

Encontrar um traje antigo é muito significativo no nosso contexto, pois até mesmo a 

natureza do país ajuda a acelerar o processo de destruição do traje , uma vez que o 

calor e a umidade são apenas alguns dos elementos que os atacam.  
                                                                                                                                                                             
70 Constantin Siergueieivitch Alexeiev, mais conhecido por Constantin Stanislavski (1863-1938) foi  
ator, diretor, pedagogo e escritor russo de grande destaque entre os séculos XIX e XX. Foi o criador 
do Teatro de arte de Moscou (TAM). 
71 Clóvis Garcia (1921-): Professor emérito do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de 
São Paulo. A história de vida deste homem se confunde com a história do teatro paulista, a sua 
paixão pelos palcos começou ainda na infância, quando a Companhia Procópio Ferreira visitou sua 
cidade natal, Taquaritinga, e encantou o garoto, que passou a criar cenas em casa com os irmãos.  
O início na carreira teatral viria na faculdade, quando estudou Direito na São Francisco.   
72 In CRUZ, Osmar Rodrigues e Eugênia Rodrigues. Osmar Rodrigues Cruz: uma vida no teatro. São 
Paulo: Hucitec, 2001.p. 161 
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A questão do traje de cena e do conjunto estético do figurino é parte fundamental 

durante a criação de uma encenação. Os figurinos de uma determinada obra 

contribuem para a encenação com um discurso conceitual revelador das 

características e signos de um personagem. Encara-se o figurino como ferramenta 

para a análise dos processos criativos, ou seja, a partir do documento histórico do 

traje de cena, é viável pensar e teorizar sobre possíveis relações entre a concepção 

do figurino teatral e sua relação com a arte da encenação.  

 

 

1.1 O traje de cena como Documento. 

Os trajes de cena, enquanto partes constitutivas do conjunto denominado 

figurino, integram o chamado “design cênico”, tradução utilizada para o termo em 

inglês Stage Design. Sobre o conceito de “desenho de cena”, é possível afirma que: 

As possibilidades de expressão que o design cênico (Stage design, no 
original.) permite são vastas. Efêmero, em sua maior parte, não possui 
relevância em termos de durabilidade e permanência. No entanto, seu 
desenvolvimento prático, na atualidade, apresenta preocupações 
sensitivas e apelos aos sentidos, de tal forma que sua relevância é 
substituída por reflexão, sentido de tempo, filosofia e sentido espiritual, 
evocadas apesar da contradição de seu prazo de vida determinado.73  

 

Propõe-se que o design cênico seja documentado como forma de recuperar, no 

presente, um espetáculo passado, fazendo referência às emoções e impressões 

experimentadas por uma platéia que pertenceu a uma época (que pode estar mais 

distante ou mais próxima do presente, na linha do tempo). Com isso, reconhece-se a 

importância do registro documental do espetáculo teatral. A preservação e a 

documentação são ferramentas em potencial para o desenvolvimento de uma 

                                                        
73 Techniques et Architecture. No. 485. Ago/Set. 2006. Dossier Scénographie. Tradução do autor. 
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memória das Artes cênicas. Soma-se a isso o fato de que tal registro pode dialogar e 

criar relações com a natureza efêmera própria do Teatro.  

Cabe citar uma série de discussões recentes, que levantam a questão do 

registro documental no campo das artes cênicas, especificamente do design cênico, 

discutindo a autonomia dessa forma de arte. A questão lançada é a seguinte: se o 

design cênico é parte integrante da cena, então ele (e todos os seus constituintes) 

existe, artisticamente, apenas dentro da cena? 

Para responder a essa questão, podemos considerar o seguinte pensamento 

do cenógrafo Gianni Ratto (1916-2005) ao declarar que: 

A cenografia era uma arte descartável. Não poderia ter sido mais mal 
entendido.  
Uma geração de cenógrafos passou a entender que sua arte era descartável, 
quando na verdade o conceito que estava implícito era o de efêmero – a arte 
teatral acontece naquele momento em que se manifesta a relação entre os 
atores e a platéia que vai até lá para vivenciar com eles o rito teatral. A 
cenografia, os figurinos, a iluminação, a sonoplastia e todos os outros 
elementos do espetáculo interagem para que possam juntos provocar uma 
mudança naqueles espectadores. Sem cenografia, figurinos e atores, por 
exemplo, não há espetáculo.74 

 

Poderíamos falar de uma memória em que o todo é contado a partir de um 

elemento ou de uma parte. Os elementos de design cênico (inclusive os trajes de 

cena) podem ser admirados e pesquisados fora de cena, mas sua função principal é, 

e sempre será, a criação e execução de uma cena. Os trajes possuem, portanto, um 

meio expressivo que apresenta independência relativa da encenação teatral. E 

assim é, pois qualquer elemento visual continua a ter valor estético e significado 

artístico fora de cena, mas é só a partir da sua apresentação e utilização em cena 

que sua função se exerce em plenitude.  

                                                        
74 [B] VIANA, F.R.P. Elaboração e viabilidade de um museu de teatro na cidade de São Paulo. Tese 
de Doutorado. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2010. 
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Sylvie François75 afirma que, no caso da conservação dos trajes cênicos, o 

que se procura é “desenvolver ou manter um diálogo artístico, histórico e técnico 

entre os artistas/ artesãos, seus trabalhos/ objetos e seu público”.76 Com esse 

pensamento, formulado durante o encontro Trienal do ICOM-CC, em 2005, a autora 

explica que o gesto de dentro para fora é a chave para o futuro da conservação. Tal 

gesto deve ser buscado durante a documentação do Teatro.  

Poderíamos considerar, então, que o teatro é uma forma de arte criada a 

partir das relações e cruzamentos de diversas outras artes: dança, interpretação, 

cenografia, luz, pintura, escultura, costura, modelagem... Nesse caso, cabe ressaltar 

que o figurino é testemunho material da expressão de um artista, no caso, o 

figurinista. Sendo assim, o figurino, se isolado do contexto da cena, ainda apresenta 

em si um documento criativo acerca da própria obra teatral. Nesse sentido, é 

possível considerar que “o fato de que os trajes perduram, e podem ser reutilizados 

nas produções subseqüentes, (...) sugere que o traje atua, literalmente, como 

memória material do espetáculo, formado e permeado pelo trabalho do artista.” 

(Monks, 2010, p. 140 77)  

É possível compreender que estamos trabalhando no campo interdisciplinar 

constituído a partir da relação entre teatro e memória. 

“Memória é muitas vezes descrita como a capacidade de lembrar o passado. 
(...) Por ‘memória’, nós entendemos nossa capacidade de recitar um poema 
de cor, beber um copo d’água, seguir um trajeto diário sem tropeços ou ainda 
recordar fatos vivenciados no passado e, aprender através deles. Estes 
aspectos da memória são associados atualmente a aspectos sócio-culturais”. 
(SANTOS, 2002, p. 143) 

 

                                                        
75 É membro e secretária do ICOM-CC (Conselho Internacional de Museus – Comissão de 
Conservação). Além disto, é diretora cultural, curadora e conservadora do Cirque du Soleil. O Cirque 
du Soleil é uma entidade artística canadense, com sede em Quebec. Atualmente possui diversos 
espetáculos circenses em turnê internacional. Em 2011, apresentou, no Brasil, o espetáculo Varekai. 
76 FRANÇOIS, S. Sob a luz do holofote: o papel da conservação de têxteis em um circo. São Paulo: 
Museu Paulista da USP, 2006. [A] 
77 Tradução do autor. 
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 A memória - compreendida enquanto um dos sujeitos do processo de 

construção social (IDEM) - permite que um indivíduo atualize as informações que ele 

representa como passadas, e, assim sendo: 

“(...) a memória não se reduz à reconstrução do passado no presente ou à 
determinações do passado sobre o presente, e na sua diversidade – 
percepção, manutenção, reconstrução, e aprendizado em relação ao passado 
– ela pode significar tanto controle quanto emancipação. (IDEM) 

 

A partir desse entendimento é possível entrar na seguinte discussão: a quem 

caberia o papel de memória e documentação da cenografia brasileira? A um museu, 

talvez. Mas em que moldes museológicos e educativos estaria pautado um museu 

com tal incumbência? 

Quando se trabalha na relação entre Teatro e Memória, deve-se considerar 

que nela está inclusa a relação entre objeto e criação, ou seja, é preciso passar a 

considerar a criação E O FAZER TEATRAL  como patrimônio. Sobre a relação 

entre um acervo ou coleção de têxteis e seu reconhecimento como patrimônio, é 

possível afirmar que:  

A denominação da coleção como “Patrimônio” é a pedra de toque (...). É seu 
testemunho da  história da companhia que imprime seu valor, seu significado. 
As palavras “memória” e “patrimônio” (...) também são testemunhos da 
importância do processo criativo que elas representam. (FRANÇOIS S., 
2006)78  

 

Zeev Gourarier 79, em seu artigo “O Cirque Du Docteur Paradi entra para o 

museu.” 80, ao discorrer sobre a aquisição de um conjunto de figurinos de um 

espetáculo circense por parte do Musée National des Arts et Traditions Populaires 

                                                        
78 FRANÇOIS, S. A performance por detrás do palco: argumentos de uma coleção de figurinos 
circenses. Conferência do Seminário Internacional Tecidos e sua conservação no Brasil: museus e 
coleções. Universidade de São Paulo. São Paulo: Museu Paulista da USP, 2006. [B] 
79 Conservador e diretor adjunto do Musée National des Arts et Traditions Populaires (MNATP) 
fechado em 2005. 
80 In WALLON, Emmanuel (org.). O circo no risco da arte. Belo Horizonte, 2009. 
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de Paris (MNATP) expõe as seguintes questões: por que a musealização de objetos 

pertencentes a espetáculos efêmeros dentro de um lugar de imobilidade e de 

memória? Como justificar a entrada dos acessórios de um espetáculo original e 

recente em acervos inalienáveis 81 (sic)? 

O autor acredita que essas questões dissolvem-se exatamente quando a 

criação é encarada como patrimônio de um país.  

Considerando a ausência de um museu francês do circo e a indigência das 
coleções regionais nessa área, a ‘musealização’ relaciona-se com questões 
de tradição e renovação. Quando a renovação pressupõe correr o ‘risco da 
arte’, o museu coleta os acessórios daqueles que correm, eles mesmos, um 
risco.82 

 

A transformação de elementos da criação em patrimônio realiza-se quando, 

além da coleta, ocorre a contextualização de cada item coletado no conjunto da arte 

do espetáculo (seja ele circense ou teatral). 

Fica, no entanto, a questão de como documentar o espetáculo. Segundo 

VIANA (2010 [B]): 

Na última Quadrienal de Cenografia de Praga83, por exemplo, um dos temas 
principais foi justamente este: ―capturando a cenografia. Como guardar, 
registrar, documentar uma arte que é breve e que acontece ali, com a 
presença dos espectadores? Não há unanimidades, no entanto: gravações de 
todo o tipo foram sugeridas, fotografias, registros pessoais, depoimentos... 
Mas algo de fundamental ficou lançado: que os registros do processo criativo 
eram determinantes para que gerações posteriores pudessem ter acesso ao 
que foi pensado para o espetáculo. Seriam cadernos e notas de direção, 
croquis de cenários e figurinos, processos investigativos... E uma decisão 
pareceu muito importante: que os realizadores deveriam fazer uma reflexão 
sobre seu trabalho, para que esta auto-análise entrasse como um fechamento 
do fazer cênico, o que faria com que o artista também se tornasse um 
pesquisador-pedagogo, cujas funções não se encerrariam com o fechar do 
pano. 

 
                                                        
81 Termo polêmico, de origem jurídica, utilizado para descrever um bem que não pode ser transferido 
ou vendido. 
82 GOURARIER, Z. O Cirque Du docteur Parade entra para o museu. In: WALLON, Emmanuel (org.) 
O circo no risco da arte. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.  
83 Realizada no ano de 2007. 
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É importante ressaltar que estamos diante de dois níveis de registro 

documental do espetáculo:  

1. O nível da memória84, que propõe transformar o espetáculo em 

documento para servir como material pedagógico de pesquisa e 

recriação.  

2. O nível da transformação dos elementos visuais do espetáculo em bem 

de acervo, como o proposto pelo MNATP85 e pelo museu de 

Copenhague,os quais além do plano do registro documental, procuram 

a preservação do que poderia ser chamado de “patrimônio” ou 

“produto” visual do espetáculo. 

Um figurino de um espetáculo exposto temporariamente no Quadrienal de 

Praga, por exemplo. Terminado o período de exposição, o traje passa a ter um 

sentido independente da realização da cena para a qual ele foi concebido. O traje, 

muito mais do que um bem de acervo, passa a ser um documento material que pode 

alimentar novas criações. 

As questões relativas ao traje de cena como documento da memória do 

Teatro têm começado a se mostrar importantes no cotidiano da produção teatral 

brasileira, formada pelas produções financiadas por instituições públicas e privadas.   

Um exemplo interessante para se pensar a conservação dos trajes de teatro 

vem de um representante do chamado Teatro de Grupo86 da Cidade de São Paulo.  

                                                        
84 Segundo Santos (2002), a memória interrelaciona os conceitos de ‘indivíduo’, ‘sociedade’ e ‘tempo’. 
Toda a dificuldade se encontra em considerar memória construída em termos de movimento, conflito 
e imprevisibilidade. 
85 Musée National des Arts et Traditions Populaires, em Paris, França. 
86 O Teatro de Grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral em que um núcleo 
de atores movido por um mesmo objetivo e ideal realiza um trabalho em continuidade e, estendendo 
sua atuação a outras áreas, principalmente no que diz respeito à própria concepção do projeto 
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A Companhia Teatral Balagan, dirigida por Maria Thaís Araújo87, questiona como o 

acervo de figurinos dos espetáculos realizados pode se tornar um patrimônio de 

pesquisa e experimentação que alimente as criações atuais da própria companhia. 

Toda a questão é, aparentemente, muito simples.  

Os figurinos encontram-se na sede da companhia, em uma sala próxima à de 

ensaios e os atores/performers têm a liberdade de propor figurinos para os ensaios 

utilizando elementos do acervo. A questão é: como criar uma política dos itens que 

podem ou não ser utilizados nesse tipo de experimentação, de forma que as 

informações carregadas pelos trajes de espetáculos anteriores não sejam perdidas 

ou modificadas? Por outro lado, esse tipo de experimentação tem demonstrado bons 

resultados enquanto ferramenta criativa para alimentar os processos de criação dos 

figurinos dos espetáculos em desenvolvimento. Trata-se, portanto, de equalizar a 

questão da preservação e memória da Cia. Balagan com as experimentações 

práticas dos intérpretes que compõem a companhia. É preciso elaborar uma política 

de utilização dos trajes para que o acervo não se torne demasiadamente estático em 

função da sua preservação e conservação. No entanto, o acervo também não pode 

ser deteriorado por uso constante e ininterrupto em experimentações cênicas. 

Esse tipo de preocupação e questionamento tem começado a surgir dentro de 

outros grupos de teatro da cidade de São Paulo, que se deparam com uma 

quantidade significativa de trajes e muitas vezes não possuem estrutura física para 

destinar o conjunto à memória do próprio grupo e das encenações por ele 

realizadas. É o começo de uma longa jornada que vai mostrar a outros grupos que 

                                                                                                                                                                             
estético e ideológico, o grupo acaba por criar uma linguagem que o identifica. Fonte: Enciclopédia 
Itaú Cultural de Teatro: www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/ 
87 Diretora teatral, pesquisadora e professora do Departamento de Artes cênicas (CAC/ ECA-USP). 
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eles devem ter o mesmo tipo de preocupação. Trata-se de uma conscientização que 

acabou de se iniciar e que necessita tempo e estrutura adequada para ser difundida.  

Uma possibilidade para que isso se realize é a redação de uma cartilha 

básica com sugestões de políticas de preservação e procedimentos de conservação 

que poderiam inspirar o trabalho das diferentes companhias. Ela seria divulgada e 

distribuída para orientar os grupos teatrais diante das tomadas de decisões acerca 

de suas coleções de trajes de cena. 

Outras iniciativas possíveis são as iniciadas por instituições públicas e 

privadas, como é o caso do projeto Traje em Cena, já citado anteriormente. O 

projeto foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o Theatro Municipal de São 

Paulo, o Departamento de Artes cênicas da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (CAC/ECA-USP) e a Fundação VITAE88.  

A escola citada, a ECA, tem apresentado importantes iniciativas no campo de 

preservação, principalmente de figurinos teatrais significativos do teatro paulistano. 

Recentemente, por exemplo, foi incorporado ao acervo da escola um conjunto de 

figurinos que pertence ao Teatro Lírico de Equipe (TLE).  

                                                        
88 A fundação VITAE é uma associação civil sem fins lucrativos que apóia projeto na área de cultura, 
educação e promoção social; realiza projetos próprios e financia projetos de instituições públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, dando prioridade àqueles que tenham função catalisadora, possam 
servir de modelo a outras organizações, tenham efeito multiplicador e perspectivas concretas de 
continuidade, uma vez cessado seu patrocínio. (www.vitae.org.br) 
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Figura 3: Teatro Lírico de Equipe: traje masculino; espetáculo não identificado.  

Arquivo do autor, 2010. 

 

Outra importante iniciativa institucional recente é a organização e criação do 

acervo de trajes de cena do Teatro do Sesi-SP (Serviço Social da Indústria), iniciada 

em 2009 por dois técnicos do Teatro do Sesi-SP, apoiados por suas respectivas 

chefias.  

Depois de quase 50 anos de realização de atividades na área teatral, iniciou-

se dentro da instituição o desenvolvimento de uma política de conservação e 

preservação de seus trajes de cena. Essa política tem como objetivo, em longo 

prazo, incentivar pesquisas na área de conservação de têxteis, além de preservar a 

história do Teatro na cidade de São Paulo e a memória institucional do Sesi-SP. 
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Figura 4: Traje em tratamento no acervo do Teatro do Sesi-SP; espetáculo não identificado. 

Arquivo do autor, 2010. 

 

O trabalho prático desta pesquisa busca unir esforços em termos de trabalhos 

de conservação e preservação, de forma a disponibilizar uma amostragem das 

possibilidades de resgate da memória teatral utilizando o documento - traje de cena.  

Demonstra-se assim que é possível resgatar partes do percurso teatral da 

cidade de São Paulo, utilizando as partes da encenação que permaneceram como 

testemunho da história. Sem dúvida, ainda há muito por fazer e os exemplos 

mostrados apenas acabaram de iniciar essa longa aventura de resgate e 

documentação. 

 

 

 



1.2 Alguns casos de museus que 
guardam trajes de cena:

37

Musée National des Arts et Traditions 
Populaires – MNATP :

 Artes e tradições do circo, 1956, 
Palais de Chaillot.

 Fonte: Gorgus (2003, p.175).

Centre National du Costume de Scène
CNCS : 

Exposição L’art du costume à la 
Comédie-Française. 

Arquivo do autor (2011).

Musée de La Mode et du Costume 
ou Palais Galliera: 

Exposição Showtime. 
Fonte: www.paris.fr (2006).

Museu Nacional do Traje 
e Museu Nacional do Teatro - Lisboa: 

Edifício do Museu do Traje e
edifício do Museu do Teatro

 - respectivamente - 
Fonte: Viana (2009).
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1.2.1 Musée National des Arts et Traditions Populaires ou MNATP  

(Paris, França) 

O MNATP foi fundado em 1937 por Georges Henri Rivière, que foi um grande 

realizador e pensador das formas de expor um objeto museológico. Foi diretor e 

conselheiro permanente do ICOM89. Ele foi o grande precursor das técnicas 

museográficas que tinham por objetivo neutralizar o ambiente, tornando o objeto o 

centro de foco dos visitantes. Ficou conhecido pela utilização da chamada 

“museografia do fio de nylon” 90, que consistia em pendurar objetos em fios 

transparentes, com a intenção de valorizar o objeto museológico durante a sua 

exibição ao público. 

Além disto, Riviére foi um dos responsáveis pela formulação de um novo 

pensamento na museologia, a partir da década de 1960 e 1970 que resultaria no 

conceito de Nova Museologia, empregado a partir de 1980, no mundo dos museus. 

Segundo a perspectiva da Nova Museologia, “O Museu vira ator e ferramenta do 

desenvolvimento cultural, social e econômico de um grupo determinado.” (SOARES, 

2006) 

O MNATP foi um grande laboratório para as ideias e técnicas museográficas 

desenvolvidas por Riviére. Segundo Rocha-Trindade (1993), à frente do MNATP, 

Rivière soube aliar, como ninguém, a teoria e a prática. 

                                                        
89 Conselho Internacional de museus. O ICOM é composto por comissões nacionais e internacionais 
que tratam de temas particulares, a comissão de conservação (já referida em nota anterior), por 
exemplo. (Fonte: GORGUS, 2003) 
90 GORGUS, Nina. Le magicien des vitrines. Paris: Maison des sciences de l’homme, 2003. 
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Figura 5: Os pastores da França, 1962, Palais Chaillot. Fonte: Gorgus, 2003. 

O museu funcionou, inicialmente, no edifício conhecido Palais de Chaillot, 

edifício construído em 1937, por ocasião da Exposição Universal de Paris, realizada 

no mesmo ano. Em 1948, a ONU (Organização das Nações Unidas) passa a ocupar 

o mesmo edifício, reduzindo consideravelmente o espaço para as atividades do 

museu. Em 1951 o museu retoma os trabalhos com exposições temporárias. 

Somente em 1972, o MNATP passa a ocupar outro edifício91 permanentemente.  

 A partir de sua fundação, a missão desse museu passou a ser: “apresentar 

uma visão etnológica sintética da sociedade francesa tradicional, rural e artesanal do 

século XIX até a década de 1960.” 92 A coleção era dividida em quatro partes: 

técnicas; instituições; costumes e crenças; artes populares. 

                                                        
91 Situado na Av. du Mahatma Gandhi, próximo ao bois de Boulogne (16e arrondissement de Paris) 
92 GORGUS, Nina. Le magicien des vitrines. Paris: Maison des sciences de l’homme, 2003. 
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Considerando a missão do museu, em 2001 foi adquirido o conjunto dos 

figurinos do espetáculo circense Le Baisier de L’Auguste (apresentado em 1997) , 

como parte de uma política de enriquecimento do acervo e reconhecidamente como 

uma tentativa de suprir uma lacuna nos museus franceses:  

Na ausência de um museu francês do circo e diante da indigência das 
coleções regionais nessa área, o MNATP é, de fato, o único lugar em que se 
pode reunir não somente os cartazes e os arquivos, mas também os 
figurinos, as maquetes, quem sabe até os carros alegóricos da parada que 
constituem a integralidade do patrimônio circense. 93 

 

 

Figura 6: : Le Baisier de L’ Auguste. Cirque du Docteur Paradi, 1997. 

Figurinos de Evelyne Grandjean. Fonte: www.docteurparadi.com 

Portanto, o museu abrigava parte dos documentos da memória da arte 

circense, já que a França ainda não possui um museu exclusivamente dedicado às 

artes cênicas (teatro, circo, dança, performance, etc...). A memória dessas artes, 

inclusive do Teatro, acaba se distribuindo (seguindo certa lógica) entre os diversos 

museus franceses. 

                                                        
93 In WALLON, Emmanuel (org.). O circo no risco da arte. Belo Horizonte, 2009. 
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O MNATP é um exemplo de uma coleção de documentos e das possíveis 

relações entre esses documentos de origens e materiais diversos de forma a 

representar uma parcela significativa da memória da arte circense. Esse exemplo é 

bastante similar aos de documentos encontrados na arte teatral, inclusive aos 

documentos encontrados e pesquisados no estudo de caso. (trajes, maquetes, 

programas, fotos, vídeos, etc...).   

Apesar de sua importância, o museu foi fechado em 2005. O acervo aguarda 

transferência para o novo museu das “civilizações européias e mediterrâneas” 

(MUCEM), que estará localizado na cidade de Marselha (França) com previsão de 

conclusão e abertura para o ano de 2013. As razões oficiais para fechamento desse 

museu foram a inadequação física do edifício, a falta de público e a dificuldade de 

acesso ao local a partir do centro de Paris (transporte público). Existe por parte das 

autoridades francesas uma intenção de descentralização dos museus da cidade de 

Paris, promovendo uma ocupação cultural de cidades fora do pólo central 

parisiense, que já é muito bem servido de instituições culturais.  

É possível identificar que na França, assim como no Brasil, existe uma 

discussão sobre o lugar e o destino dos trajes teatrais.94 A experiência do MNATP é 

prova ilustrativa dessa discussão. Béatrice Picon-Vallin95 identifica que o 

conhecimento e a cultura produzidos pelo teatro francês encontram-se sufocados 

pelos seus próprios vestígios e identificam ainda a necessidade da criação de um 

complexo de museus e instituições de ensino capazes de criar interesse público na 

preservação da memória do teatro e das artes da presença em geral. 

                                                        
94 Isto foi identificado em palestra realizada pela pesquisadora Prof. Dra. Béatrice Picon-Vallin (Arias, 
CNRS) no Departamento de Artes cênicas ECA-USP em 19 de outubro de 2011. A palestra discorria 
sobre as discussões do colóquio internacional com o seguinte título em francês: “Quel musée pour Le 
spectacle vivant?” 
95 IDEM. 
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1.2.2 Centre National du Costume de Scène et de la Scenographie ou CNCS 

(Moulins-sur-Allier, França)  

O Centre National du Costume de Scène et de la Scenographie é considerado, 

na França, a primeira instituição internacional de preservação dedicada à herança 

material de teatros.96 

Em passagem pela França, em junho de 2011, foi possível visitar o CNCS, e por 

este motivo o material recolhido foi bastante vasto. Nesta dissertação, incluiu-se o 

depoimento de um membro da diretoria do museu e um exemplo de ficha de 

catalogação de um traje do acervo (anexo A).  

A instituição foi inaugurada em 1º de julho de 2006, em uma cidade da região 

francesa de Auvergne. A escolha da localização é resultado de um projeto discutido 

durante cerca de onze anos, a partir da demanda de crescimento do acervo de trajes 

do Teatro Municipal de Paris, conhecido como Ópera de Paris.97  

O acervo da “Ópera de Paris” havia crescido muito e a primeira providência foi 

descartar trajes idênticos que existiam em grande número. Era o caso, por exemplo, 

dos coros de óperas, guardando apenas dois trajes completos de cada. A solução 

para esse descarte foi promover alguns bazares e leilões, geralmente frequentados 

por artistas, cenógrafos, figurinistas e pessoas da área teatral em geral.98 Esse é um 

exemplo prático de definição de política de descarte.  

Após as ações de descarte, as discussões sobre a criação de uma instituição 

para conservação e preservação dos trajes continuaram. A escolha da cidade de 

                                                        
96 CNCS, Rudolf Noureev 1938-1993. Catálogo da exposição. CNCS, 2009. 
97 Declarações da diretora da instituição, Delphine Pinasa, em entrevista (Anexo A) 
98 A experiência mostrou-se parcialmente efetiva, pois alguns compradores, depois de algum tempo 
de uso dos trajes, demonstraram a intenção de doar os trajes ao Ópera, novamente.  
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Moulins deveu-se principalmente à existência de um programa político (o mesmo 

citado para o MNATP) que visa a estimular os museus e instituições culturais a 

ocupar as cidades francesas fora do eixo central de Paris. Além disso, a viabilização 

do projeto foi muito ligada ao nome de uma personalidade da moda francesa: o 

estilista Christian Lacroix, que se tornou uma espécie de padrinho e curador da 

instituição. 

Na sequência, começaram as negociações com a prefeitura da cidade para a 

escolha de um local para a instalação do museu e sua respectiva reserva técnica. A 

decisão foi ocupar um sítio histórico do século XVIII, o chamado Quartier Villars, 

projetado pelo arquiteto parisiense Jacques Denis Antoine (1733-1801) para ser 

ocupado pelo exército. 

 

Figura 7: O edifício do Centre National du Costume de Scène. Arquivo do autor, 2011. 

O sítio é composto por dez edifícios, dos quais, o CNCS ocupa quatro. O edifício 

principal possui escala monumental medindo 93m de comprimento por 20m de 

largura. Esse edifício recebeu adequações, como sistema de ventilação, ar 

condicionado e aquecimento, para abrigar as salas principais de exposição. A 
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reserva técnica foi instalada em um edifício novo, construído especificamente para 

esse fim, e conectado ao edifício histórico.  

O edifício da reserva técnica, projetado pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, foi 

construído em concreto e aço. A reserva técnica se distribui por quatro pavimentos, 

totalizando uma área de 1.730m². O andar térreo é chamado de zona de trabalho, 

pois nele estão os setores de controle, tratamento, embalagem e transporte de 

trajes. Todos os procedimentos aplicados são realizados neste andar. Nos outros 

três andares estão as zonas de armazenamento dos trajes. 

 

Figura 8: Detalhe da transição entre o edifício histórico e o edifício da reserva técnica. Arquivo 
do autor, 2011. 

A instituição possui cerca de 9.000 trajes de cena99 das três instituições 

formadoras que são: A Biblioteca Nacional da França, a ‘Comédie-Française’, e o 

Teatro Municipal de Paris – além de outras doações extremamente significativas, 

como: os trajes de doze espetáculos de Regine Chopinot100 desenhados pelo 

                                                        
99 Dados do ano de 2009: CNCS, Rudolf Noureev 1938-1993. Catálogo da exposição. CNCS, 2009. 
100 Importante nome da dança francesa, seu espetáculo que ficou mais conhecido é ‘Le Défilé’, de 
1985. 
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estilista Jean Paul Gaultier101, ou ainda, a coleção de móveis, têxteis, objetos e 

trajes de cena de Rudolf Nureyev102. 

 
Figura 9: Personagem Floria, ópera Tosca, 

usado por Maria Callas, em 1965, no Ópera.103 

 
Figura 10: Traje para "Caprichos do Amor e 

do Acaso" de Marivaux, 1988.104 

 
Figura 11: Romeu e Julieta, Ato II. 

Rudolf Nureyev, 1984.105 

 
Figura 12: Le Défilé, Regine Chopinot, 1985.106 

 
                                                        
101 Estilista da alta costura francesa. Também criou trajes para cinema, como os do filme Kika, de 
Pedro Almodóvar.  
102 Doada pela Rudolf Nureyev Foundation. Rudolf Nureyev (1938-2993) Foi um reconhecido artista 
da dança. Em 1975 criou ‘The Ballet Promotion Foundation’, na extinta URSS. Parte da missão dessa 
instituição era apoiar artistas, companhias e escolas de dança. 
103 CNCS, Vestiaire de  Divas. Catálogo da exposição. CNCS, 2010. 
104 CNCS, L’art du costume à La Comédie Française. Catálogo da exposição. CNCS, 2011. 
105 CNCS, Rudolf Noureev 1938-1993. Catálogo da exposição. CNCS, 2009. 
106 CNCS, Regine Chopinot et Jean Paul Gaultier. Catálogo da exposição. CNCS, 2007. 
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A instituição promove duas exposições por ano. Algumas das exposições 

realizadas foram: Vestiaire de Divas; Bêtes de Scéne; Opéras Russes; Théodore de 

Banville; Costumes des Mille et une Nuits; Au fil des fleurs, scénes de jardins ; 

Christian Lacroix, costumier107; J’aime les militaires.  

Faz parte dos projetos deste museu a criação de uma sala permanente 

dedicada à instalação da coleção de Rudolf Nureyev. 

Figura 13: Instalações da futura sala Rudolf 
Nureyev. Arquivo do Autor, 2011. 

Figura 14: Acondicionamento dos trajes na 
reserva técnica. Arquivo do Autor, 2011. 

 

A exposição mais recente é: L’art du costume à La Comédie Française108,  

que trata dos trajes da época da comédia francesa, e resgata personalidades como 

Molière e Marivaux. Segundo a diretora do museu, Delphine Pinasa, “o traje histórico 

pode ser considerado uma etapa transitória, mas não menos importante.” 109 

                                                        
107 Que veio para o Brasil em 2009, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP). 
108 Inaugurada em junho de 2011, até dezembro do mesmo ano. 
109 Em relato informal durante visita a exposição, em junho de 2011. 
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Figura 15: Armaduras na exposição L’art du costume à La Comédie Française.  

Arquivo do autor, 2011. 

 

 
Figura 16: Ferros de passar expostos, na mesma exposição. Exemplo de contextualização dos 

trajes e de uma época. Arquivo do autor, 2011. 
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1.2.3 Musée de La Mode et du Costume ou Palais Galliera, em Paris, França. 

 Encontra-se instalado, desde 1977, em um palácio de inspiração 

renascentista construído no fim do século XIX.  

Originalmente, a construção foi concebida para abrigar a coleção particular da 

duquesa de Galliera, Marie Brignole-Sale, que faleceu antes da conclusão da obra. 

A coleção da duquesa foi levada para Génova e o palácio foi doado para a cidade de 

Paris.110 Por causa de sua origem, o edifício ficou conhecido como “Palais Galliera”. 

 

Figura 17: o Palais Galleria. Fonte: www.paris.fr 

Trata-se de um museu de moda, que realiza exposições temporárias. Sobre 

essa situação, VIANA (2009) considera que o caráter temporário e não sequencial 

das exposições desse museu é um ponto crítico, pois faz com que ele não seja um 

dos mais visitados da cidade, apesar de suas excelentes condições para a 

conservação de trajes.  

É importante esclarecer que essa instituição não possui trajes de cena, por se 

tratar de um museu dedicado à moda, mas realiza exposições como a dedicada à 

                                                        
110 Informação disponível no site oficial de Paris: www.paris.fr 
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atriz Marlene Dietrich111, em 2003. Possui em seu acervo peças significativas 

assinadas por artistas da moda e da alta costura: Balenciaga, Dior, Givenchy, Poiret, 

entre outros. 

 

Figura 18: vestido francês datado de 1755, aproximadamente. (Fonte: www.paris.fr) 

 

 

Figura 19: Trajes da atriz Marlene Dietrich. Fonte: www.paris.fr 

                                                        
111 Marlene Dietrich (1901-1992): Foi uma atriz e cantora alemã, naturalizada nos EUA. Participou dos 
primórdios do cinema mudo na década de 1930. Gravou filmes como “O Anjo Azul”. Seu último filme 
americano foi “Apenas um Gigolô”, de 1978.  
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As exposições realizadas por esse museu apresentaram temas inovadores e 

diversificados. Algumas delas foram: Les années folles:1919-1929 (2007);  

Showtime (2006); Sylvie Vartan : Revue de Mode (2004) ; Carven: grand couturier 

(2002); La mode et l'enfant : 1780-2000 (2001); Le coton et la mode (2001); 

Mutations: Mode 1960-2000 (2000).   

A última exposição realizada, em 2008 apresentou o tema: “Sob o império das 

crinolinas” (Sous l'Empire des crinolines, 1852-1870) e tratava da moda do segundo 

império francês, com mais de trezentas peças em exposição. 

O ponto principal de interesse desse museu, que pode contribuir como 

referência para esta pesquisa, é a sua reserva técnica, com 5.000m² e sua equipe 

primorosa que segue rigorosamente as normas internacionais de conservação 

estabelecidas pelo ICOM-CC. Trata-se de um exemplo de estrutura física que 

possibilita a perfeita conservação e preservação de têxteis. 

 

Figura 20: A reserva técnica, com condições ideais de conservação de trajes.  

Fonte: Viana, 2009. 



51 
 

1.2.4 Museu Nacional do Traje e o Museu Nacional do Teatro. (Lisboa, Portugal) 

Esses dois museus encontram-se situados no mesmo complexo arquitetônico 

conhecido como parque do Monteiro-Mor. Cada um dos museus funciona em um 

edifício distinto dentro do parque.  

 Primeiramente, vamos nos atentar ao Museu do Traje. Ocupa o Palácio que 

pertenceu à família Angeja Palmela, que foi residência do marquês de Angeja e de 

outros nobres, a partir de sua construção no século XVIII. Trata-se de um edifício 

construído sob influência da arquitetura pombalina que foi ocupado pelo museu a 

partir de 1974.  

 

Figura 21: Uma das salas do Museu Nacional do Traje. Fonte: Viana, 2009. 

Não é um edifício de raiz, ou seja, foi adaptado para a função de museu. Em 

certa medida, isso pode gerar problemas na hora da instalação de uma reserva 

técnica, por exemplo, pois o edifício é tombado. Não são admitidas modificações dos 

espaços para atender critérios de conservação tais como: controle de luminosidade 

e de temperatura, entre outros. Além disso, no Museu do Traje, a riqueza de 
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detalhes arquitetônicos do espaço interno chama atenção por si só, o que, 

eventualmente, pode deixar as peças (principal foco do museu) em segundo plano. 

O acervo é composto por cerca de 35 mil peças112, que são, em sua maioria, trajes 

dos séculos XVIII e XIX. 

O Museu do Traje apresenta uma reserva técnica exemplar em termos de política de 

conservação e acondicionamento de peças.  Próximo ao Museu do Traje encontra-

se o Museu do Teatro de Lisboa, ocupando um edifício em um agradável jardim, o 

Palácio do Monteiro-Mor, também uma construção do século XVIII.  Em 1970, 

ocorreu um incêndio que praticamente, destruiu o Palácio. Nos anos seguintes 

começaram os trabalhos de recuperação, restauro e adequação para que a 

edificação pudesse abrigar um museu. A criação oficial do museu é do ano de 1982, 

mas a coleção começou a ser formada em 1979, a partir de políticas de doação e 

aquisição.  

O Museu do Teatro apresenta uma coleção de diversos objetos relacionados 

ao teatro, composta por fundos documentais. Atualmente, encontram-se lá 300.000 

peças, incluindo trajes e adereços de cena, maquetes de cenário, figurinos, 

desenhos, caricaturas, pinturas, esculturas, programas, cartazes, recortes de jornal, 

manuscritos, discos, partituras, até um conjunto de cerca de 120.000 fotografias. O 

museu dispõe de uma biblioteca com 35.000 volumes.113  

 

 

                                                        
112 Fonte da informação: VIANA, Fausto R.P. Antes que não haja mais pano para a manga. Relatório 
de Pós- doutorado.São Paulo: FAPESP, 2009.p. 24. 
113 Fonte da informação: VIANA, Fausto R.P. Antes que não haja mais pano para a manga. Relatório 
de Pós- doutorado.São Paulo: FAPESP, 2009.p. 66. 



53 
 

1.3 A experiência do projeto “Traje em cena” –   

Um modelo brasileiro a ser considerado na conservação de trajes. 

 

Figura 22: Em 1972, Niza de Castro Tank como Lakmé114, entre Edilson Costa (de barba) e José 
Marialva, no Theatro Municipal de São Paulo (TMSP), Fonte: Casoy,2006. 

O projeto Traje em Cena, realizado em 2005, tinha entre seus objetivos 

recuperar, higienizar, catalogar e criar um banco de dados do acervo de figurinos do 

Theatro Municipal de São Paulo. 

 A partir do desenvolvimento do projeto foram realizadas, pelos coordenadores 

do projeto, algumas exposições dos figurinos tratados. Essas exposições são 

exemplos práticos em que o figurino foi trabalhado de forma autônoma, recuperando 

uma série de características da própria encenação. 

 A exposição “Dener no Municipal” 115, por exemplo, resgatava a forma de 

criação de trajes de cena desse estilista, ícone da moda brasileira. Segundo 

programa informativo da exposição: 

                                                        
114 Obra de Léo Delibes, encenada por Fausto Fuser. Segundo Casoy (2006, p.153) foi a primeira 
produção desta ópera no THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Em São Paulo, Lakmé só havia 
sido feita antes em 1902, no antigo Teatro Santana da Rua Boa Vista. 
115 Realizada de 02 de setembro a 16 de outubro de 2005, no Salão Nobre do Theatro Municipal de 
São Paulo. 



54 
 

Dener116 realizou em 1972 os figurinos para a ópera Lakmé, (...) e precisou 
situar historicamente e diferenciar o grandioso número de personagens: o 
grupo dos europeus, dos mercadores chineses, hindus, marujos, soldados 
ingleses, brâmanes, baiadeiras da Índia e outros.117 

 

Alguns itens de preocupação que podem ser comprovados na obra do artista 

Dener são:  

maleabilidade dos movimentos, durabilidade dos tecidos, funcionalidade em 
cena, adequação à criação do ator e às características físicas e psicológicas 
da personagem, correspondência com a direção do espetáculo, escolha de 
cores adequadas à cenografia e à harmonia com os efeitos da iluminação 
cênica.118 

 

Figura 23: Trajes na exposição Dener no Municipal. Figurinos para a ópera Lakmé.  

Projeto Traje em Cena, 2005.119 

Alguns elementos (tais como a interpretação, direção, luz, etc.) são a 

contribuição fundamental para a reconstituição da trajetória de um espetáculo teatral 

(no caso, a ópera Lakmé). A realização de exposições é uma das formas possíveis 

para atrair a atenção da sociedade para o patrimônio composto por coleções de 

trajes, que, no caso do Theatro Municipal de São Paulo, trata de patrimônio público. 
                                                        
116 Dener Pamplona de Abreu (1936 -1978) foi o maior nome da alta-costura brasileira. Foi estilista de 
importantes figuras da sociedade da década de 1960, como a primeira-dama Maria Teresa Goulart. 
(Fonte: ABREU, 2007) 
117 THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Dener no Municipal. Catálogo informativo da exposição. 
Projeto Traje em Cena, 2005. 
118 IDEM. 
119 IDEM. 



Traje de cena pertencente ao guardarroupas da ECA-USP. Espetáculo não identificado.
Foto: Nina (Ana Carolina Ramos), 2011.
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Capítulo 2:  

O guarda-roupas da ECA- USP. 

 

Meierhold nos diz que o Teatro é muito mais que o que aparece em cena.  

É também, o que se guarda. 

(Maria Thais, 2009 120) 

 

2.1 Considerações Iniciais: 

A Escola de Comunicações e Artes, mais especificamente o Departamento de 

Artes cênicas (CAC) mantém no prédio do Teatro Laboratório, um guarda-roupas 

que abriga uma enorme diversidade de peças, com origens bastante distintas. O 

guarda-roupas serve ao CAC e a EAD (Escola de Arte Dramática). Sobre o início do 

guarda-roupas, temos que: 

“Antes da criação do Departamento de Artes cênicas, em 1971, a antiga 
Escola de Comunicações Culturais, atual Escola de Comunicação e Artes, 
recebeu a EAD em 1968, após longos anos de negociação entre a Escola e o 
governo. Juntamente com a EAD veio seu acervo, material proveniente de 
seus 20 anos de existência e trabalho. Dentre eles móveis, quadros, 
máquinas e aparelhos elétricos, guarda-roupa, biblioteca, acessórios, objetos 
cênicos, materiais de carpintaria, refletores, e instrumentos musicais. Todos 
esses materiais se encontram descritos em um inventário da ocasião da 
mudança, feito pelo Prof. Dr. Clóvis Garcia, que assumiu a direção da EAD 
após a saída do seu criador, Alfredo Mesquita.” 121 

 
 O início da formação do acervo desse guarda-roupas remonta aos anos de 

fundação do Departamento de Artes cênicas e, atualmente, pela ausência de uma 

política clara de aquisição – são aceitas doações de quaisquer tipos de trajes: desde 

trajes comuns do dia a dia, passando por trajes remanescentes das montagens dos 

alunos de cada turma, até trajes de desfiles de carnaval. O acervo é de caráter 

essencialmente utilitário. Os trajes podem ser utilizados pelos alunos das duas 

                                                        
120 Dedicatória manuscrita em seu livro sobre Meierhold ‘Na cena do Dr. Dapertutto’, lançado em 
2009. 
121 RAMOS, Ana Carolina. Os Trajes de cena da Escola de Arte Dramática (EAD) e do Departamento 
de Artes cênicas Da ECA/USP: O Período do Dr. Alfredo Mesquita. Relatório final de Iniciação 
Científica (não publicado). São Paulo: Fapesp, 2011. 
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escolas (EAD e CAC) tanto em apresentações finais como em processos de 

exercícios e ensaios. Em entrevista122 uma das funcionárias do local declarou que 

existe uma grande demanda dos alunos por roupas de ensaio simples (calças pretas 

e camisetas brancas, por exemplo). Esse uso cotidiano deveria direcionar um 

processo sério de separação, conservação e preservação dos trajes armazenados 

naquele local, sob a tutela da Universidade de São Paulo. 

 O local não possui dimensões físicas adequadas para a quantidade de trajes 

que abriga atualmente. Estima-se que cerca de três mil peças estão alojadas em um 

espaço de aproximadamente 40m por 6m, com teto em declive. Há também um 

acervo considerável de adereços para atores (como perucas, colares, meias, 

sapatos...) que estão localizados em um mezanino de madeira, no mesmo local.  

Além disso, há também um armazenamento no local de adereços de cena, não 

necessariamente ligados aos figurinos e que deveriam estar em outro espaço, como 

um caso numeroso de almofadas.  

 
Figura 24: O espaço do guarda-roupas e o seu teto em declive. 

  

                                                        
122 Realizada pelo Prof. Dr. Fausto Viana,em 2009. 
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Pode-se constatar também a presença de equipamentos como geladeira e 

cafeteira, que não fazem parte de ambientes propícios à preservação dos trajes.  

 Apesar de ser um acervo claramente utilitário, não foi traçado ainda para ele 

um perfil ou uma missão. Talvez essa seja uma contribuição fundamental desta 

pesquisa: estabelecer um perfil e traçar uma missão para o guarda-roupas do nosso 

Departamento. 

 

 

2.2 Possibilidades metodológicas: 

 O procedimento metodológico mais urgente é o de separação dos trajes em 

dois grandes grupos:  

 Um grupo chamado de utilitário-trajes que podem ser emprestados para os 

alunos 

 Outro grupo chamado de memória, ou seja, trajes que datam do início do 

guarda-roupas e da fundação do Departamento.  

 Esse segundo grupo deve ser retirado do uso dos alunos, para que possam 

ser encarados e tratados como documentos da história da Escola. Durante a 

separação desses dois grandes grupos, provavelmente, irá surgir um terceiro grupo 

chamado de “a ser descartado”. Nesse grupo, estaria inclusa, por exemplo, boa 

parte dos trajes de carnaval recebidos em doação pelos alunos durante muitos anos 

e que ocupam um grande volume físico além de terem elevado custo de 

preservação. 

 Para delimitar a pesquisa, os trabalhos práticos e de diagnóstico, no caso do 

guarda-roupas da ECA, foram concentrados em duas coleções: Os trajes que 
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pertenceram a EAD durante a direção de Alfredo Mesquita e uma coleção do Teatro 

Lírico de Equipe, incorporada123 ao guarda-roupas recentemente, em 2010.          

 

2.3 Trajes de Alfredo Mesquita, a formação da Escola de Arte Dramática. 

 

2.3.1 Apresentação: 

Para iniciar o trabalho prático no guarda-roupas da ECA, tomou-se por base 

um conjunto de trajes que haviam sido previamente separados do restante do 

conjunto124. Os trajes foram locados em estantes de madeira no mezanino, 

juntamente com os adereços pertencentes ao guarda-roupas. Esse foi o espaço 

disponibilizado para iniciar os trabalhos de fotografia e identificação dos trajes. 

 

Figura 25: O conjunto de trajes separados para pesquisa e identificação. 

                                                        
123 Por meio de compra realizada pelo Prof. Dr. Fausto Viana. 
124 Estes trajes foram separados pelos profs. Fausto Viana, Elizabeth Azevedo e Cláudio Lucchesi, 
com o intuito de iniciar um trabalho de separação e catalogação dos trajes de acordo com sua 
importância e significado. 
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 Um importante documento (citado anteriormente) que serviu como referência 

inicial para o trabalho foi o levantamento125 realizado pelo Prof. Dr. Clóvis Garcia, na 

ocasião da mudança da EAD para as instalações atuais em 1968. O levantamento 

descreve parte dos trajes que foram transferidos na mudança (ver Anexo B). 

 Na época da transferência da EAD para a USP, os trajes recebiam muito 

cuidado e apreço dos funcionários responsáveis por sua guarda. 

“A primeira morada na USP da EAD foi o B9, um galpão no conjunto 
conhecido como “barracões”. Lá, atrás da sala de espetáculo, em uma sala 
pequena, foi instalado o guarda-roupas da EAD. Seu acervo era guardado em 
estantes, cuidado pela responsável da época, a competente D. Maria Parra, a 
quem o Dr. Alfredo Mesquita tinha muito apreço. Porém, o local não era 
apropriado. Os barracões tinham vazamentos e umidade que prejudicavam o 
cuidado do acervo. Muitos trajes e livros foram perdidos nessa época.”126 

 

 Depois da mudança, as instalações do guarda-roupas passaram por outras 

mudanças dentro da própria Universidade,  que, por sua vez, passou pela perda da 

inestimável funcionária D. Maria Parra, até chegar às suas condições físicas atuais. 

 O referido levantamento cita, por exemplo, trajes usados no espetáculo Os 

Pássaros, de Aristófanes, em 1950. O Prof. Cláudio Lucchesi confirmou, em 

entrevista para a pesquisadora Ana Carolina Ramos que os referidos trajes foram 

feitos para o Grupo Amador que era dirigido por Alfredo Mesquita: o Grupo de Teatro 

Experimental. O levantamento não descreve detalhadamente os trajes ou os 

personagens do espetáculo. A existência desse documento (Anexo B) é uma 

primeira pista para investigar a trajetória e a procedência dos trajes. 

 

                                                        
125 O levantamento completo pode ser consultado no LIMCAC - Laboratório de Informação e Memória 
do Departamento de Artes cênicas ECA-USP. 
126 RAMOS, Ana Carolina. Os Trajes de cena da Escola de Arte Dramática (EAD) e do Departamento 
de Artes cênicas Da ECA/USP: O Período do Dr. Alfredo Mesquita. Relatório final de Iniciação 
Científica (não publicado). São Paulo: Fapesp, 2011. 
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Figura 26: Trajes identificados com 

pertencente ao espetáculo Os Pássaros, 
1950. 

 
Figura 27: Figurinos de Clóvis Graciano, 

feitos para o grupo amador: Grupo de Teatro 
Experimental. 

 

 

2.3.2 Diagnóstico 

Assim sendo, iniciaram-se os primeiros procedimentos de higienização e 

registro fotográfico dos trajes que foram selecionados para pesquisa.127 Inicialmente, 

cogitou-se a possibilidade de lavar alguns dos trajes que suportassem tal 

procedimento para diminuir o tempo da etapa de higienização. Após minucioso 

exame das peças, constatou-se que a grande maioria dos trajes encontrava-se 

muito frágil e que adotar o procedimento de lavagem poderia representar riscos de 

perdas das peças. Foi lavado apenas um vestido, que é o mostrado a seguir (Fig. 

26). 

 Todos os outros trajes foram higienizados utilizando aspirador de pó com 

mangueira perfurada e proteção de tule na saída de ar para evitar aspiração de 

pequenos objetos, tais como botões, bordados, etiquetas etc... Esse procedimento 

                                                        
127 É importante ressaltar que toda esta etapa foi realizada em parceria com a pesquisadora e aluna 
Ana Carolina Ramos. 
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foi adotado seguindo experiências anteriores realizadas no projeto Traje em Cena, 

no Theatro Municipal de São Paulo (citado anteriormente, no capitulo 1).  

 

Figura 28: O único vestido lavado. Espetáculo não identificado. 

  

 Foram encontradas nos trajes algumas identificações contendo nomes de 

espetáculos realizados pela EAD e pelo CAC. Tais identificações foram registros de 

memória dos mesmos professores responsáveis pela separação desses trajes. As 

identificações serviram para orientar o início da investigação na tentativa de 

identificar alguns dos trajes pesquisados. 
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Figura 29: Identificação encontrada no traje, com nome da peça e ano estimado. 

 Então, após realizar o registro fotográfico de todos os trajes, iniciou-se uma 

busca por outros documentos que pudessem recuperar informações sobre os trajes. 

A busca consistiu, basicamente, em consultar as publicações sobre a história da 

EAD; consultas ao arquivo de fotos pertencentes à EAD;  consultas ao arquivo de 

documentos pessoais do Dr. Alfredo Mesquita que atualmente se encontra em poder 

do Arquivo Público do Estado de São Paulo128. 

 Algumas das identificações traziam outras informações, tais como ator que 

usou o traje em cena, ou o nome do figurinista. Outras trazem ainda informações 

sobre possíveis alterações em alguns trajes realizadas na hora do reaproveitamento 

para outras produções. 

                                                        
128 Atualmente localizado na Rua Voluntários da Pátria, 596, no bairro de Santana. 
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Figura 30: Identificação com o nome do 
espetáculo, a cena e o nome do possível 

figurinista. Fonte: Ramos, 2011. 

Figura 31: Identificação com informações 
sobre possíveis modificações para 

reaproveitamento. Fonte: IDEM. 
 

Um dos trajes mais antigos encontrados no conjunto foi um traje que foi 

localizado em documentos como integrante de dois espetáculos de Martins Pena. O 

traje é mostrado, a seguir: 

 

Figura 32: Traje usado em espetáculos de Martins Pena. Fonte: Ramos, 2011. 
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O primeiro espetáculo registrado foi “Os Dous ou o Inglês Maquinista” dirigido 

por Luís de Lima em 1954. 

 

Figura 33: O elenco de “Os Dous ou o Inglês Maquinista”, 1954.129 Fonte: Ramos, 2011. 

 

 

Figura 34: Detalhe da imagem anterior, que possibilitou a identificação do traje. Fonte: IDEM. 

                                                        
129 Foto: Arquivo EAD. 
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 Esse mesmo traje foi reaproveitado em um espetáculo do mesmo autor, “Os 

Meirinhos”, dirigido por Alfredo Mesquita, em 1965. Este traje demonstra que o 

próprio Alfredo Mesquita recorria ao acervo da Escola quando julgava necessário 

para as encenações dirigidas por ele. 

 

Figura 35: "Os Meirinhos", de Martins Pena. Sônia Guedes, Luiz Carlos Arutim, Gabriela 
Rabelo, Celso Nunes e Zanoni Ferrite.130 Fonte: Ramos, 2011. 

 Alguns trajes trazem etiquetas de confecções dos anos 1960 que denunciam 

a boa procedência dos trajes teatrais utilizados na época. Muitos dos trajes sofreram 

modificações e reformas posteriores à gestão de Alfredo Mesquita. O traje em que 

foi encontrada a etiqueta da figura seguinte, por exemplo, recebeu aplicações de 

miçangas costuradas para ser reaproveitado em outro espetáculo, provavelmente, 

bem mais recente. A manga, também, foi aplicada posteriormente. 

                                                        
130 Foto: Derly Marques/Arquivo Multimeios - C.C.S.P. 
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Figura 36: Etiqueta encontrada em um dos 

trajes. Espetáculo não identificado.  
Fonte: Ramos, 2011. 

 
Figura 37: O mesmo traje, indicando que 

sofreu modificações.  
Fonte: IDEM. 

 

 

Figura 38: Detalhe do traje, mostrando as modificações realizadas. Fonte: IDEM. 

 As alterações realizadas para reaproveitamento são muito constantes no 

guarda-roupas da ECA. Identificar e trabalhar com esse tipo de informação nos 

trajes é uma demanda específica desse conjunto de trajes. É preciso identificar as 

alterações realizadas (principalmente as mais declaradas, como nas figuras 

mostradas) para que se possa verificar a possibilidade, mas acima de tudo, a 

necessidade de desfazer ou minimizar tais alterações. 
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 Quando se trata de modificações em trajes teatrais, nenhuma regra pode ser 

generalizada e cada caso deve ser tratado de maneira particularizada.  

 Existem casos menos pronunciados de modificações, como é o caso de duas 

casacas do espetáculo “Joana D’Arc entre chamas”, dirigido por Cláudio Lucchesi 

em 1967. Cada uma das casacas apresentava mangas de cores diferentes. Ao 

realizar exame mais minucioso de uma das peças foi possível encontrar vestígios da 

manga original, igual à outra peça existente. 

.  
Figura 39: Um exemplar do traje original. 

Fonte: Ramos, 2011. 
 

 

 
Figura 40: O exemplar modificado.  

Fonte: IDEM. 
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Figura 41: Manga original encontrada no exemplar modificado. 

Seria inviável mostrar todas as alterações encontradas ao longo do processo 

prático, do mesmo modo que se mostra inviável a defesa de uma solução única para 

essas modificações. O que se mostrou foi uma amostragem da investigação 

realizada. A presença delas demonstra a existência de uma potencialidade de 

resgate das informações carregadas por cada um dos documentos que pertenceram 

à época de formação da EAD. 

 

 

2.3.3 Potencialidades. 

Cada traje é um documento das origens dessa Escola e do próprio 

Departamento de Artes cênicas (CAC). Em cada documento estão as lembranças e 

memórias de alguns dos alunos que passaram pela EAD e que testemunharam o 

início de sua existência. Os trajes são testemunhos materiais da história cultural e 
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política do contexto de criação de uma Escola e de um Departamento de Artes 

cênicas. 

Os trajes do guarda-roupas que pertenceram à gestão do Dr. Alfredo 

Mesquita são parte integrante das lembranças e da contribuição do trabalho não 

apenas do próprio Alfredo Mesquita, como também de outros funcionários, como a 

D. Maria Parra, por exemplo. Além disso, eles são o testemunho de quanto a criação 

e confecção de um traje eram parte do aprendizado dos atores que se formavam na 

EAD. A atriz Regina Braga, em relato, recorda-se que:  

“Quando o Flávio (Império) fazia o figurino ele te ajudava muito a encontrar o 
personagem. Ele conversava, propunha, trazia elementos, inventava junto 
com você. Cada prova de figurino era um laboratório para o ator. Ele fazia 
manualmente os acessórios, a gente ajudava a cortar, a experimentar. E era 
muito rico, tudo o que ele falava aquecia a nossa criatividade.” (GOES, 2008 
p. 115 apud RAMOS, 2011) 

 
A atriz está se referindo ao figurinista e cenógrafo Flávio Império131, que foi 

professor da EAD, entre os anos de 1962 e 1966. O trabalho desse profissional foi 

muito vasto e deixou suas marcas de criação não apenas nos alunos da EAD, mas 

também em outros teatros paulistanos, como é o caso do Teatro Popular do Sesi-SP 

(que será visto no capítulo 3). 

Os trajes trazem muitas informações sobre suas origens, que muitas vezes se 

mesclam às origens da própria EAD. No início da Escola, muitos trajes eram doados 

por personalidades da sociedade paulistana influenciadas pelo Dr. Alfredo Mesquita. 

Os documentos pessoais dele trazem provas dessas origens. 

“Constando de vestuários classificados por épocas: Grécia, Idade Média, 
Renascença, Séculos XVII, XVIII, XIX e princípios do século XX, sem falar em 
fantasias variadas e roupagens orientais finíssimas como kimonos japoneses 
bordados ou pintados à mão, manto chinês bordado em seda, boa quantidade 
de fraques, casacas e sobre-casacas, datando estas do fim do século 
passado, tudo em bom estado e em tecidos finíssimos, assim como vestidos 
de baile bordados e rendados. Também consta da rouparia boa quantidade 
de botas e sapatos (hoje caríssimos) e uma bela coleção de cabeleiras de 

                                                        
131 Flávio Império (1959-1985) foi um importante arquiteto cenógrafo. Foi professor da Universidade 
de São Paulo na Escola de Arte Dramática (EAD) e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). 
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preço inestimável (…).Neste item figuram mais cortinas e reposteiros de seda 
ou tapeçaria estrangeiras provenientes das mais luxuosas residências, hoje 
demolidas, do bairro de Higienópolis e Avenida Paulista.”132 

 
 Entre os registros de doadores, encontrados nos documentos do Dr. Alfredo 

Mesquita figuram nomes como os de Décio de Almeida Prado133. 

 

Figura 42: Figurino de “Na Vila Vitória”. Fonte: Ramos, 2011. 

 

Alguns trajes do espetáculo “Na Vila Vitória” (Fig. 38), por exemplo, 

demonstram como o processo de identificação das peças pode trazer à tona outras 

informações e potencialidades de cada traje. O traje mostrado foi utilizado em cena 

pelos atores Alberto Guzik e Zanoni Ferrite quando foram dirigidos por Alfredo 

Mesquita em 1965, ou seja, antes da mudança da EAD. Esse traje foi criado pelos 

alunos do curso de cenografia para os personagens Amor e Temor de Deus.  

                                                        
132 Documento localizado na pasta EAD: anotações / Estudos sobre a integração da Escola à 
USP.Fundo Alfredo Mesquita, pasta IHGSP 002. Arquivo Público do Estado de São Paulo.s/d. 
(RAMOS, 2011). 
133 Influente crítico teatral paulista entre os anos de 1940 e 1960. Além disso, foi ensaísta com 
diversas obras publicadas sobre a história do teatro brasileiro. Foi professor de história do teatro da 
EAD, desde sua fundação em 1948. 
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O mesmo traje foi reutilizado no espetáculo Os Priâmidas, em 1967, também 

com direção de Alfredo Mesquita. Nesse caso, os atores que usaram o traje em 

cena foram: Josias de Oliveira e Zanoni Ferrite. Esse exemplo demonstra como a 

trajetória do traje pode ser representativa para a história da EAD e do próprio 

Departamento. 

 

Figura 43: Exemplo de fotografia utilizada para identificação. Espetáculo: Na vila Vitória, 
1965.134 Fonte: Ramos, 2011. 

 

Figura 44: Os Priâmidas, 1967.135 Fonte: Ramos, 2011. 

 

                                                        
134 Arquivo EAD. 
135 Centro Cultural São Paulo, Arq. Multimeios. (CCSP) 
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Figura 45: Traje do espetáculo Ubu Rei, dirigido por Alfredo Mesquita em 1958.  

Este traje sofreu alterações. Fonte: Ramos, 2011. 

 

Foram encontrados trajes usados por alunos da EAD na década de 1950, ou 

seja, nos anos em que foi iniciada a coleção que hoje integra o guarda-roupas da 

ECA. Alguns desses trajes participaram de cenas com atores que viriam a se tornar 

nomes importantes do teatro e da televisão brasileira, como Francisco Cuoco. 
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Figura 46: Traje de "Os Apaixonados Pueris" (1957), de F. Crommelinck. Personagem: Isabel 
Direção e figurinos de Alfredo Mesquita. 

 

 

Figura 47: "Os Apaixonados Pueris", com Francisco Cuoco e Cecília Carneiro em cena. Fonte: 
Arq. EAD. 
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Foram mostrados os casos mais significativos de identificação realizados 

durante o trabalho prático proposto pela pesquisa. É possível verificar outros 

resultados alcançados por meio do levantamento fotográfico (anexo B). Os trajes 

mostrados sintetizam e exemplificam algumas das informações que foram 

encontradas na investigação dos trajes documentos pertencentes à EAD. 

 

 

Figura 48: Traje usado por Aracy Balabanian, dirigida por Alfredo Mesquita em Macbeth, em 
1962. Provavelmente o traje foi descolorido, pois era cor de vinho. Fonte: Ramos, 2011. 
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2.4. Figurino dos amadores: dos filodramáticos ao Teatro Lírico de Equipe. 

2.4.1 Apresentação: 

O Teatro Lírico de Equipe foi fundado em 31 de maio de 1962, por Emmerson 

Eckmann, com apoio do Maestro Raphael Casalângüida e Emílio Guerino Ferraro. 

Desde então, vem apresentando óperas, operetas, concertos e recitais. O primeiro 

espetáculo apresentado foi “La Bohéme”, de G. Puccini, no Teatro Nossa Senhora 

do Bom Conselho. Trata-se de um grupo formado por profissionais atuantes no 

circuito cultural da São Paulo de 1960 que realizou apresentações em teatros nobres 

da cidade de São Paulo, como o Teatro João Caetano, Teatro Paulo Eiró e o 

Theatro São Pedro. 

Casoy (2006, p. 173) constata a existência de uma gravação, de 1978136, da 

representação137 de “O barbeiro de Sevilha” (Il Barbiere di Siviglia, no original) de 

Giovanni Paisiello em que é possível constatar o alto nível atingido pelos cantores 

na ocasião. Segundo o autor trata-se da “primeira e até o momento, a única 

representação do Barbiere de Paisiello ocorrida na cidade de São Paulo.” 

Execuções de grande importância, como a citada, demonstram o grau de 

competência e empenho atingido pelo TLE. 

Jacob (2008, p.11) identifica 

 
a existência de dois circuitos culturais paralelos: aquele dos teatros do centro 
da cidade, dos espetáculos de arte teatral do circuito oficial e comercial; e 
aquele que acontece nos bairros proletários, nos teatros, clubes, circos 
paróquias, sindicatos, associações de trabalhadores e moradores, em que o 
teatro é expressão cultural, atividade social que congrega e permite fortalecer 
laços comunitários e estreitar sociabilidades. 

 

                                                        
136  Não consta registro desse espetáculo nos livros do grupo, pois entre 1976 e 1986 o livro não foi 
preenchido. 
137 Teatro João Caetano, de 30 de junho de 1978 até 2 de julho do mesmo ano. 
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O trabalho artístico do Teatro Lírico de Equipe pertence, sem dúvida, ao 

segundo circuito, ou seja, aquele considerado não oficial e que por isso, na maioria 

das vezes não entra para a História oficial.   

Durante trabalho executado no extinto Centro de Memória do Teatro São 

Pedro entrou-se em contato pela primeira vez com esta coleção de trajes: a do 

Teatro Lírico de Equipe, dirigido então por Heidi Lazzarini. O ano era 2000. Heidi 

Lazzarini formou-se em Canto Lírico pelo Conservatório Dramático e Musical de São 

Paulo, era grande defensora do canto lírico, presidiu o Teatro Lírico de Equipe e foi 

vice-presidente da Associação São Pedro Pró-Cultura Paulista. Recebeu inúmeras 

homenagens, entre elas a homenagem do Conselho Regional de Música da Ordem 

dos Músicos do Brasil, com destaque em música erudita. 

O grupo é de caráter absolutamente amadorístico. Não possui registros em 

livros de história do teatro, embora represente um recorte exemplar de uma tradição 

bastante usual já nos tempos do Brasil Colônia, que é o gênero amador.  

Desde 1554, data da Fundação da Cidade, o teatro tem sido uma constante 
em nosso meio. Antes mesmo do aparecimento de José de Anchieta (1534-
1597), nosso primeiro dramaturgo oficial, há indícios de que já havia atividade 
teatral nas terras brasileiras. Quem o atesta é o próprio Anchieta, no seu livro 
Vida de Nóbrega, ao afirmar que recebera deste a incumbência de escrever 
um auto para impedir abusos que se faziam com autos nas igrejas, o que 
indica que outros autos eram apresentados. O Padre Armando Cardoso, que 
fez a tradução versificada, a introdução e as notas do Teatro de Anchieta 
(1977, p. 49), acrescenta que era de fato um abuso, e que já vinha de 
Portugal, a execução de tais peças no recinto sagrado (ou seja, dentro da 
igreja), pois nem sempre eram autos de devoção, e mesmo estes, como 
divertimentos populares, apresentavam personagens ou trechos menos 
convenientes à casa de Deus. (VIANA, 2010 [B], p. 100) 

 

Esta pesquisa, no entanto, direciona o trabalho do Teatro Lírico de Equipe a 

um grupo muito diferente de pessoas que também haviam chegado da Europa, mas 

já no século XIX, com as ondas imigratórias. Eram os filodramáticos, ou 
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filodrammatici, que eram, como apontam Sábato Magaldi e Maria Thereza Vargas, 

um grupo dotado de força:   

portadores das mais variadas ideias (monarquistas, republicanos, 
garibaldinos, anarquistas,  socialistas, católicos), enérgicos e lutadores, 
em grande parte libertários, foram os imigrantes  que conseguiram (...) 
romper com as sólidas fronteiras que tolhiam o passo a uma 
renovação,depois que a sociedade se tinha perigosamente cristalizado em 
compartimentos estanques:  aristocracia, plebeus e escravos. (MAGALDI 
E VARGAS, 2000, p. 32). 

 

Eram descendentes de italianos que criaram um teatro amador com 

características próprias, dirigidos naturalmente à comunidade italiana e seus ideais. 

Mas que deram muitos “frutos”, e não só atores e atrizes, entre eles, Itália Fausta, 

Nino Nello, Lélia Abramo.  

 
São Paulo recebeu grande parte dos imigrantes que vieram para trabalhar 
nas lavouras de café e na nascente indústria. Estes, ao não encontrarem em 
solo brasileiro a acolhida prometida (...) trataram de preservar a cultura de 
origem e seus ideais, buscando formas próprias para sua organização e 
sociabilidade. As práticas culturais de origem, reorientadas em solo nacional 
por meio da inexperiência organizativa local, tornaram-se mediações 
importantes para a vida coletiva, atuando como formas de resistência e de 
inovação cultural. (IDEM) 

 

O fazer cenográfico, de forma geral, sofreria novo impulso com a fase de 

profissionalização do teatro brasileiro, em finais da década de 1940 e início dos anos 

50. Sábato Magaldi cita o Teatro Popolare, na Rua do Gasômetro, que encena 

Shakespeare e peças com temática em que a liberdade estivesse em causa. Um 

dos grupos - dos quais muitos chegaram a construir diversos teatrinhos em suas 

sedes - resistiu até a década de 50: era a Muse Italiche. 

O conceito de teatro amador, como se vê, segue distante do que se emprega 

hoje, como definição para teatro mal executado, mal acabado e feito por pessoas 

sem habilidades artísticas. Amador significa, na sua origem, aquele que ama, que 

faz uma atividade por amor e sem remuneração de forma direta.  
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Este tem sido o conceito que embasa, desde 1962, o Teatro Lírico de Equipe, 

que atravessa severa crise, que poderia indicar a sua não sobrevivência, não fosse 

a nova diretoria e sua presidente, Diva Alves, que já estavam travando esforços de 

recuperação. 

Segundo Maria Helena Kuhner: 

uma das características que se tornam evidentes a todo e qualquer praticante 
ou estudioso do teatro amador é a intermitência de seus processos: a 
rotatividade de grupos, ou de pessoas dentro de um mesmo grupo; a 
dificuldade nas montagens, que raramente contam com um apoio mais 
permanente, ou não-episódico, de algum órgão ou instituição; o 
autodidatismo nas técnicas e linguagem; a impossibilidade de manter um 
público, ou criar o hábito de freqüência ao teatro, com um teatro que não 
pode ser permanente ou sequer freqüente; tudo, enfim trabalha contra as 
possibilidades de um trabalho contínuo, tranqüilo e seguro. (KUHNER, 
1987.p.7) 

 

A missão do Teatro Lírico hoje é:  

Cultivar o canto lírico através da identificação e desenvolvimento de talentos 
conduzindo-os, pela motivação e apresentação, à consagração no cenário 
artístico.  Promover espetáculos de elevado nível cultural, compatíveis com a 
expectativa do mais requintado público. 138 

 

Sua visão:  

Ser um núcleo de excelência em formação artística e referência de 
virtuosidade aos integrantes que almejam posicionamento de destaque no 
profissionalismo lírico. (idem) 

 

                                                        
138 Do site do Teatro Lírico: www.tle.org.br  
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Figura 49: A equipe do Teatro Lírico em récita nos anos 60. Arquivo TLE. 

2.4.2 Diagnóstico: 

 Após dez anos de uma monitoria indireta por parte do Prof.Dr. Fausto Viana, 

agravadas pela morte de Heidi Lazzarini em 2003, foi possível adquirir e doar ao 

acervo do Departamento de Artes cênicas (CAC/ ECA-USP) a coleção do Teatro 

Lírico de Equipe. Formada por cerca de 120 peças, é uma coleção de valor 

fundamental para o estudo da arte teatral na cidade de São Paulo. O acervo foi 

adquirido da Lega Itálica, a proprietária do imóvel em que o Teatro Lírico de Equipe 

está instalado na Praça Almeida Junior, 86. Os trajes foram negociados para quitar 

uma dívida de aluguel com a Lega.  

Nos dedos de apenas uma das mãos. É como dá para fazer a contagem de 

coleções de trajes de teatro na cidade de São Paulo da primeira metade do século 

XX. Desta forma, quando surge uma coleção agrupada e limpa, o fato é digno de 

uma comemoração histórica, principalmente considerando que os trajes de cena 

pertencem a um grupo de teatro amador fundado oficialmente em 1962. 
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Figura 50: Traje da personagem Mimi, de La Bohéme e traje de Boris Godunov.  

Arquivo do autor, 2010. 

Atualmente, o acervo encontra-se em processo de identificação e 

reconhecimento, para posterior início do processo de catalogação. Todos os trajes 

foram lavados em lavanderia profissional antes de serem incorporadas ao acervo do 

CAC/ECA-USP. Tal fato, por um lado, facilitou o início dos trabalhos de identificação. 

Todavia, por conta dos vários anos em condições inapropriadas de armazenamento 

e por terem sido lavados com água139, alguns trajes, sofreram danos tais como: 

danos nas fibras têxteis, rasgos nas costuras, mudança e transferência de cor, perda 

de botões e apliques. O acervo está, portanto, em condições razoáveis de 

conservação, embora algumas peças necessitem de atenção e cuidado especiais.  

É o caso do vestido branco bordado manualmente, usado pela personagem 

Violeta Válery, a cortesã de La Traviata. 

                                                        
139 No momento de decisão de venda. 
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Figura 51: La Traviata, encenada pelo Teatro Lírico; Data desconhecida. Fonte: Arquivo TLE. 

 

 

Esse traje já havia participado da exposição, organizada pelo Centro de 

Memória do Teatro São Pedro, “As heroínas da ópera”, em 2002. Na ocasião, o traje 

encontrava-se em poder de Heidi Lazzarini, que era presidente do TLE na ocasião. 

A fibra do tecido encontra-se bastante frágil e os elementos bordados estão se 

soltando do traje. Trata-se de um dos casos mais frágeis, em termos de conservação 

desse acervo. 
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Figura 52: Teatro Lírico de Equipe: o vestido branco do Ato I de Violeta Válery, a cortesã de La 

Traviata. Traje em processo de recuperação e catalogação. Arquivo do autor 

Como é possível perceber, é preciso entrar em contato com os trajes para 

descobrir mais sobre sua natureza e seus aspectos mais intrigantes. Alguns 

elementos já foram descobertos, através de entrevistas realizadas com participantes 

do Teatro Lírico, notadamente com sua nova Presidente, Diva Alves, ela própria 

cantora lírica nas horas vagas do Tribunal de Justiça do Trabalho, onde foi juíza 

antes de se aposentar. A nova presidente revelou que guarda alguns trajes do TLE 

em casa. Segundo o livro de registros de apresentações do grupo, a participação de 

Diva Alves iniciou-se em 1963, em um concerto lírico com trechos de importantes 

óperas, como Adriana Lecouvreur, Don Giovanni e Carmem. Ou seja, ela tem em 

casa parte da história do Teatro Lírico que poderia se juntar à coleção que, 

atualmente, se encontra no guarda-roupas da ECA-USP. Muitos dos trajes que tem 

em casa foram costurados por ela mesma (característica bastante forte nos grupos 

amadores mais antigos em que a presença feminina era grande. As mulheres, 

dentro de contextos sociais passados, deviam aprender a costurar o que favorecia o 
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uso dessa habilidade no fazer teatral). Era muito comum naquela época do teatro 

paulista que cada ator/atriz tivesse um guarda-roupas próprio, de acordo com o tipo 

que estava acostumado a representar. Sobre esse hábito da época, Andrade (2010, 

p. 161) descreve:  

“Era tido como um bom ator, zeloso da sua profissão, aquele que não apenas 
tinha uma boa variedade de trajes que poderiam ser combinados entre si, 
mas que, principalmente, deveriam estar sempre muito bem conservados. (...) 
Atores gostavam de usar suas próprias roupas, pois sabiam o que lhes caía 
bem.” 

 
 

 
Figura 53: Representação da Ópera Carmem, data desconhecida. Fonte: Arquivo TLE. 

No caso da soprano Heidi Lazzarini, após sua morte em 2003, o marido 

precisou doar os trajes usados por ela. Esse material e os possíveis receptores da 

doação estão sendo mapeados. 

O lote adquirido apresenta: vestidos, capas, saias, calças, coletes, camisas, 

saiotes, quimonos, casacas, smokings... O levantamento preliminar das peças 

revelou algumas etiquetas que mostram nomes de lojas (como Confecções Ben Hur, 

por exemplo); O levantamento dos livros de registro do TLE revelou informações 
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importantes sobre alguns figurinos (ver tabela 2, anexo C). Com certa frequência, o 

TLE tomava emprestados alguns trajes do Theatro Municipal de São Paulo para 

realizar suas apresentações. O primeiro registro desse tipo de ação, nos livros, data 

do ano de 1973 para a ópera Aida.  

Por meio desse levantamento, descobriu-se que alguns trajes foram 

executados e fornecidos pela Casa Teatral Temaghi, como por exemplo, os trajes 

das óperas Carmem e Otello, datadas de 1972. No caso do primeiro espetáculo 

realizado pelo grupo, La Boheme de 1962, o livro de número 1 registra apenas que o 

guarda-roupas do espetáculo foi fornecido pela Casa Teatral. Embora o livro não 

especifique o nome do estabelecimento, é bastante provável que este tenha sido a 

Casa Teatral Temaghi, pois esta identificava seus trajes com etiquetas com as 

iniciais “CT”.  

A Casa Temaghi, fundada na década de 1920, do século XX, por Amadeu 

Temaghi, atuou em São Paulo como um dos ícones do gênero de casas teatrais, 

com roupas autenticas de óperas italianas e produções exclusivas, até o ano de 

1998. O estabelecimento ocupou imóveis em importantes endereços no centro da 

cidade de São Paulo, como a Rua Marques de Itu, a Rua Barata Ribeiro, e a Rua 

Traipú, onde encerrou suas atividades. 

Amadeu Temaghi imigrou para o Brasil em 1919, fugindo do fascismo italiano 

e trouxe consigo material adquirido da Cia Fregolli de figurinos 140, onde trabalhou na 

Itália. Em sua chegada, ingressou no mundo da criação de figurinos brasileiros na 

Casa Teatral Valentino. Com o passar dos anos, Amadeu Temaghi arrendou a casa 

e somou ao acervo já existente o que trouxe em sua bagagem. Naquela época, a 

Casa servia como a maior referência de matéria histórica para produções artístico-

                                                        
140 MONTEIRO, Lúcia. História em Cabides. Revista Veja São Paulo. No. 1716. Set. 2001. 
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culturais, sobretudo óperas, já que toda a infraestrutura das produções era de sua 

responsabilidade. 

Em 1998, o então diretor da Casa, Fausto Favale, bisneto de Amadeu 

Temaghi, foi o responsável pela doação do acervo da Casa para a Associação São 

Pedro Pró-Cultura Paulista – entidade civil de apoio ao Theatro – que viabilizou junto 

à Secretaria de Estado da Cultura e ao próprio São Pedro a criação de um espaço, 

preservado, abrindo-o à visitação permanente para grupos interessados ou por meio 

de exposições temáticas que aconteceram no Teatro São Pedro.  Era o início do 

Centro de Memória da Ópera - o Museu do Figurino - montado pelo diretor do teatro 

São Pedro, em 2000, Fernando Calvozo. A instituição encerrou suas atividades em 

2005, e o destino do acervo é incerto. Estima-se que o acervo seja composto por 

cerca de 7.500 trajes.141 

Esse acervo apresenta relação direta com o acervo do TLE, pois alguns trajes 

utilizados em montagens do TLE devem estar no acervo da Casa Teatral Temaghi. 

É possível recuperar esse tipo de informação sobre o percurso desses trajes por 

meio das fotos existentes no arquivo do TLE.   

Nesse acervo, a maioria dos trajes conservados é executada com materiais 

tradicionais, ou seja, tecido ou malha. Essa característica facilita consideravelmente 

a elaboração de diretrizes de conservação dos trajes. Algumas roupas trazem 

vestígios de materiais que foram arrancados - há penas e pedrarias, por exemplo, 

além de costuras que restam e que provavelmente seguravam alguma renda mais 

fina que foi retirada. Boa parte desses materiais aplicados aos trajes foram retirados 

ou perdidos ao longo da história. 

                                                        
141 Fonte: VIANA, Fausto R.P. Antes que não haja mais pano para a manga. Relatório de Pós- 
doutorado.São Paulo: FAPESP, 2009.  
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2.4.3 Potencialidades: 

A questão que se impõe, então, é a seguinte: o que a preservação do 

conjunto de trajes do TLE representa, potencialmente para a memória do teatro na 

cidade de São Paulo? Recontar a história do Teatro Lírico de Equipe através de 

seus trajes de cena é recontar a trajetória de um grupo social e de sua interação 

com a cultura paulistana no início da segunda metade do século XX. 

Em São Paulo, o teatro vigorará como expressão cultural e artística de grupos 
sociais específicos, constituindo um circuito popular e alternativo fundamental 
para integrar diferentes sociabilidades, formar público e fomentar a vida 
cultural e artística. A partir da década de 1940 dará a base para a renovação 
teatral. O teatro amador torna-se expressão cultural e de sociabilidade da 
população de São Paulo, como um circuito cultural popular que constitui 
ferramenta fundamental para investigarmos a circulação das manifestações 
dos grupos de teatro amador, das peças encenadas por eles e dirigidas a um 
público bem definido, aquele dos bairros populares de São Paulo.(FÍGARO, 
2008. p.27.) 142 

 

Dessa forma, pretende-se salvaguardar a coleção de um grupo amador, que 

remete à vinda dos imigrantes (especialmente italianos) com suas influências na 

área teatral, trabalhando o conceito de teatro lírico influenciado pelas Óperas e 

Operetas Européias. O estudo possibilitará um melhor entendimento da criação de 

figurinos em um grupo amador lírico com meio século de tradição, representante de 

toda uma geração de artistas amadores, muitos dos quais se profissionalizaram em 

determinado momento. 

 
- em termos de teatro brasileiro, torna-se indispensável ampliar e aprofundar 
o registro e documentação das formas de organização e ação do teatro que 
se faz além dos grupos empresariais do RJ e SP, de modo a dar a esse 
registro a autenticidade e aprofundamento de uma real memória. (...) 
- em termos do teatro amador, que se permita o aproveitamento das 
experiências realizadas e o aprofundamento em questões fundamentais, 
dando aos grupos possibilidades de uma ação mais contínua e progressiva e 

                                                        
142 FÍGARO, Roseli. Censura como estratégia das políticas culturais. In JACOB, Maria Marta. Na cena 
paulista, o teatro amador: circuito alternativo e popular de cultura (1927-1945). São Paulo: Ícone, 
2008. 
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fazendo (re) pensar permanentemente a importância e validade de sua 
própria ação. 

 (KUHNER, 1987. p.9.)   
 

Exemplos práticos das características que um traje carrega em si enquanto 

documento são sua costura, corte, etiquetas, interferências da moda, tecidos, 

opções dos figurinistas, relação do ator com o traje e diversas outras práticas de 

encenação. O traje apresentado a seguir (Fig. 49 e 50) mostra costuras que 

singularizam o traje. Trata-se de uma casaca de que até agora não entendemos o 

propósito de um determinado corte ; tudo indica que tenha sido feito para que uma 

arma pudesse ser colocada ali e sacada mais rápido - truques do traje de cena, que 

o tornam utilitário para a ação dramática. Esse exemplo demonstra como o 

documento traje pode revelar possibilidades de interpretação. Ao realizar uma 

análise de seus elementos básicos143, é possível identificar que o traje, 

possivelmente,  tenha sido de uma autoridade policial ou militar, que em dada cena 

tinha a necessidade de sacar um revolver rapidamente, ou seja, a costura especial 

no traje era parte da arquitetura de um personagem. 

                                                        
143 Que são: cor, volume, textura, forma, movimento e peso. (conforme proposto no capítulo 1) 



89 
 

 
Figura 54: Traje masculino, espetáculo não identificado. Arquivo do autor. 

 
 

 
Figura 55: Exemplo de recuperação de informações sobre a costura do traje: casaca, 

espetáculo não identificado. Arquivo do autor. 
 

 
Uma característica bastante forte das coleções profissionais de trajes 

de ópera pode ser percebida aqui no acervo do Teatro Lírico de Equipe: o 

traje convencionado para determinado papel. Assim, temos a capa de Boris 

Godunov144; o fraque de Rodolfo, de La Bohème145; os vestidos de 

 
Figur
a 60 

                                                        
144 Ópera original de Modest Mussorgsky. (KOBBÉ, 1997) 
145 Ópera de Giacomo Puccini; Libreto de Giacosa e Illica. (IDEM) 
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camponesas de Cavalleria Rusticana146; o vestido vermelho e preto de 

Carmen147, entre outros.  E o traje da Mimi, de La Bohéme. Essa 

constatação permitiu que alguns trajes fossem identificados por 

comparação, como mostrados nas figuras seguintes. 

Figura 56:A Mimi de La Boheme, traje 
usado por Fanny Heldy.148 Arquivo do 
autor. 

Figura 57: Traje da Mimi, de La Boheme. 
Teatro Lírico de Equipe, data 
desconhecida. Arquivo do autor. 

 
 
Esse tipo de comparação é muito recorrente dentro do conjunto de 

trajes do TLE. Outro traje que pôde ser identificado utilizando tal artifício foi o 

traje da personagem Floria, na ópera Tosca, de Giacomo Puccini. 

                                                        
146 Ópera de Pietro Mascagni; Libreto de G. Measci e G. Targioni-Tozzetti, baseada em história de 
Giovanni Verga. (Fonte: KOBBÉ, 1997) 
147 Ópera de Georges Bizet; Libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy, baseada no romance de 
Prosper Mérimée. (IDEM) 
148 Exposição “Tragédiennes de l’opéra 1875-1939” - Ópera National de Paris, junho/ 2011. 
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Figura 58: Maria Callas, no personagem Floria, no segundo ato de Tosca em 1964 no 

Covent Garden, em Londres. Fonte: www.wam.ac.uk149 
 

 

 
 

Figura 59: Traje para Tosca, TLE. 
 

 

                                                        
149 Site oficial do Victoria and Albert Museum. 
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Os quimonos de Madame Butterfly, puderam ser comparados aos trajes 

utilizados para o mesmo espetáculo no Theatro Municipal de São Paulo. O 

espetáculo, encenado em 1966, contou com a direção cênica de Emmerson 

Eckmann que também desempenhava a função de diretor artístico e regisseur150 do 

TLE.  

 
Figura 61: Trajes Femininos para Madame 

Butterfly, ano desconhecido.  
Fonte: Arquivo TLE. 

 
Figura 62: Traje Masculino para a mesma 

ópera. Fonte: IDEM. 

 

O TLE possui registros de duas montagens completas de Madame Butterfly, 

daquela época: uma datada de 1962, anterior a montagem do Theatro Municipal; e 

outra do ano de 1969, posterior à mesma montagem. Além disso, foram 

apresentados trechos dessa obra em 1973 e a obra completa foi reapresentada em 

1986. Para muitas montagens do TLE, os trajes eram emprestados pelo Theatro 

Municipal (ver tabela 2, anexo C).  
                                                        
150 Informação constante do livro de registros Nro. 1 do TLE. 
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Figura 63: Quimono preservado, que integra o conjunto de trajes. Arquivo do autor, 2010. 

 

 

Figura 64: Elenco da montagem de1966 de Madame Butterfly, Theatro Municipal de São Paulo. 
Fonte: Casoy, 2006. 
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Um nome que figurava entre as fichas técnicas do TLE daquela época 

(década de 1960) é Francisco Giaccheri, cenotécnico do TLE em 1966. Naquele 

ano, desempenhava a mesma função no Theatro Municipal. Em 1973, consta o 

registro de uma apresentação no Theatro Municipal de “A infância de Cristo” 

(L’enfance du Christ, no original de Hector Berlioz), com direção cênica de Francisco 

Giaccheri e Emmerson Eckmann151. A ocorrência de tais registros demonstra que os 

membros formadores do TLE realmente eram amadores do teatro e possuíam 

enorme talento para o canto lírico e para a interpretação. Provavelmente, os trajes 

do grupo não deixavam nada a desejar se comparados aos trajes do Theatro 

Municipal de São Paulo, na mesma época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
151 CASOY, Sérgio. Ópera em São Paulo: 1952-2005.São Paulo: Edusp, 2006, p.157. 



Traje de cena pertencente ao acervo do Sesi-SP . Espetáculo não identificado.

95CAPÍTULO 3
Foto: Marcello Girotti Callas, 2010.
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Capítulo 3:  

O acervo do SESI-SP. Proposta de um trabalho Piloto. 

O traje representa um testamento silencioso de um espetáculo que passou, mas reluta, 
insistentemente, em nos contar ‘o que realmente aconteceu’. 

(Monks, 2010) 

 

3.1 Considerações Iniciais: 

O acervo de figurinos do Teatro Popular do Sesi152 é composto por cerca de 

3.000 trajes de cena, das peças produzidas pelo Sesi-SP, que estão armazenados 

em uma sala na unidade Catumbi, no bairro do Belenzinho. Os trajes nunca 

receberam tipo algum de catalogação ou higienização e encontram-se em processo 

avançado de deterioração. O que se propõe é a salvaguarda de parte dos 

documentos históricos contidos nesse acervo, bem como sua disponibilização para 

fins de pesquisas e memória. 

 Sobre a origem dos trajes de cena que se encontram no acervo, sabe-se que 

originalmente os trajes estavam armazenados na sede da Av. Paulista. Porém, por 

uma questão de espaço, por volta de 1998, parte dos trajes foram descartados sem 

critério algum e outra parte foi transferida para o local atual. Os trajes foram 

armazenados em araras improvisadas, construídas pelos maquinistas do próprio 

teatro, sem preocupação alguma em termos de preservação e conservação.  

É interessante observar que os trajes de cena do TPS, que remontam às 

origens das atividades teatrais do Sesi-SP, estão armazenados no primeiro centro 

de atividades construído pela instituição no ano de 1960, o CAT Antonio Devisate.153  

Essa experiência bem sucedida foi o marco inicial para a construção de outros 51 
                                                        
152 O termo popular não é mais utilizado, desde 2008, porém decidiu-se mantê-lo como referência 
histórica. 
153 Situado na Rua Catumbi, 318, no bairro do Belenzinho. O local é conhecido como CAT Catumbi. 



97 
 

Centros de Atividades154. Aparentemente, na transferência dos trajes para esse 

local, por uma feliz coincidência, a história do TPS acabou por encontrar-se com a 

história das origens da própria instituição, ou seja, a fundação do Sesi-SP155. Existe 

uma intenção, ainda não formalizada oficialmente, em transformar o edifício histórico 

do primeiro centro de atividades em um centro de preservação de memória 

institucional. Muitas hipóteses são lançadas, mas o fato é que os trajes aguardam a 

decisão do seu destino final, ainda não definido até o mês de janeiro de 2012. 

 

3.2 Possibilidades metodológicas: 

A partir de investigações iniciais sobre o conjunto de trajes, foram localizados 

relatórios que continham levantamentos gerais do material transferido. Esse 

conjunto não era apenas de trajes, mas também de adereços, maquetes de 

cenografia, pinturas decorativas do teatro, fotografias, programas de espetáculos, 

textos publicados, críticas de jornais, entre outros. Tratava-se de material de 

memória e registro pertencentes à instituição.  

Além disso, foram mapeadas algumas tentativas anteriores de ações de 

conservação e melhorias. Foram referências para o trabalho prático: os 

levantamentos anteriores realizados no acervo datados dos anos de 1999 e 2003156, 

além de projeto de catalogação de trajes teatrais no Sesi-SP elaborado pelos Profs. 

Drs. Fausto Viana e Elizabeth Azevedo em 2006.   

                                                        
154 Informação disponível em www.sesisp.org.br 
155 A instituição foi fundada em 1946, iniciando suas primeiras atividades teatrais em 1959, já sob a 
liderança de Osmar Rodrigues Cruz, no chamado Teatro Experimental do Sesi-SP. 
156 Esses relatórios não continham informações exatas sobre o número ou a origem dos trajes 
transferidos. 
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Com a parceria de alguns funcionários da instituição, os trajes e adereços de 

cena foram separados, fisicamente157, dos outros materiais que foram selecionados, 

e os itens considerados excedentes foram descartados, seguindo o critério de 

repetição (no caso, por exemplo, dos programas de espetáculos.). Essa ação 

disponibilizou espaço físico para que se pudesse começar a avaliação do material 

de maneira geral, inclusive os trajes e adereços.  

É recorrente, nesse conjunto, a existência de trajes excedentes, ou seja, 

muitas peças idênticas, pertencentes ao coro de alguns espetáculos. Porém, foi 

decidido, conjuntamente, que nenhum traje ou adereço seria descartado, antes de 

avaliar as condições de conservação de cada um dos exemplares encontrados. 

 
Figura 65: Cena de Buster - O Enigma do Minotauro, autoria e direção de Osvaldo Gabrieli, 

1997.158 Fonte: Machado, 2004. 

                                                        
157 Foram disponibilizadas duas salas do CAT, em caráter temporário para isto. 
158 Foto: Mário Castello.  
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 É o caso do traje dos guardas do espetáculo “Buster – O Enigma do 

Minotauro”159, de 1997. Foram encontrados cinco exemplares completos deste traje 

(composto por camisa, calça e chapéu). 

 
Figura 66: O chapéu, com a pintura 
danificada. Arquivo do autor, 2010. 

 
Figura 67: Parte do traje, após a higienização.  

Arquivo do autor, 2010. 
 

 

Em alguns casos, de espetáculos mais recentes, os trajes idênticos já haviam 

sido descartados. Caso os diversos trajes do coro apresentassem alguma 

diferenciação entre si, todos os trajes seriam preservados. Um exemplo disso são os 

trajes dos soldados do espetáculo “Tristão e Isolda” 160, de 2007. 

                                                        
159 Autoria, direção, cenários e figurinos: Osvaldo Gabrieli. 
160 Espetáculo para o público jovem, direção de Vladimir Capella. Figurinos de J.C. Serroni e Telumi 
Helen. 



100 
 

 
Figura 68: Traje do soldado. 

Arquivo do autor, 2010. 

 
Figura 69: Traje do soldado. Este coro 

caracteriza-se por uma grande variação de 
trajes para compor o conjunto dos soldados. 

Arquivo do autor, 2010. 
 

 

 

3.3 A criação do Teatro Popular do Sesi, trajes do período de Osmar Rodrigues 

Cruz. 

3.3.1 Apresentação: 

Hoje, o que chamamos de Teatro do Sesi é o complexo arquitetônico, com 

sede na Av. Paulista, 1313, que integra o Centro Cultural FIESP Ruth Cardoso161, 

que compreende a sala de espetáculos Osmar Rodrigues Cruz, o espaço do 

mezanino e uma galeria de arte.  

O marco inicial do que existe hoje no TPS é o ano de 1963, com a 

profissionalização da companhia, antes chamada Teatro Experimental do SESI, com 

montagens datadas do ano de 1959 a 1961. Desse período, temos registros de seis 

                                                        
161 Homenagem realizada no ano de 2008, pelo presidente da Fiesp: Dr. Paulo Skaf. Até 2008 o 
conjunto era conhecido apenas como Centro Cultural FIESP. 
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montagens, todas dirigidas por Osmar Rodrigues Cruz, que foi reconhecidamente o 

grande idealizador e incentivador das atividades teatrais dentro do Sesi-SP.  

 
“Com o tempo, cresce para mim a imagem do Teatro Popular do SESI. 
Modesto, quase tímido, não desejando revolucionar nada, ele impôs aos 
poucos a presença da História da Dramaturgia Brasileira, mais do que outro 
elenco, em qualquer momento. E vasto público popular tem acesso, de graça, 
a essa conquista cultural. Tudo se deve – é bom lembrar – ao paciente e 
obstinado amor de Osmar Rodrigues Cruz pelo palco, sobretudo pelos 
nossos muitas vezes esquecidos valores artísticos.” (MAGALDI, Sabato.) 162  

 

 A primeira produção profissional do TPS foi a peça “A cidade assassinada”, 

com autoria de Antonio Callado, sob direção de Osmar Rodrigues Cruz. A data de 

estréia foi 20 de setembro de 1963163, e permaneceu em temporada até 1964. Os 

figurinos ficaram a cargo de Alberto Nandi e a cenografia, de Clóvis Garcia.  

 A sede atual do TPS, situada na Av. Paulista, foi aberta ao público em 1977, 

tendo sido reinaugurada em junho de 2004, após passar por reformas para 

modernização da estrutura em comemoração aos 40 anos do TPS. 

“Para fins de análise, separou-se em quatro fases a evolução do Teatro 
Popular do SESI. A primeira, de consolidação da proposta, de 1963 até 1967, 
começa com A Cidade Assassinada e marcha Pari Passu com a lenta 
transformação do elenco em companhia profissional, não apenas como 
relação de trabalho, mas em termos de qualidade e reconhecimento de seus 
espetáculos. A segunda, de 1967 até 1975, inicia-se a partir do sucesso de O 
milagre de Anne Sullivan, em 1967, quando se firma a decisão de representar 
textos dramáticos nacionais ou adaptações de romances brasileiros, do 
século dezenove. A terceira é a mais importante, por consubstanciar-se o 
auge artístico da companhia, com a inauguração, em 1977, do Teatro da 
Avenida Paulista, hoje “Teatro Osmar Rodrigues Cruz “, é a fase de autores 
brasileiros modernos e dos musicais até 1985. A quarta e última fase encerra 
o grande ciclo de Osmar, simultaneamente diretor da Divisão de Difusão 
Cultural do SESI e diretor dos espetáculos do TPS, entre 1986 e 1991.” 
(CAMARGO, 1992) 

  

                                                        
162 In SESI, Teatro Popular. Teatro Popular do SESI: 25 anos. São Paulo, 1988. 
163 In CAMARGO, Robson Correa de. Teatro popular do sesi - uma trajetória entre o patronato e as 
massas. Tese de Mestrado. São Paulo: ECA, 1992. 
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No trecho anterior, apresenta-se uma proposta de divisão da História do TPS, 

até o ano de 1992, ano de defesa da dissertação de mestrado em questão e ano de 

saída de Osmar Rodrigues Cruz da liderança do TPS. Além disso, a partir de 1969, 

são realizadas produções de teatro para o público jovem.  

A saída de Osmar Rodrigues Cruz leva o TPS a uma nova fase artística. Em 

termos de produção teatral, o que se apresenta nessa nova fase, até 2001, são 

diretores de grande importância - Gabriel Villela, Antonio Abujamra, Cacá Rosset – 

dirigindo textos históricos – “O Mambembe”, de Arthur de Azevedo e José Piza, “O 

Inspetor Geral” de Nicolai Gogol e “O Avarento” de Moliére, respectivamente. Trata-

se de encenações contemporâneas de textos consagrados pela história da 

dramaturgia.  

 A partir de 2001, inicia-se uma fase de montagens de textos contemporâneos, 

com Felipe Hirsch dirigindo a Sutil Cia. de Curitiba. Paralelamente, também, foram 

produzidas adaptações contemporâneas para textos de Shakespeare, tais como: 

Hamlet (dirigido por Francisco Medeiros em 2002), Timão de Atenas (dirigido por 

Renato Borghi em 2006), e duas adaptações para A tempestade (em 2008). 

 Além das produções teatrais realizadas na sala Osmar Rodrigues Cruz, a 

partir de 2004, o espaço do mezanino do Centro Cultural Fiesp passa a receber 

produções teatrais. Trata-se de um espaço de encenação não convencional, 

possibilitando diferentes configurações das relações entre platéia e palco. São 

produções realizadas fora do palco italiano, sempre presente nas apresentações da 

Sala Osmar Rodrigues Cruz.    

As produções realizadas nesse espaço servem como fundamento para as 

atividades do Núcleo Experimental de Artes cênicas do TPS, que oferece 
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oportunidades aos jovens atores por meio da experimentação cênica. O Núcleo 

Experimental é a continuidade da experiência de ensino do Teatro Experimental do 

Sesi- SP164, que deu origem ao TPS. É a tentativa de continuar experimentando por 

intermédio da Arte.  

Algumas produções experimentais realizadas no espaço do mezanino são: “B 

– Encontros com Caio F. Abreu” (Direção: Francisco Medeiros), “O Sacrifício” 

(Direção: Cibele Forjaz), entre outros.  

Face ao exposto, após meio século de existência, o Teatro do SESI SP não 

possui, ainda, uma política de conservação e preservação de seus figurinos. Para 

tanto, identificou-se a necessidade de articulação de profissionais que desenvolvam 

projeto para tal intento. 

 O ponto fundamental, comum a todos os exemplos internacionais citados (no 

capítulo 1) é a presença de uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais 

das áreas de teatro, costura, moda, biblioteconomia, história, museologia, 

conservação, restauro, entre outras... Considerando que o Sesi- SP já possui equipe 

com esse  perfil, acredita-se que é possível implantar um projeto de Preservação e 

Conservação do acervo existente. Isso representará uma inovação dentro do Sesi-

SP, que é uma instituição conectada com as necessidades de seu tempo e sempre 

preocupada em lançar novas iniciativas que sirvam de modelo para o 

desenvolvimento de projetos culturais, não só dentro da própria instituição, mas 

também para outras instituições brasileiras. 

 

 

                                                        
164 Conhecido como TE- Sesi, fundado por Osmar Rodrigues Cruz em 1959. 
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3.3.2 Diagnóstico. 

No mês de novembro de 2009, o acervo encontrava-se no 7º andar, Bloco A 

do CAT Catumbi. O espaço físico é composto por duas salas. Na sala maior 

estavam acondicionados os figurinos, adereços e quadros nas paredes. Na menor 

estavam quadros e materiais de divulgação. As fotografias seguintes ilustram a 

condição da sala dos trajes165. 

 
Figura 70: A sala maior em que os trajes 

estavam acondicionados. 

 
Figura 71: As paredes estavam ocupadas 
por quadros e fotografias de espetáculos. 

 
Figura 72: Parte da sala era ocupada por 

perucas, adereços e maquetes. 

 
Figura 73: Detalhe de uma das maquetes. 

 

 

 

 
                                                        
165  Todas as imagens são de Arquivo do Autor, do ano de 2009. 
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Figura 74: Janelas avariadas, sem 
fechamento adequado para isolar o 

ambiente. 

Figura 75: Presença de umidade e rachaduras. 

 

A sala mostrada mede 27m por 3,80m e tem um pé direito de 3,30m, 

apresenta janelas ao longo de uma das paredes de seu maior lado, com altura de 

1,30m. O teto e as paredes apresentam infiltrações. Como as janelas estão 

avariadas, o que impede o fechamento, há incidência de luz direta do sol sobre os 

trajes. 

 Nessa sala, estava armazenada grande parte dos trajes, em araras 

improvisadas e com risco de acidentes, principalmente desmoronamento por conta 

do excesso de peso dos tecidos. Os adereços estavam soltos em prateleiras sem 

proteção alguma, e as perucas estavam acondicionadas em embalagens plásticas. 

Alguns sapatos estavam armazenados em caixas de papelão, misturados com 

alguns trajes. Os quadros que estavam nas paredes apresentam infestação por 

cupins. A sala não apresenta nenhum tipo de controle de umidade e temperatura. 
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Figura 76: A sala menor, ao lado, antes das primeiras ações. 

 

 
Figura 77: A mesma sala, depois da primeira organização. 

Esta sala menor mede 4,30m por 5,40m, com pé direito de 3,30m, com 

janelas na extensão de uma das paredes com altura de 1,30m. Nela estavam 

armazenados: livros de concursos de dramaturgia; materiais de divulgação; arquivo 

de pastas suspensas e arquivo de fichas vazios; quadros nas paredes e no chão, 

alguns acondicionados em caixas de papelão, outros embalados com plástico bolha; 
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quadros com vidro quebrado ou infestados com cupim; pacotes diversos 

empoeirados nas estantes. Essa sala também apresenta diversas infiltrações no teto 

e paredes. 

Os trajes estavam acondicionados em cabides totalmente deformados e de 

materiais diversos, armazenados em espaço insuficiente, ocasionando falta de 

espaço para respiro entre as peças. Alguns trajes estavam embalados em sacos 

plásticos. Muitas peças estavam desbotadas em função do excesso de luminosidade 

da sala e incidência de raios solares. A grande maioria da peças estava empoeirada 

e suja. 

Figura 78: Peças danificadas pela ação da luz 
solar direta. 

Figura 79: Presença de umidade e ferrugem 
em alguns trajes. 

Figura 80: Trajes coloridos misturados, 
favorecendo transferência de cor. 

Figura 81: Trajes embalados em plástico. 
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Figura 82: sapatos acondicionados em caixas 
de papelão. 

Figura 83: Peças no chão encostadas em 
paredes com umidade e misturadas a 

quadros infestados com cupim. 
 

Então, iniciaram-se os primeiros trabalhos de organização e separação dos 

trajes. Os adereços foram levados a outra sala (que foi ocupada apenas 

temporariamente) para que houvesse espaço para manusear e transportar os trajes 

dentro do espaço. Conforme os trajes eram higienizados, também eram transferidos 

para outra sala. Os cabides foram trocados e padronizados e as janelas receberam 

proteção provisória de TNT. 

 
Figura 84: Projeto piloto de higienização de 40 trajes. Da esq. para dir. Dalmir Rogério, Fausto 

Viana, Emilene Maria da Paz e Martha Travassos. Arquivo do autor, 2010. 
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Figura 85: A sala de trajes depois de sua organização. 

 

Figura 86: A sala provisória de trajes 
higienizados. 

 

Figura 87: A sala provisória de adereços, que 
foi ocupada até 2010. 

 
 

 

3.3.3 Potencialidades. 

O que se encontra preservado são alguns trajes de algumas das representações 

encenadas no TPS. Esses trajes preservados somam-se a outros documentos como 

os programas das apresentações, fotografias e o texto dramatúrgico para tecer a 

trama de documentos históricos do TPS. Existe um arquivo chamado Memória do 
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TPS, que possui as fotos e programas de uma grande parte dos espetáculos 

encenados. 

O TPS recebeu, em suas montagens, sob a direção de Osmar Rodrigues Cruz, 

importantes artistas teatrais, entre eles atores e atrizes que integraram seu elenco: 

Nize Silva, Elias Gleizer, Cláudio Correa e Castro, Carlos Alberto Riccelli, Ewerton 

de Castro, entre muitos outros A participação de grandes artistas, como esses, 

agrega mais um valor aos trajes do acervo.  

 Foram encontradas algumas identificações com nomes de peças teatrais 

presas a alguns trajes. Isso representou um indício, ou uma primeira pista para 

facilitar o processo de identificação desses trajes. Em um desses casos, foi 

encontrada uma identificação do espetáculo “O Barão de Cotia”. Esse traje foi criado 

por Ded Bourbonnais166.  

 
Figura 88: Traje do espetáculo Barão de Cotia, 1974. Criado por Ded Bourbonnais. 

                                                        
166 Ded Bourbonnais (1922-2005): Figurinista francesa que veio para o Brasil em 1952, com o grupo 
de teatro de estudantes da Sorbonne Théophiliens, permanecendo no país depois da temporada.  
Trabalhou com grandes grupos do teatro paulistano, como Arena, o TBC, a Cia. Tônia-Celi- Autran. 
(Fonte: Viana, 2011) 
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 A informação de identificação do traje foi pesquisada e confirmada.167 Esse 

espetáculo (escrito por França Júnior) foi apresentado pelo TPS em cidades do 

interior de São Paulo durante o ano de 1974. Trata-se, portanto, de um traje de 

quase quarenta anos, o que faz dele um exemplar muito raro. O espetáculo fez 227 

apresentações e teve um público de 118.000 pessoas.168 

Existem outros trajes assinados por ícones importantes do teatro brasileiro, 

tais como: Flavio Império, Campello Neto, Clóvis Garcia, José Carlos de Andrade, 

dentre outros... Nesses casos, os trajes representam um testemunho material do 

processo criativo de seus artistas criadores e apresentam valor histórico inestimável. 

 
Figura 89: Traje identificado como pertencente ao espetáculo "O poeta da Vila e seus amores". 

Arquivo do Autor, 2011. 

O caso mais emblemático, considerando este aspecto, são os trajes criados 

por Flávio Império 169, que foi o cenógrafo e figurinista oficial do TPS170 até 1985, 

ano de seu falecimento. Inúmeras criações de cenografia e figurino para o TPS 
                                                        
167 Junto ao filho de Ded Bourbonais, João Bourbonais, que é aluno de pós-graduação do 
Departamento (CAC/ ECA-USP). 
168 SESI, Teatro Popular. Teatro Popular do SESI: 20 anos. São Paulo, 1983. 
169 Já referenciado no capítulo 2, sobre a EAD. 
170 Informação relatada pelo Prof. Dr. Zecarlos de Andrade, em 2011. 
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foram realizadas por ele, entre elas: O poeta da Vila e seus amores, em 1977; A 

Falecida, em 1979; Chiquinha Gonzaga, Ó Abre Alas, em 1983; O Rei do Riso, em 

1985...  

A obra de Flávio Império é muito reconhecida no campo da arquitetura e 

cenografia, porém existem escassos registros sobre os trajes de cena criados por 

ele. Com isso, os trajes preservados no acervo do TPS adquirem potencialidade por 

servirem como material empírico para uma possível reflexão sobre esse artista no 

campo da criação do traje de cena.  

 
Figura 90: Traje de "O poeta da Vila e seus amores", criado pelo cenógrafo Flávio Império. 

Arquivo do Autor, 2010. 
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A presença e a obra de Osmar Rodrigues Cruz estão intimamente ligadas à 

história e ao percurso dos trajes de cena do TPS, pois ele comandou artisticamente 

a companhia (dirigindo as montagens) durante quase três décadas, até o ano de 

1989. Foi encontrado, por exemplo, um traje criado por Clóvis Garcia (já citado no 

capítulo 2) que é, sem dúvida, um grande ícone do teatro paulistano da década de 

1960, como artista, professor e profundo conhecedor das artes cênicas. Trata-se de 

um traje de 1964, ou seja, do segundo ano de existência do TPS. 

 
Figura 91: "Caprichos do amor e do acaso" (1964). Figurinos de Clóvis Garcia. O traje no 

acervo e em cena. Arquivo do autor171  

Os trajes de cena das primeiras representações dirigidas por Osmar 

Rodrigues Cruz são, especificamente, interessantes para a história do teatro 

brasileiro, pois remontam a fundação do TPS que foi, assumidamente, inspirada 

pelas ideias de Jean Villar no Théâtre National Populaire (TNP), em 1951, que 

buscava resgatar o espírito de teatro popular na França. Os trajes das primeiras 

                                                        
171 Fonte da imagem do espetáculo: SESI, Teatro Popular. Teatro Popular do SESI: 25 anos. São 
Paulo, 1988 
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montagens do TPS mostram, portanto, parte do espírito de um teatro popular 

brasileiro na década de 1960 dirigido por uma figura notória, que iniciou sua carreira 

em um teatro feito por operários e que pretendia, através da criação da companhia 

do TPS “integrar o espectador no mundo cultural da cidade e simultaneamente, 

despertá-lo de sua apatia para uma vida mais ampla e realizada” 172. 

Outros nomes citados, em capítulos anteriores também tiveram participação 

na construção e formação do TPS. É o caso de Francisco Giaccheri (que era o 

cenotécnico do TLE), responsável por três cenografias da fase de formação do 

Teatro Experimental do Sesi (TE-Sesi, iniciado em 1959) e na posterior 

transformação oficial em Teatro Popular do Sesi-SP em 1962. Nesta foto, Giaccheri  

aparece em uma foto do espetáculo “O Fazedor de Chuva”, de 1960, como ator. 

 
Figura 92: Giaccheri é o primeiro (a esq.) ao lado de Nize Silva, Francisco Curcio e Jorge 

Ferreira da Silva. Fonte: Magaldi, 2000 173. 

 

                                                        
172 In: MACHADO, Álvaro. Teatro Popular do SESI : 40 anos : produção teatral e formação de público. 
São Paulo: SESI, 2004. 
173 Foto: Provenzano – Acervo Osmar Rodrigues Cruz 
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Outro nome que merece ser referenciado é o de Archimedes Ribeiro, que foi 

cenotécnico do TPS por muitos anos174, desde 1969. “Ter perdido o Archimedes é 

ter perdido uma parte da história do teatro brasileiro, ele era uma enciclopédia 

viva.175” Os trajes de cena preservados são parte do testemunho material fruto 

desse reconhecido conhecimento técnico e vocação para o teatro.  

A partir dos trajes do TPS mostrados como exemplos práticos, torna-se viável 

enumerar algumas das possibilidades de contribuições que um traje de cena pode 

representar ao assumir o papel de documento para a História do Teatro Brasileiro. 

Além das informações elementares de análise176, os trajes do TPS demonstram o 

elevado nível de conhecimento técnico e artístico que se encontra presente nesse 

acervo, apresentando um potencial de retorno a sociedade, ou seja, é possível que 

os conhecimentos registrados a partir do estudo dos trajes sejam devolvidos a 

sociedade, por meio de um projeto museológico aliado a um projeto educativo 

adequado.  

Os exemplos práticos demonstram uma utilidade de registro de material de 

criação que pode interessar a diversas áreas de conhecimento, entre elas as áreas 

de Artes cênicas e Museologia. Existe reunido no acervo uma pluralidade de 

conhecimentos que aliam técnica e criação, elaborando conceitos para uma 

determinada encenação teatral, como por exemplo: técnicas de costura, técnicas de 

modelagem, técnicas de bordados, técnicas de tingimento têxtil, técnicas de pinturas 

e aplicações em tecidos. Um exemplo conclusivo que registra o interesse técnico e 

artístico neste acervo é o traje do espetáculo “Muito Barulho por Nada”, que 
                                                        
174 Não foi possível identificar o ano de sua saída do TPS. 
175 Frase do Prof. Dr. Zecarlos de Andrade, em 2011, em relato informal. 
176Os elementos básicos para análise são: cor, forma, volume, textura, peso.(citados na introdução 
desta pesquisa) 
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apresenta pinturas executadas manualmente com técnicas de aerografia, com a 

intenção de criar um conceito visual para representar o personagem Clérigo.  

 
Figura 93: Parte de um traje eclesiástico usado na cena do casamento de Hero e Cláudio, na 

encenação de "Muito Barulho por nada" de 1986. Figurinos de José Carlos de Andrade. 
Arquivo do Autor 177. 

 

Figura 94: Detalhe do mesmo  traje. A pintura à mão e seu estado atual de conservação. 

Sobre o trabalho de criação de figurinos para o espetáculo “Muito barulho por 

nada” o Prof. Dr. Zecarlos de Andrade178 conta que ele contou com o apoio de um 

funcionário do Sesi que era um artista plástico magnífico e exercia informalmente as 

                                                        
177 Fonte da imagem do espetáculo: SESI, Teatro Popular. Teatro Popular do SESI: 25 anos. São 
Paulo, 1988. 
178 Em relato informal, em 2011. 
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funções de aderecista que era o Wagner Casabranca. “O Wagner tinha sido uma 

‘cria’ do Flávio Império.” 179 Esse exemplo demonstra que preservar os trajes do TPS 

significa recuperar a história da própria instituição e de seus competentes 

funcionários. 

Além disso, existem os poucos exemplares de maquetes de cenografia que 

restaram junto ao acervo de trajes são uma preciosidade da técnica de 

representação cenográfica. Foi encontrada, por exemplo, uma maquete para o 

espetáculo “O Rei do Riso”, executada por Flávio Império. Essa maquete foi criada 

para demonstrar as mudanças de cenário e operações de maquinaria. 

 
Figura 95: Adereço de cena, espetáculo não identificado. Arquivo do autor, 2010. 

O conjunto de adereços que foi preservado é extremamente significativo, pois 

é muito raro encontrar adereços de cena da década de 1960 preservados em grande 

número. Os registros de adereços de cena do teatro paulistano (e do teatro 

brasileiro, em geral) são muito escassos. Essa condição se deve à grande 

                                                        
179 IDEM. 
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dificuldade de conservação e salvaguarda desses elementos, pois (assim como os 

trajes) não foram concebidos levando em consideração critérios de durabilidade.  

A diversidade de conhecimentos técnicos e artísticos são contribuições 

potenciais que o acervo do TPS pode retornar ao meio acadêmico e a sociedade de 

maneira geral.   

 

 

3.3.4 Metodologia proposta. 

A partir do diagnóstico apresentado e das inúmeras potencialidades 

identificadas, foi sugerido um plano de ação conforme as etapas listadas a seguir e 

que serão detalhadas, na sequência: 

 1. Levantamento de necessidades de recursos físicos, financeiros e humanos. 

 2. Registro fotográfico da situação atual do acervo e instalações físicas. 

 3. Limpeza da Sala, Seleção e Destinação dos materiais de divulgação 

 encontrados no espaço físico atual do acervo. 

 4. Organização estrutural do Local de Trabalho. 

 5. Identificação e destinação dos quadros fotográficos. 

 6. Restauração e Conservação de Maquetes. 

 7. Higienização. 

 8. Pesquisa. 

 9. Catalogação. 

 10. Propostas de Melhorias para o Acervo. 
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 11. Manual de Manutenção e Guia do Acervo. 

 12. Sugestões de desdobramentos da proposta. 

 Essa metodologia foi criada em diálogo com os funcionários do Sesi-SP 

(camareiras, encarregado técnico, supervisores, gerentes, entre outros). A idéia é 

que ela seja utilizada e aplicada dentro do acervo estudado a médio e longo prazo. 

Além disso, foram registrados os procedimentos realizados ou iniciados dentro do 

acervo. Os procedimentos seguintes foram colocados em forma de recomendação. 

Cerca de quarenta trajes foram higienizados para compor o projeto piloto dessa 

pesquisa. 

 

1. Levantamento de necessidades de recursos físicos, financeiros e humanos. 

Considerando como referência o trabalho desenvolvido no acervo do Theatro 

Municipal de São Paulo, foram definidas as necessidades da seguinte forma: 

- Recursos Humanos: estarão envolvidos no projeto 06 funcionários do Sesi; 

02 estagiários; 02 funcionários (temporários) e voluntários. 

- Recursos Físicos: propõe-se a mudança de espaço físico para outro andar 

do mesmo bloco onde se encontra o acervo atualmente, de forma a ampliar o 

espaço disponibilizando condições físicas adequadas para armazenamento dos 

trajes e adereços. Considera-se a possibilidade de integrar o projeto do acervo de 

trajes a outro projeto maior: a criação de um centro de memória institucional no 

edifício do primeiro Centro de Atividades do Sesi-SP (o CAT Catumbi).  
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2. Registro fotográfico da situação atual do acervo e instalações físicas. 

 Todas as etapas do processo devem ser registradas, principalmente a 

situação inicial dos trajes, de forma a possibilitar que cada etapa possa ser 

resgatada para efeitos de catalogação e identificação das peças.  

 Por exemplo, algumas peças apresentavam identificações presas aos trajes 

por alfinetes, ou outras formas. Essas identificações devem ser fotografadas, pois 

representam um primeiro passo para a identificação e catalogação. 

 Foram higienizados e fotografados cerca de 40 trajes para compor um projeto 

piloto de higienização e futura catalogação.  

 

3. Limpeza da Sala, Seleção e Destinação dos materiais de divulgação 

encontrados no espaço físico atual do acervo  

 A limpeza foi realizada da seguinte forma: 

  a) Retirada de quadros das paredes. 

  b) Limpeza dos quadros com pano úmido e álcool (se não for foto). No 

  caso de fotos, limpeza os quadros apenas com flanela. 

  c) Limpeza das paredes com pano úmido e rodo, de cima para baixo. 

d) Limpeza das estantes com auxílio de aspirador de pó, de cima para 

baixo. 

 Quanto aos programas, cartazes, fotos, folders, filipetas e livros encontrados 

no acervo foram selecionados 10 exemplares de cada e encaminhados para o 

acervo da Memória no Edifício Sede. Sugere-se destinar os materiais em excesso, 

para bibliotecas, centros culturais e outras entidades afins. 
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4. Organização Estrutural do Local de Trabalho 

Após a limpeza das salas, serão realizadas as seguintes intervenções: 

a) Retirar todas as estantes, arquivos e armários. 

b) Providenciar mobiliário para higienização (mesas,cadeiras, etc...) 

c) Vedar as janelas com TNT. (procedimento já realizado) 

d) Montar fundo infinito, em uma das paredes, para registro fotográfico de 

todos os trajes. 

 

5. Identificação e Destinação dos Quadros Fotográficos 

Serão fotografados todos os quadros encontrados no acervo, e as imagens 

serão encaminhadas para acervo da Memória, a fim de verificar a existência dos 

originais. Conforme estado de conservação e relevância da obra, serão embalados e 

armazenados em espaço próprio. 

 

6. Restauração e Conservação de Maquetes 

Proposta para que as maquetes do acervo sejam restauradas por alunos da 

ECA/USP e acondicionadas em caixas de poliondas confeccionadas sob medida 

para cada peça. 
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7. Higienização 

A limpeza dos trajes e adereços deve ser realizada conforme segue: 

a) Seleção das peças, definição da forma de lavagem adequada para cada 

tipo e destinação para Lavanderia (Limpeza a seco) ou Higienização Manual 

com Aspirador. 

b) Identificação das peças: será realizada de forma numérica sequencial, 

registro fotográfico (em duas posições) e por tipo (Calças, saias, Vestidos, 

Blusas, etc) 

As peças higienizadas serão acondicionadas inicialmente em cabides comuns 

que, em próxima fase, serão substituídos por cabides próprios, confeccionados sob 

medida para cada peça. 

- Política de higienização180:  

Deverão ser removidos elementos enferrujados e adereços que não ofereçam 

riscos de deterioração aos tecidos. Os elementos deverão ser isolados (com uso 

de papel filme ou similar) e recolocados nos trajes, quando possível. 

Serão realizadas intervenções de conservação como reforço de costuras de 

botões e costuras em geral. 

 

                                                        
180 Para informações específicas sobre procedimentos e técnicas de higienização, consultar:  
AZEVEDO, Elizabeth F. C. R.; VIANA, Fausto R.P. Breve manual de conservação de trajes teatrais. 
São Paulo: Theatro Municipal de São Paulo: Escola de Comunicação e Artes, 2006. 

e: 

MARINHA, Serviço de Documentação da. Manual de Higienização e acondicionamento do acervo 
museológico do SDM. Rio de Janeiro: SDM, 2006. 

 

 



123 
 

8. Pesquisa 

Cada espetáculo será analisado pela ficha técnica (atores, diretores, 

cenógrafos e figurinistas) e as fotos de cena. Os registros fotográficos gerados na 

etapa anterior serão utilizados para a realização da pesquisa.  

 

9. Catalogação 

A catalogação exigirá a elaboração de um sistema de identificação do figurino 

que permitirá ao Teatro gerir esse valioso patrimônio, evitando futuras perdas, 

desvios e usos indevidos.  

Para tanto, será desenvolvida uma base de dados no WINISIS e a catalogação 

das peças do acervo se dará em três etapas: 

a) 1ª etapa: levantamento histórico das produções e separação das peças por 

espetáculos  

b) 2ª etapa: processo de registro numérico seqüencial das peças, organizadas 

por espetáculo (analogamente ao conceito procedência de um fundo 

arquivístico) e posterior localização nas araras, armários, prateleiras etc. 

 Paralelamente, todo o acervo será fotografado. 

c) 3ª etapa: preenchimento das planilhas de registro (papel e digital) de cada 

peça (ou grupo de peças) que contemple quatro itens básicos: registro geral, 

informações técnicas, informações artísticas, manejo administrativo. 
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10. Propostas de Melhoria para o Acervo 

 Nesta etapa do trabalho serão propostas estratégias de acondicionamento, 

tais como: levantamento das necessidades de cabides estruturados sob medida 

para cada peça, necessidade de suportes ou embalagens especiais para 

acondicionar cada uma das peças do acervo. Para a confecção dos cabides e caixas 

para guarda de adereços, encontra-se apresentado um exemplo181, a seguir. 

 
Figura 96: Cabides - técnicas de 

acondicionamento apresentadas no Museu da 
Polícia Militar182. 

 
Figura 97: Suportes - técnicas para 

acondicionamento de chapéus e adereços de 
cabeça. 

 

                                                        
181 Todas as imagens são de atividades desenvolvidas durante a disciplina de pós-graduação do 
Departamento: “O espetáculo não pode parar: a indumentária em cena e fora dela” (CAC-5620). 
Arquivo do autor, 2009.    
182 Localizado na Rua Doutor Jorge Miranda, 308, Luz. Para mais informações sobre esta instituição: 
www.museupm.com.br 
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Figura 98: Embalagens Especiais - Material 
plástico (tipo ‘Poliondas’) para confecções de 

caixas para guardar trajes e adereços. 

Figura 99: Exemplo de confecção de caixa. 

 

 

10.1 Mudança para novas Instalações – Reserva Técnica 

Considerando a estrutura do Sesi Catumbi, uma das possibilidades é a 

mudança do espaço físico do acervo, levando em conta reformas para adequação 

das instalações existentes. A seguir, encontram-se sugestões formuladas a partir do 

diagnóstico e metodologia de trabalho: 

a) mudança do acervo para o 3º andar do mesmo edifício. 

b) utilização de todo o andar (10 salas aproximadamente), após reforma geral 

para acondicionamento do acervo. Sugere-se que o acervo seja dividido por 

espetáculos, ordenados em ordem cronológica. 

c) confecção, sob medida, de araras móveis. 

d) instalação de cortinas tipo blind para todas as janelas 

e) aquisição de desumificadores e termohigrógrafos para as salas. 
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11. Manual de Manutenção e Guia do Acervo 

Diante da envergadura da proposta exposta, faz-se necessária a elaboração 

de manual que componha todas as etapas desenvolvidas e apresente as ações na 

sua totalidade, como forma de registro e material de pesquisas futuras. Para que 

isso aconteça, o manual será redigido paralelamente ao trabalho desenvolvido. 

 

12. Sugestões de Desdobramentos da Proposta. 

A recuperação e preservação do acervo de Figurinos do Sesi-SP consistirá 

num repertório de informações cultural-histórica do Teatro do Sesi-SP e se 

transformará em testemunho único de um recorte do Teatro Brasileiro, servindo 

como referencial para o desenvolvimento de várias ações educativas como: 

- Exposições: Podem ser organizadas por autor, obra, designer ou 

espetáculo. Além disso, poderão apresentar temas diversificados seguindo os 

modelos mostrados no capítulo 1 (item 1.2) deste trabalho. 

- Cursos, Oficinas e Workshops: Concomitantemente às fases anteriores, 

sugere-se o desenvolvimento de material didático que permita a realização de 

cursos, oficinas ou workshops. Tais iniciativas são de fundamental importância para 

que o acervo permaneça em constante movimento de divulgação e difusão. É uma 

forma de manter o acervo vivo. Alguns temas sugeridos para estas ações são: 

 Modelagem de trajes históricos. 

 Técnicas de Conservação de trajes. 

 Criação de trajes com Materiais alternativos. 

 Costura e modelagem de trajes. 
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12.1. Exposição de Trajes para Comemoração dos 50 anos do TPS. 

Com quase meio século de apresentações teatrais, o Sesi-SP possui coleção 

de trajes que representam papel importante na história teatral da cidade de SP. Para 

marcar tão importante data, poderá ser montada Exposição de 50 anos de Teatro do 

Sesi-SP. Será a primeira vez que tal acervo contará a história do Teatro do Sesi - SP 

por meio dos trajes. 
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Conclusão: 

 

 Há uma lenda histórica, que faz parte do anedotário do Prof. Dr. Zecarlos de 

Andrade, que conta que trabalhar no Teatro Popular do Sesi (TPS), na época de 

Osmar Rodrigues Cruz, era um desafio: ninguém conseguiria gastar toda a verba 

destinada às montagens e atividade teatrais!  

Na crítica do espetáculo “A falecida” (TPS, 1979), publicada no Jornal da 

Tarde183, Sábato Magaldi declara:  

Elogie-se em primeiro lugar a produção. Somente um elenco oficial ou 
mantido pela entidade dos industriários teria condições de realizar um 
espetáculo em que não se fizeram as economias comuns das empresas 
particulares. (...) Osmar Rodrigues Cruz deu um grande exemplo para os que 
têm vista curta e mentalidade tacanha. 

 

 Esta pesquisa sobre trajes de cena e sua conservação não trouxe à tona 

apenas essa história. Trouxe diversas outras, algumas relatadas, outras não- que 

fazem parte da memória teatral paulistana e, por extensão, paulista e brasileira, já 

que o teatro de São Paulo- ainda que pese um pouco a vaidade paulistana- foi  

carro-chefe na condução das transformações teatrais no Brasil moderno. São 

histórias que permitem complementar a pesquisa no que se refere aos objetos.   

 Os trabalhos práticos, no guarda-roupas da ECA e no acervo do TPS, 

permitiram identificar e aplicar um conjunto de procedimentos que podem ser 

considerados padrão – principalmente, em termos de higienização e 

acondicionamento dos trajes. Os procedimentos são estes:  

1- Organização inicial: consiste na separação dos trajes a partir de critérios 

definidos a partir das condições físicas de cada acervo. Os trajes podem 
                                                        
183 In: SESI, Teatro Popular. Teatro Popular do SESI: 20 anos. São Paulo, 1983. 
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ser separados por tipo, cor, tamanho, espetáculo, etc. É a estruturação do 

local de trabalho para possibilitar a manipulação dos trajes. O ideal é 

estruturar um ambiente de trabalho e mantê-lo até a conclusão do mesmo. 

2- Avaliação das condições do conjunto e das peças individualmente, para 

fazer a escolha por um procedimento de limpeza: no caso dessa pesquisa, 

aspiração e/ou lavagem. Esta tomada de decisão deve ser cautelosa, pois 

muitos trajes não suportam ou aceitam lavagem e devem ser apenas 

higienizados pelo processo de aspiração. (ver capítulo 2 p. 61) 

3- Registro e documentação do processo: o registro fotográfico é essencial, 

inclusive das etapas iniciais, anteriores à catalogação.  Muitas vezes um 

pedaço de papel ou uma etiqueta podem ser fundamentais para a 

identificação de cada traje. (ver capítulo 2 p. 63 e capítulo 3 p. 110) 

4- Identificação mais apurada do traje: é o levantamento preliminar de cada 

traje para levantar pistas e caminhos para a sua identificação. Nesta etapa 

é importante verificar a existência de outros documentos que possam 

revelar informações sobre os trajes, tais como fotografias de espetáculos, 

programas, livros-ata, levantamentos anteriores, etc. 

5- Catalogação: Classificação e inserção em um banco de dados seguida de 

abertura para pesquisa. Essa pesquisa não pretendia alcançar essa etapa 

avançada, pois já se sabia que o material não iria ser catalogado ainda. A 

etapa de catalogação necessita de equipamentos de informática 

adequados (máquinas e programas), além de técnicos especializados para 

elaboração do banco de dados. O ideal é que se crie um banco de dados 

específico para cada acervo, pois isto pode facilitar a futura divulgação 

através de meios digitais e virtuais (internet). Um exemplo desse 
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procedimento é a ficha de catalogação do CNCS, que pode ser consultada 

no anexo A, p. 150. A partir dessa consideração, os anexos desta 

dissertação se tornaram um documento, pois tornam pública a existência 

deste material, além de representarem um registro em caso de algum 

impedimento à pesquisa, desaparecimento, ou eventual perda do material 

levantado.  

Todavia, tais procedimentos foram trabalhados a partir das condições 

específicas de cada conjunto de trajes. É essencial que a singularidade de cada 

conjunto de trajes seja mantida e valorizada. O estudo de casos trabalhou com 

amostragens e desenvolvimento de projetos pilotos seguindo a política estabelecida 

por cada instituição. O projeto piloto desenvolvido em cada acervo pode indicar 

diretrizes para embasar futuros estabelecimentos de políticas dentro de cada acervo. 

Cada tomada de decisão prática foi pensada em termos de viabilidade, não apenas 

econômica ou de prazos, mas de viabilidade física e de estado de conservação, 

particulares de cada acervo.  

Cada conjunto de trajes apresenta diagnóstico e potencialidades específicas e 

é a partir dessa condição que esta pesquisa procura contribuir para futuros trabalhos 

com outros conjuntos de trajes do teatro paulistano e brasileiro, que com certeza 

devem existir e aguardam ansiosamente em algum galpão ou guarda-roupas pela 

criação de uma instituição estruturada para receber e preservar trajes de cena e 

todas as lembranças e histórias carregadas por eles. 

 A questão principal- o porquê da conservação de trajes teatrais- foi aos 

poucos sendo demonstrada.  
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 Do estrangeiro, chegam exemplos como o do CNCS, revelando que os 

museus e a conservação teatral não vivem exatamente uma realidade ideal, mas 

alguns avanços estão sendo alcançados.  

Delphine Pinasa, diretora adjunta do CNCS184, enumera alguns aspectos que 

podem ser trabalhados e mostrados para o público a partir de um conjunto de trajes 

preservados: “Sua história, sua trajetória (...). Podemos identificar o significado e o 

espaço que este traje representava no palco. Além disso, podemos identificar como 

um traje representava um determinado personagem, qual era o pensamento do 

designer”. 

  A análise do guarda-roupas da ECA fez pensar nos principais critérios usados 

para se avaliar um traje e sua conservação. Elementos de análise, tais como: cor, 

volume, textura, forma, movimento e peso foram somados a outros, investigados 

durante a pesquisa. Modelagem, procedência, costuras, materiais, pinturas foram 

investigados para demonstrar o universo que um traje pode representar fora de 

cena, como herança cultural do teatro.    

O caso do guarda-roupas da ECA demonstrou que o conjunto de trajes 

estudado carrega um potencial pedagógico que deve ser aproveitado dentro da 

própria instituição. Os trajes merecem um trabalho de catalogação para que possam 

receber melhores condições de acondicionamento e para que possam gerar 

conhecimentos e incitar a reflexão dos figurinistas, cenógrafos, dramaturgos, 

diretores, professores e atores que se formam anualmente no Departamento (o 

CAC). A maioria dos trajes estudados, nesse acervo, não pode retornar as novas 

cenas dos alunos, mas eles devem ser encarados como patrimônio da Universidade 

                                                        
184 Junho de 2011, em entrevista realizada durante a pesquisa. (ver Anexo A) 
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(a USP). Os trajes deixam de servir para uma apresentação ou ensaio185 e passam a 

servir como material empírico para referência e pesquisa dos próprios alunos. 

Relatar a história do guarda-roupas da ECA é contar a história das nossas origens, 

das origens de nossa instituição formadora. É falar, por exemplo, do lendário vestido 

“sacralizado” usado pela grande atriz Aracy Balabanian.186 (ver fig. 46, p. 75) 

O TLE levantou novas possibilidades de entendimento do teatro amador e sua 

realização. Muitos dos trajes podem ser comparados (em termos de qualidade dos 

materiais e qualidade de criação) com os trajes do Theatro Municipal de São Paulo 

na mesma época, que era (e ainda é) considerado referência em montagens de 

óperas na cidade de São Paulo.  

Falar, mostrar e divulgar os trajes do TLE significa falar do Theatro Municipal 

e, da importância dos espetáculos de ópera para a cidade de São Paulo, em 1960. 

Contar a trajetória do TLE, por meio de seus trajes de cena é, em certa medida, 

contar a história da Casa Teatral de Amadeu Temaghi e recontar a trajetória do 

extinto centro de Memória da Òpera do Teatro São Pedro.  

Em artigo publicado, sob o título “O que é Teatro Amador?” 187, Ingrid Koudela 

identifica que: “As exigências do teatro amador estão em grande parte ligadas a 

contextos locais (...). A dedicação no contato com sua platéia (de fazedores e de 

público) leva a uma forma especial no desenvolvimento do trabalho artístico e da 

vida em comunidade.” A autora identifica, ainda, a necessidade de ressignificação e 

                                                        
185 Propõe-se esta ação apenas para os trajes que pertenceram à gestão de Alfredo Mesquita, 
conforme descrito no capítulo 2 (ver possibilidades metodológicas). 
186 Mais uma lembrança do Prof. Dr. Zecarlos de Andrade, sobre a época em que foi estudante da 
EAD entre 1970 e 1972, em entrevista para a pesquisadora Ana Carolina Ramos (jul. 2011) 
187 KOUDELA, Ingrid Dormien; O que é teatro amador? Revista aParte XXI, Nº. 04. Revista do Teatro 
da Universidade de São Paulo, 2º. Sem. 2011. 
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ampliação do termo amador. A preservação dos trajes do TLE contribui para essa 

ressignificação, pois revela que o teatro amador representa uma das possibilidades 

de origem do teatro considerado profissional. 

O teatro amador é o elemento que percorre os casos trabalhados durante a 

pesquisa. Alfredo Mesquita iniciou sua carreira no em um grupo amador que ficou 

conhecido como Grupo de Teatro Experimental e que originou o projeto de criação 

da EAD. Osmar Rodrigues Cruz começou fazendo teatro amador no Centro 

Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas, na qual foi aluno e formado em 

1947. Em seguida, prestou um concurso para ensaiador de um grupo amador das 

indústrias Rhodia, em Santo André. Fundou o Teatro Experimental do Sesi (TE-

Sesi), em 1959, que originou o Teatro Popular do Sesi, em 1962.  

  No caso do TPS, além da história com que se iniciou esta conclusão, há 

muito a ser pensado. Principalmente, como preservar os trajes de cena seria 

preservar a própria imagem institucional conquistada pelo Sesi-SP em praticamente 

sessenta anos de existência. 

Conservar e recuperar trajes de cena da década de 1960 (o que também 

abarca o TLE) é contar a história de uma época marcante do teatro paulistano, em 

que existia uma concentração de condições favoráveis para o fazer teatral, que 

deixou muitos frutos, heranças e lembranças para as gerações seguintes.  

Além da já mencionada verba “infindável”, o TPS disponibilizava uma equipe 

de costureiras e camareiras que ficavam à disposição do elenco e da direção dos 
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espetáculos durante todo o tempo de ensaio e durante as temporadas.188 Essas 

condições são contrastantes com as dos teatros dos dias atuais. 

A pesquisa e seu objetivo principal não se restringiram apenas ao traje de 

cena enquanto objeto, mas também a todas as relações que se estabelecem em 

função dele.  

Não se trata de lamentar as mudanças ou a passagem de uma época. 

“Tempos idos que não voltam mais”, “o fim da arte teatral” e outras cantilenas... Não 

se pretende, por exemplo, dizer: “Oh, como o teatro era bom...” O teatro continua 

firme como instituição- em outros formatos, mas firme. Nem evolução, nem perda: 

apenas trajetória.   

Desses caminhos trilhados pela arte teatral, cabe-nos compartilhar das 

lembranças de pessoas que foram, no passado, aquilo que hoje somos nós: 

amadores de teatro que decidiram fazer desse sentimento um ofício. Estamos 

falando de pessoas como Heidi Lazzarini, Clóvis Garcia, Francisco Giaccheri, 

Wagner Casabranca e Archimedes Ribeiro. 

Falamos de pessoas que também fizeram do teatro um lazer compromissado, 

como é o caso da atual presidente do TLE, a juíza de direito Diva Alves. Os trajes do 

TLE, por exemplo, demonstram que, mesmo sendo um grupo não-profissional, as 

pessoas envolvidas são dotadas de grande competência e um forte talento para o 

canto.  

                                                        
188 Lembrança do Prof. Dr. Zecarlos de Andrade, em relato informal em 2011. 
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 Do ponto de vista da museologia, buscou-se transformá-la em instrumento de 

desenvolvimento social e cultural. Um artigo publicado pela Revista Eletrônica 

Jovem Museologia, ao investigar o papel do novo museólogo sugere que:  

Trata-se de fornecer aos membros da comunidade os 
instrumentos conceituais e materiais de trabalho, permitindo-lhes 
fazer parte do processo de coleta, preservação, pesquisa e 
difusão, considerando o seu patrimônio como objeto. O 
museólogo torna-se um ‘catalisador’ a serviço das necessidades 
da comunidade. 189  

 

Esta pesquisa buscou formas de democratizar os documentos – trajes de 

cena. Segundo Michelle Kauffmann190, nas áreas de conservação e preservação, “o 

que importa não é construir todas as paredes, mas assegurar-se de que cada tijolo 

assentado chegará para as próximas gerações.” Se fizermos uso da mesma 

metáfora, esta pesquisa não “construiu todas as paredes” dos três casos estudados, 

mas assegurou-se de que o trabalho realizado seja democratizado e possa ser 

encontrado por futuros novos pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
189 SOARES, Bruno César B. Entendendo o Ecomuseu: uma nova forma de pensar a museologia. 
Revista eletrônica Jovem Museologia, Unirio, Vol 1, Nº. 2. Rio de Janeiro, agosto/2006. 
190 Mestre em História da Moda e Museologia e especializada em Avaliação de Moda pelo Fashion 
Institute of Technology (Nova York, EUA), durante palestra realizada no 7º. Colóquio de Moda 
(Maringá, set. 2011) 
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