
Teatro Municipal de São Paulo – Estudos Preliminares para Roteiro de visita monitorada
Rosângela Aparecida da Conceição e Sandro Luiz dos Santos

Teatro Municipal de São Paulo
Estudos Preliminares para Roteiro de

visita monitorada

1



Teatro Municipal de São Paulo – Estudos Preliminares para Roteiro de visita monitorada
Rosângela Aparecida da Conceição e Sandro Luiz dos Santos

Teatro Municipal de São Paulo – Estudos Preliminare s
para Roteiro de visita monitorada

Este  documento  tem  por  finalidade  esclarecer  e  dirimir  quaisquer
equívocos sobre a origem dos materiais,  elementos artísticos e arquitetônicos.
Desta  forma,  esperamos  auxiliar  no  percurso  monitorado  e  contribuir  para  o
estabelecimento de um conhecimento pautado na pesquisa e na discussão sobre
os elementos artísticos e históricos, ora presentes, na arquitetura, na história, nas
obras de arte e nos ornamentos. 

Este estudo não está fechado, representa apenas o desejo de uma melhor
forma de apresentação e apontamento das possibilidades de aprofundamento das
informações contando para isto com a colaboração e atualização futura por parte
da equipe que constitui o Setor de Ação Educativa.

Sala de Espetáculos

Aspectos Arquitetônicos

Sala de espetáculos – altura de aproximadamente 20 metros. Palco tipo italiano. 

Reformas  - Ocorreram duas grandes reformas no Teatro Municipal: a primeira de
1952 a 1955, sob a gestão do prefeito Faria Lima, a segunda iniciada em 1985,
sob a gestão do prefeito Jânio Quadros, sendo concluída em 1991, sob a gestão
da prefeita Luiza Erundina.

Na reforma da década de 50  todas as ordens foram reconstruídas em balanço e
com inclinação descendentes em relação ao palco, aumentando assim o número
de lugares e melhorando a visibilidade. Foram removidas colunas de sustentação,
as  cadeiras  de  palhinha  que  ficavam  soltas  foram  substituídas  por  poltronas
estofadas e fixas, o acesso era apenas pela lateral, foi implantado o acesso pelo
meio  das  fileiras  num  corredor  tipo  nave.  São  retirados  os  camarotes  do
proscênio, que cedem lugar ao órgão e com isso perdem-se as colunas torsas
elemento próprio da última fase do Barroco. Esta reforma tinha como ponto de
interesse entregar o teatro para as comemorações do IV Centenário da Cidade de
São Paulo em 1954, mas devido aos atrasos, a reinauguração só possível em
1955.

Na reforma da década de 80 além da recuperação da fachada, ocorrem restauro
dos elementos artísticos e decorativos, bem como uma modernização geral:

• No palco a estrutura dos elevadores e o piso foram refeitas – o piso da
platéia também foi refeito, aparelhamento para a renovação cenotécnica,
comando de som, canhões de luz, instalação da cabine de iluminação,
aquisição de um novo ciclorama, renovação do sistema elétrico e
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hidráulico, dispositivos contra incêndio, introdução de sistema de ar
condicionado mecânico, tratamento anticupins.

• A cor verde é uma aproximação ao tom original de quando foi inaugurado o
teatro, obviedade com a natureza, sem se esquecer do elemento presente
nos ornamentos com folhas de café. Na reforma de 50 a cor havia sido
alterada para vermelho.

• A parte superior da cúpula é remodelada e reformada para servir de área
de ensaios para a orquestra, coral e balé. Anteriormente, este espaço era
utilizado para guarda de cenários.

• O Salão dos Arcos , no subsolo do teatro, onde se localizam seus pilares
de sustentação foi uma área destinada a abrigar um sistema de circulação
de ar. Nos anos 50, retirou-se uma grande quantidade de terra deixando
afloradas as fundações. Com a introdução do sistema de ar condicionado,
esta  área  foi  remodelada  para  servir  como  área  de  exposições,  a
argamassa de revestimento das arcadas foi removida, a fim de evidenciar a
técnica e características originais.

Acústica  -  Com a planta  em forma de ferradura  e  a  inclinação  dos  balcões,
aspectos importantes no condicionamento acústico,  há a preocupação para se
obter  uma  boa  acústica  e  aqui  podemos  citar  o  uso  do  veludo  (cortinas  e
revestimento das poltronas) e de madeiras (poltronas) que ajudam na absorção
do  som.  As  diversas  superfícies  com reentrâncias  e  acabamentos  irregulares
funcionam como bons difusores. Ainda assim, há problemas como alguns pontos
mudos,  por  exemplo,  pois  antigos  teatros  de ópera,  como o Municipal,  foram
projetados como grandes auditórios, sem estudos apurados sobre acústica. 

Palco  - O palco segue o modelo italiano, com a disposição dos balcões em forma
de  ferradura.  O  piso  de  madeira  tem  cinco  estruturas  metálicas  ou  pontes
paralelas entre si, de dois níveis de piso cada, atingindo até sete metros acima da
cota do palco. Seu comando eletrônico permite um preciso nivelamento do piso
para  a  execução  de  espetáculos  de  balé.  Para  a  ópera  torna  mais  fácil  a
montagem de cenários. 

Fosso  -  A  fossa  orquestral  tem  capacidade  máxima  para  80  instrumentistas,
contando  com  um  sistema  hidráulico  que  permite  elevar-se  e  abaixar-se  de
acordo com a conveniência do espetáculo apresentado.

Ciclorama  – Há dois cicloramas instalados. Um semi-elíptico, em formato de “U”,
projetado com estrutura flexível; o outro reformado, com um sistema embutido de
céu estrelado. Ambos permitem recursos cênicos e luminosos, além de funcionar
em como superfícies de rebatimento do som, auxiliando na acústica.

Órgão  do  Teatro  -  Inauguração  do  órgão  em  agosto  de  1969.  Órgão  G.
Tamburini - eletromecânico. O órgão do Teatro Municipal tem 70 registros reais e
5827 tubos distribuídos em quatro manuais e pedaleira. Os tubos estão colocados
nas duas laterais do palco. O que se avista da platéia é uma pequena parte das
flautas, os tubos estão dispostos num espaço que cobre quase 4 metros de altura.
Sua  montagem  levou  três  meses  e  foi  feita  por  três  técnicos  da  fábrica  G.
Tamburini.
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Este não foi o primeiro órgão que o Teatro possuiu. Em 1911, um pequeno órgão
Agati-Tronci foi colocado numa das laterais do palco. Em 1939, foi comprado um
órgão eletrônico Hammond, ancestral de todos os que hoje estão no mercado.
A expectativa sobre o órgão do Teatro Municipal era grande. Entretanto, nos anos
que se seguiram esse instrumento pouco representou para o desenvolvimento da
atividade organística em São Paulo, pois apresentou problemas, parte por falta de
uso e pelas condições próprias de sua construção e instalação.

Capacidade da Sala  - Atualmente a capacidade de público é de 1580 lugares.

Aspectos artísticos

Painel Cúpula  - No teto do auditório, sobre um fundo de pintura – um céu e uma
auréola de nuvens, encontram-se fixadas figuras pintadas em tela, recortadas e
coladas, representando o ciclo da vida e a sagração do homem. Com inscrições
em grego, que seguem:

Doxia  (Docsia)  –  Em  grego  significa  pensamento,  opinião  e  também  glória,
sentido atribuído no Renascimento, representada por uma jovem mulher; existe
ainda uma alegoria que fala da questão do tempo.  

Bios – significa vida. Esta representada por um casal e uma criança, assim como
uma árvore. (continuidade da vida). 

Kloto – significa fiar, o fio da vida. É a Deusa do nascimento e parto.  

Láquesis – significa sortear. Deusa que puxa e enrola o fio tecido, a que sorteia o
quinhão de atribuições que se ganha em vida. 

Antropopatia – É a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Observando que
Deus é Espírito e não possui sentimentos iguais aos humanos, essa é uma forma
que o homem usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus.
Aqui Deus não esta ligado propriamente à religião cristã.  

Agatodaimon – significa o bom espírito. Aqui a proteção do bom espírito. Tem
origem anterior aos gregos. (egípcios e hebreus). 

Eros – Significa o amor. Aqui representado pela união homem / mulher. Eros é
uma força, ele é o que tudo une – explica o casamento e o nascimento. O amor
que eleva a emoção humana ao nível de uma força cosmológica.

Na mitologia grega, as Moiras ou Fiandeiras do destino eram três irmãs Kloto,
Láquesis  e  Átropos  –  filhas  de  Zeus  e  Thêmis  (a  lei)  –  que  determinavam o
destino,  tanto  dos  Deuses,  quanto  dos  seres  humanos;  eram  três  mulheres
lúgubres, responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de
todos  os  indivíduos.  Durante  o  trabalho,  as  Moiras  fazem  uso  da  Roda  da
Fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios, as voltas da Roda posicionam
o fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada (o topo) ou em sua parte menos
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desejável  (o  fundo),  explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte  de
todos. A terceira irmã Átropos não esta representada no painel. Átropos – significa
afastar, ela cortava o fio que determinava o fim da vida.

Teto  - O teto do auditório compõe-se de uma calota esférica circundada por uma
larga moldura transfurada de cobre cinzelado e dourado, ornamentada com ramos
de flores, máscaras e grinaldas de louros.

Friso da Boca de Cena  – Posicionado em lugar privilegiado, está no alto o friso
esculturado em gesso sobre a boca de cena, representando o Nascimento de
Vênus. Sobre o fundo dourado de uma brilhante aurora, surge em uma concha
que se abre a figura esplêndida de Vênus, encarnação luminosa da beleza ideal,
a deusa dos mistérios da beleza. Enchem o friso ninfas, oceanides e naiades,
agrupando-se e volteando como ondas que rolam em uma apoteose crescente
alegre e festiva mostrando agitação e vivacidade. Obra de Alfredo Sassi.

Medalhão com a figura de Carlos Gomes - Em um medalhão, entre a pintura do
forro e o friso, sobre um fundo dourado, ladeado por três pequenos Erotes ou
Cupidos,  homenageia-se o patrono musical  do Teatro Municipal.  Na época da
inauguração foi executado um trecho da ópera O Guarani, em resposta a crítica
quanto à escolha de uma ópera estrangeira. Na estréia foi apresentada a Ópera
Hamlet, de Ambroise Thomas, com o barítono Titta Ruffo e sua companhia que
leva seu nome. Carlos Gomes não chegou a se apresentar no Teatro Municipal
pois já havia falecido muito antes de sua inauguração. 

Tímpanos  – cobre estampado. (F. Haucke). Nos triângulos de cobre martelado e
dourado que envolve os quatro cantos da sala de espetáculos, diametralmente
opostos,  podemos  observar  os  elementos  formando  figuras  alegóricas
denominadas vanitas  (vaidades), expressões artísticas que traduzem, de maneira
simbólica  e num registro  eloqüente,  a nossa relação conflituosa com a morte.
Figuras como: crânio, serpente, instrumentos musicais, adorno feminino, flores,
frutas, máscara, livro, etc., são figuras que aludem à vida terrestre, espiritual e
contemplativa  (as  ciências,  as  letras,  as  humanidades  e  as  artes).  Objetos
evocando  a  brevidade  da  vida  física  dos  prazeres  mundanos  finados  pela
velocidade  fágica  do  tempo  que  tudo  traga  e  envelhece  de  maneira
implacavelmente vil.

Gradis  - Os parapeitos e guarda-corpos são em grades douradas de ferro forjado
e cinzelado com aplicação de massa de vidro coloridos, que lembra elemento do
estilo Art Noveau, classificação esta dada segundo os restauradores da reforma
dos  anos  80.  No  entanto,  observando  outras  construções  no  mesmo  estilo,
percebe-se que estes gradis possuem um perfil mais próximo do estilo Barroco,
levando-se  em conta  a  quantidade  de  ornamentos  presentes  e  dado que  em
outros  gradis  existentes  no  prédio,  apresentam  a  ornamentação  mais  limpa
estilizada.

Lustre  - O centro da cúpula é ocupado pelo grandioso lustre. Sua armação é toda
em metal dourado, atravessada por filetes de peças de cristal – aproximadamente
7 mil. Este lustre pesa uma tonelada e meia e tem 220 lâmpadas.
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Salão Nobre

Já foi nomeado como Salão de Festas. Inspirado na Galeria dos Vidros do Palácio
de  Versailles,  o  espaço  de  circulação  já  abrigou  eventos  como as  Vesperais
Líricas entre outros acontecimentos de relevância cultural. 

Aspectos Arquitetônicos

Dimensões  - A grande sala tem 30 metros de comprimento, 8 metros de largura e
12 metros de altura.

Portas  - As portas de acesso ao salão são em bronze dourado e as de acesso às
varandas são em jacarandá.

Piso em parquete  - O piso em parquete ou marchetaria é de madeiras nacionais.

Mármores  -  Os  mármores  são  oriundos  da  Itália  e  também de  Itupararanga
(região de Ibiúna - SP).

Aspectos artísticos

Vitrais  - Os vitrais são de origem alemã do ateliê V. Saille, Stuttgart, em estilo Art
Nouveau, representam elementos do teatro e da música.

Elementos decorativos  - As guirlandas e festões com ramos e frutos de café,
remetem aos patrocinadores do teatro a elite cafeeira.

Bronze  - Alguns elementos decorativos em bronze – detalhes como o Fauno e
lustres  -  são  provenientes  do  ateliê  Spinn  &  Sohn,  Berlim  ,  e  outros  foram
executados pelo Liceu de Artes e Ofícios.

Medalhões  -  Os  medalhões  homenageiam  ao  centro  o  dramaturgo  francês
Molière, à esquerda o músico e compositor austríaco Mozart e à direita, o também
músico e compositor austríaco Haydn (considerado o pai da sinfonia).

Painéis  - Os painéis no teto são de autoria de Oscar Pereira da Silva. Pintor,
decorador, desenhista e professor, com formação acadêmica que seguiu numa
linha tradicional, trabalhando com grande qualidade técnica.
A cena que ocupa o painel central é uma alusão ao teatro. O painel da esquerda é
consagrado à música, há a presença da musa da poesia lírica Euterpe.
O painel da direita é consagrado à dança, destaca-se sobre este fundo a musa
Terpsícore, musa da dança e do canto. 

Tapeçaria  -  Temos  nos  quatro  cantos  da  sala,  elementos  de  tapeçaria  que
remetem a educação musical, a declamação poética e a dança. Não há registro
de assinaturas ou ateliê onde foram confeccionados.
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Putti  (parte  interna  ao  lado  dos  painéis  de  Oscar  Pereira  da  Silva)  –  É  a
representação de Cupido como uma criança rechonchuda, alada e desnuda.  Este
tipo de representação surge no período Helenístico, mas é resgatado durante o
Renascimento Italiano, inspirado em modelos do antigo Eros, também chamados
de Erotes.

Foyer  

Mosaico  –  Origem:  D´Agnesi  Cav.  D´Angelo  &  Cia,  Veneza  –  Itália.  Sem
assinatura. Feito em pastilhas de vidro colorido, provenientes de Murano.

Temos  aqui  duas  representações  do  ciclo  operístico  “O  Anel  do  Nibelungo”,
composto por Richard Wagner, obra baseada na mitologia nórdica, semelhante à
germânica e mais documentada. Escrita entre 1848 e 1874. Sua duração é de 15
horas.  Tema épico.  Peças do ciclo:  O ouro do Reno,  A Valquíria,  Siegfried e
Crepúsculo dos Deuses 

O Ouro do Reno  - Nas águas do Reno, as três ninfas, as irmãs ondinas, jovens
guardiãs do Ouro do Reno. São observadas pelo anão nibelungo Alberich. Duas
das ninfas revelam ao anão o poder do ouro e sua magia, que quem o possuir
transformar-se-ia no Senhor do mundo. Porém, só aquele que renunciar ao amor
poderá apossar-se do ouro. O nibelungo sendo desdenhado pelas irmãs, embora,
descrente resolve entrar no jogo, salta ao rochedo e chegando ao cume profere a
frase: ‘Assim eu amaldiçôo o Amor!’, e foge com a prenda.
  
A Valquíria

“são incumbidas de arrebanhar os mais valorosos heróis, mortos em combate,
para formar as hostes guardiãs do Valhala, a Morada dos Deuses. Eram filhas de
Odin e Erda, a mãe Universal, também chamada a deusa da Terra.”

“As alegrias do Valhala

Valhala é o grande palácio de Odin. Os heróis (guerreiros) escolhidos por Odin
quando não se encontram nos festins, estão lutando e mesmo feridos na hora da
refeição se restabelecem para um novo festim.
As Valquírias são as que escolhem os mortos. O brilho de seus escudos produzia
nos céus nórdicos a aurora boreal.” (Bulfinch)

Fumoir  – Gabinete das mulheres. Este local foi criado para mulheres fumantes,
uma vez que, ser vista fumando em público, não era algo de boa etiqueta. Os
móveis existentes são de origem libanesa e foram doados pela família do prefeito
Jânio Quadros. 
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Hall

Podemos observar  os  elementos  arquitetônicos  e  ornamentais  que  compõe o
estilo  eclético  com traços  renascentistas  e  barroco.  A  suntuosidade  e  o  luxo,
transmitem a sensação de ostentação e poder. Colunas, vitrais,  esculturas em
bronze, escadaria em mármore, o frontão, o lustre, o piso, o uso da cor dourada.

Aspectos arquitetônicos

Colunas  - O conjunto das colunas existentes, pertence às cinco ordens: Dórica,
Jônica,  Coríntia,  Compósita  e  Toscana.  As  duas  colunas  (estilo  Toscano)
inteiriças de granito  cinzento de Lageado, com 6,20 m de altura e 0,80 m de
diâmetro.

Escadaria  - A escadaria em mármore tem 20 m de altura, com a utilização de
mármores italianos – Verona e Siena, na balaustrada e corrimão, Carrara nos
degraus e Travertino nas paredes laterais.

Aspectos artísticos

Escultura  Tocheiras .  Material:  bronze  com 1,60  m de  altura.  Origem:  Atelier
Thiebaut Frères & Fumière y Gavignot Sucessores, Paris, França. Representam
as  musas,  filhas  de  Júpiter  e  Mnemósine  (Memória),  que  eram  deusas,  em
número de nove, e tinham a seu encargo, cada uma separadamente, um ramo
especial da literatura, da ciência e das artes.

Calíope – poesia épica.
Clio – história.
Erato – poesia erótica.
Euterpe – poesia lírica.
Melpômene – Tragédia.
Polímnia – da poesia sacra.
Tália – comédia.
Terpsícore – dança.
Urânia – astronomia.

Alguns elementos que as representam:  Pergaminho,  pena para escrita,  flauta,
máscara trágica, grinalda, máscara cômica, coroa de hera, lira, globo celestial,
compasso e entre outros.

Frontão  - Conjunto escultórico. (frontão aberto ou quebrado). Material: mármore
Carrara. Origem: Atelier de Lorenzo Massa, Florença, Itália.
A porta que dá entrada aos lugares de primeira ordem é em mármore branco,
com leves  veios  cinzentos.  É uma obra de fina escultura,  composta  no estilo
barroco,  com duas formosas cariátides.  (escultura  de figura  feminina,  utilizada
como coluna). Ao centro temos a figura de um sátiro, bem como elementos da
natureza ramos, frutos e flores. 
Obs: a escultura de figura masculina utilizada como coluna chama-se telamoni ou
atlante.

8



Teatro Municipal de São Paulo – Estudos Preliminares para Roteiro de visita monitorada
Rosângela Aparecida da Conceição e Sandro Luiz dos Santos

Vitrais  -  Os  vitrais  das  janelas  internas  e  bandeiras  das portas em estilo  Art
Nouveau, são de Conrado Sorgenich, São Paulo.

Lustre  – Confeccionado pelo Liceu de Artes e Ofícios.

Bar  
Durante a reforma executada nos anos 50, o bar foi dividido em duas salas. As
colunas  foram  encerradas  dentro  de  uma  parede,  havendo  também  o
rebaixamento do forro. Além disso, as pinturas existentes foram cobertas com a
pintura  da sala  com tinta branca.  Estas pinturas foram descobertas durante  a
reforma dos anos 80, assim como a demolição da parede que dividia  a sala,
evidenciando a coluna. Um estudo cromático para a restauração das pinturas foi
realizado, no entanto, por falta de verba, esta não se deu.

Breve histórico de São Paulo

Quando Antonio Prado,  o primeiro  prefeito tomou posse em 1899,  terminando
com mais de 300 anos de administração pela Câmara Municipal, a cidade contava
com 250 mil habitantes. Prado, empresário ilustrado, membro de uma das famílias
mais ricas do Brasil na época, se empenhou em modernizar a cidade e embelezá-
la.
Para tanto contou com doze anos de mandato e a colaboração de Victor da Silva
Freire, engenheiro formado na França que se tornou nosso primeiro urbanista.
Contudo,  isso  não  significava  que  a  cidade  passava  a  ser  planejada.  Suas
intervenções  cuidavam  de  saneamento,  melhoria  do  sistema  viário  e
embelezamento das ruas e das áreas de lazer.
Nesse  período  a  cidade  embelezou-se  ao  estilo  europeu:  entre  tantos
melhoramentos foi reformado o Jardim da Luz, construídos o teatro Municipal, o
Viaduto Santa Ifigênia, inaugurados o Parque D. Pedro II e aberta a Avenida São
João. O Vale do Anhangabaú é o principal cartão postal da cidade.
O século XX, em suas manifestações econômicas, culturais e artísticas, passa a
ser sinônimo de progresso. A riqueza proporcionada pelo café espelha-se na São
Paulo  “moderna”,  até  então  acanhada  e  tristonha  capital.  As  casas  de  taipa
cedem lugar á casarões na Paulista, Campos Elíseos, Higienópolis e Jardins.
As famílias ricas compram carruagens. Desde 1902, os bondes elétricos estão
nas ruas, mas os bondes a burro persistem na paisagem até 1909.
Alguns  bairros  operários  são  descritos  como  bairros  italianos,  mesmo  nas
décadas de 20 e 30, Bexiga, Brás, Bom Retiro e Barra Funda.

Teatro Municipal – A elite cafeeira, acostumada ao modelo europeu desejava a
construção de um teatro que representasse o crescente progresso de São Paulo
e que atendesse as necessidades específicas das óperas, já tão conhecida pelos
imigrantes italianos.
Foi construído no Morro do Chá a partir de 1903, com a assinatura de Ramos de
Azevedo, desenhos de Domiziano Rossi e projeto de Cláudio Rossi. Inaugurado
em 12 de setembro de 1911. 
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Corpos Estáveis

Orquestra Sinfônica Municipal  – formação em 1921 e oficialização em 1939,
durante a gestão do prefeito Prestes Maia.

Orquestra Experimental de Repertório  – criada em 1990, a partir do projeto do
Maestro  Jamil  Maluf,  recebendo  inicialmente  o  nome  de  Orquestra  Jovem
Municipal. Oficializada por decreto em 1992.

Coral  Lírico  –  criado  em 1939,  durante  a  gestão  do  prefeito  Prestes  Maia,
oficializado em 1951.

Coral  Paulistano  –  criado  em 1936  por  Mário  de  Andrade,  então  diretor  do
Departamento Municipal de Cultura.

Balé da Cidade de São Paulo  – criado em 1968, recebeu o nome de Corpo de
Baile do Theatro Municipal. 

Quarteto  de  Cordas  –  criado  em  1935  por  iniciativa  de  Mário  de  Andrade,
recebendo o nome de Quarteto Haydn.

Escola Municipal de Música  – fundada em 1969 pelo prefeito Faria Lima.

Escola Municipal de Bailado  – fundada em 1940 pelo prefeito Prestes Maia.

Programa Educativo
Visitas  monitoradas  para  grupos  ou  visitantes,  espetáculos  para  formação  de
público em música como o Almanaque Musical e Pequeno Dicionário Musical , e
em dança com O que é Dança.
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Anexo I

Planta-baixa - 1911
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Anexo II

Planta-baixa – 1955
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Anexo III
Palco – informações técnicas
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Anexo IV
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Anexo V
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Anexo VI
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Anexo VII

Desenho do corte da planta original do Theatro , 1911 - Acervo FAU-USP
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Anexo VIII

Sala de Espetáculo 

.
Sala de Espetáculo, 1911. aspecto anterior a reforma dos anos 50
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Anexo IX

Sala de Espetáculo – estado atual

Sala de Espetáculo, aspecto atual após reforma dos anos 50. Fonte: Theatros do Brasil
(www.ctac.gov.br/tdb/portugues/teatro_sp2.asp#)
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