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APRESENTAÇÃO DO TEMA CENTRAL DA TESE

Trata-se da elaboração de um Museu de Teatro, nas

dependências da Vila Maria Zélia, e nos baixos do Viaduto do

Chá, na Cidade de São Paulo. O Museu buscará, através de suas

atividades, trabalhar em conjunto às comunidades com que

interage na sua área de atuação, identificando, preservando e

ampliando a discussão sobre o patrimônio público nas diversas

facetas que o projeto irá apresentar. Um exemplo é o que diz

respeito diretamente às suas coleções de teatro (cujas diretrizes

deverão ser determinadas por grupos e não por uma pessoa) e

aos prédios da Vila Maria Zélia, que são eles próprios uma

estrutura que deve passar do questionamento de patrimônio para

herança.



Os esforços de criação e

identificação em todas as

instâncias deverão ser

reforçados para beneficiar as

gerações contemporâneas e as

futuras, para seu uso, expansão

de conhecimento e fruição do

fazer artístico, nos significados

que pode atingir nas duas

disciplinas de base: o teatro e a

museologia.



Cidade de São Paulo

Museu 

de 

Teatro

Nasce o projeto do Museu de Teatro da intersecção entre o macro 

e dois microcosmos principais, que poderiam ser sintetizados da 

seguinte forma: 



O projeto deseja cruzar as necessidades de

várias comunidades envolvidas nesta discussão,

apontadas aqui inicialmente por serem

fundamentais. Ao longo do trabalho, novas

instituições devem surgir.

As variáveis do Programa Museológico são até

o presente momento:



Universidade de São Paulo, representada 

pelo Departamento de Artes Cênicas da 

Escola de Comunicações e Artes (CAC 
ECA USP);



Divisão de Iconografia e Museus do 

Departamento de Patrimônio Histórico da 

Secretaria Municipal de Cultura (DIM/DPH) 
da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Que , entre outras, é responsável pelo ...



Museu do Theatro Municipal de São Paulo

Bonito, mas colecionista e voltado apenas a um teatro!! 



A  administração do Instituto Nacional do 
Seguro Social, o INSS 

Que , entre outras, é “dona”, tem a tutela legal da...



Vila Maria Zélia



Vila Maria Zélia

Foi construída como Vila Operária em 1917, por 
Jorge Street

Projeto do arquiteto Pedarrieux

O dinheiro vinha dos sacos de juta para embalar o café

Não preciso contar o que houve com a crise de 23 e 
depois a de 29...

Curioso histórico como Universidade do Povo na
Década de 30

Teatro previsto na sua construção

Jorge Street
(1836-1939)

Maria Zélia Street
(1899-1915)



Parece o paraíso, por
ser 
isolada de São Paulo,
por muros e por 
árvores, com 
uma portaria que a 
fecha...

Vila Maria Zélia









Esse é o 
Pelé



Coisas curiosas... Não há água, luz, as janelas não abrem...Quem moraria aí?
Venha descobrir com a gente, depois...



Vila Maria Zélia- algumas fachadas originais
Estes desenhos foram feitos com base nos do arquiteto Luiz Magnani, usados no curso de preservação da UNESCO
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Vila Maria Zélia

As famílias compraram (1969)as casas da Vila do 
INSS (que recebeu a Vila como pagamento das 
dívidas de impostos)

Em 1978, houve a primeira ruptura entre os 
moradores: dividiram a associação de moradores 
em duas. 

Enfim, há problemas de vários tipos, como em 
qualquer lugar



Vila Maria Zélia

As associações parecem gostar muito da idéia de 
que a USP assuma a administração dos prédios 
(USP Leste como exemplo) e o local vire centro 
de pesquisa na área de museologia e teatro, com 
cursos de conservação, restauro e formação 
técnica também na área teatral. 

Elas pedem cursos de conservação da própria 
casa. 



Vila Maria Zélia

Tem os prédios que 
eu acho perfeitos 
para o 
Museu do Teatro.

Em ruínas, mas tem.



Antigo Clube ( Armazém ) Igreja de São José Antigo Restaurante

Rua Adilson Faria Claro, 4 ( Farmácia )

Antigo Colégio dos Meninos

Antigo Colégio das Meninas Antigo Açougue

Identificação dos prédios existentes e sua localização na Vila Maria Zélia. 

Trabalho feito sobre foto do Google Earth. 





Vila Maria Zélia

O prédio do restaurante em 2009. No passado, 
abrigava a chapelaria e uma sapataria. Depois, 
entraram também uma padaria e uma sorveteria. 
Os bailes eram no andar superior. 

Passa a ser: 
Núcleo de gestão e coordenação
Centro de referência patrimonial
Acolhimento



O Armazém, na parte de baixo, em 

1919. Em cima, moradia dos 

solteiros (Acervo Família Scarpa) e

o prédio do Armazém hoje

(invadido em cima e usado pelo 

grupo XIX de Teatro embaixo) 



O Armazém sofreria uma reconstrução 

interna e externa, para ficar como foi 

em 1919.

O uso para comerciais e festas não 

estaria vedado, sendo parte da renda 

revertida para a associação de 

Moradores

(eles adoraram a idéia)

O local seria um espaço flexível para 

exposições

Se eles aceitarem, seria também um 

Centro de Memória da Vila. 





Esta foto foi feita no Armazém. O que desejamos fazer é estimular este núcleo que montou 
Esta Exposição de fotos- que eles chamam de Museu da Vila- a transformar isso em um 
Museu da Vila, mesmo



A antiga 

Escola de Meninos 
receberia um 

auditório/teatro 

flexível, salas de aula 

e um Centro de 

Treinamento. 







Escola de Meninos em 1919



A antiga 

Escola de Meninas
receberia as reservas, 

oficinas de 

conservação, restauro 

e catalogação







Conheça a 

ESTRUTURA DA TESE



ESTRUTURA DA TESE

A estrutura da tese segue esta ordem:

Resumo/ abstract

Vocabulário de referência
Vocabulário explicando termos e expressões (conflitantes

ou não) usadas no trabalho que sejam determinantes para o
entendimento do trabalho.

Introdução
Apresentação do trabalho, sua estrutura, significado e

importância. Descrição do histórico que levou ao projeto e o
surgimento da pesquisa. Museus visitados e a sua participação
no projeto final do Museu de Teatro.



ESTRUTURA DA TESE
Capítulo 1. A história dos temas envolvidos 
1.1. Um breve histórico da Museologia em São Paulo.
1.2. Um breve histórico dos acontecimentos teatrais na cidade 
de São Paulo. 



ESTRUTURA DA TESE
Capítulo 2- A USP e seus museus



ESTRUTURA DA TESE
Capítulo 3- A Vila Maria Zélia em detalhes históricos e atuais



ESTRUTURA DA TESE

Capítulo 4- Um Museu de Teatro para a cidade de São Paulo

A investigação das variáveis do Programa Museológico



ESTRUTURA DA TESE

Capítulo 4-

A partir do trabalho com estas comunidades, trabalhar sobre 
os seguintes temas: 
Que formato de museu queremos?
Qual a missão do museu? 
Definição DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO e dos trabalhos a 
serem realizados:
O conceito gerador 
As atividades de pesquisa
O acervo
A salvaguarda
A comunicação
A gestão administrativa 
A organização espacial



ESTRUTURA DA TESE

Conclusão- Viabilidade de elaboração de um Museu de 
Teatro? 

Bibliografia

Anexos (documentos referenciais, plantas, etc.) 



DE FORMA BASTANTE GERAL:

O trabalho desenvolve:

um Programa Museológico

que leva  a 

um estudo de viabilidade

que faz com que se elabore um 

Plano de Gestão. 

A tese propriamente dita é isso:

Um programa de gestão museológica
que tem um estudo de viabilidade



A loja “A Vida Portuguesa”,

Na Baixa Chiado, em Lisboa.

Uma possibilidade para o Armazém?

















QUE DEVO ESPERAR QUANDO VOU A UM MUSEU DE
TEATRO?
(Maximiano Gonçalves, in Roteiro do Museu Nacional do Teatro. Lisboa, 2005, p.26).

A resposta resumo-a assim: sentir a necessidade de ir ao
Teatro mais intensa. Tanto, que vá lá logo, ou, ao
menos, reserve lugar para um espectáculo.

Um Museu pode mostrar-nos a evolução dos espaços
teatrais através da História, pôr em relevo momentos
mais ou menos importantes da História do Teatro,
explicar-nos dispositivos técnicos da arte de fazer
Teatro,evocar autores e actores, dar-nos a re(ver)
programas, objectos ou maquetas de cenários, etc,etc.



Mas o que um Museu de Teatro pode, hoje, fazer é
propor-nos o Teatro como indispensável expressão do
agir do homem já capaz de vencer a fatalidade das lutas
pela sobrevivência, e da sua capacidade de pôr em
causa, isto é, de fomentar o progresso; e como
manifestação cultural onde participamos sem
solenidades, naturalmente.(...)

Um Museu de Teatro pode e deve ser um espaço de
debate sobre o que significa fazer Teatro.



Um Museu é expositor do que foi, dos que foram, do
que se passou, do que, afinal, requeremos para uma
perspectiva. Não, contudo, como um inútil “reflexo do e
para o passado”, “como se...” Ao contrário, através do
olhar de quem hoje vive, se interroga perante novas
questões e se entusiasma perante novos conhecimentos.

Um Museu que ligue “todas as fases”, porque todas
“precisam ser estudadas”.



E como diz Ariane Mnouchkine:

O Teatro é a última aventura dos 
Tempos Modernos.

Um Museu de Teatro, então...



Agora, por gentileza, responda o nosso 
questionário no link

Sua participação e suas idéias 

É o momento de fazer ouvir a sua voz. 


