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RESUMO 
 
 

DESCONTRUÇÃO E LEITURA ESPACIAL: UM ESTUDO DE CASO NO TEATRO 
METRÓPOLE DE TAUBATÉ RESUMO O espaço natural é base geográfica de esfera material 
para o desenvolvimento humano. Seus elementos tornam-se recursos paras as mais variadas 
estruturas sociais de um período. Este processo de transformação cria novas formas na cidade. 
Cada um destes componentes são elementos carregados de intencionalidades para atender a 
determinadas funções. Compreender as funções e processos sociais, que deram formas a 
estes materiais e corroboraram para determinada composição espacial é entender como o 
desenvolvimento urbano se utiliza dos recursos naturais e consequentemente refletem sobre o 
desenvolvimento sustentável nas cidades. Este trabalho tem como objetivo uma leitura e 
desconstrução do Teatro Metrópole, considerando o território, paisagem e volume arquitetônico 
construído. Desta forma, o estudo de caso aborda aspectos históricos do antigo Cine-Teatro 
Politheama, hoje denominado Teatro Metrópole. Foi construído em 1919, com o intuito de 
trazer diversão e lazer aos moradores de Taubaté passou a fazer parte do patrimônio histórico 
da cidade em 1986. Está localizado próximo ao Mercado Municipal de Taubaté, local de 
efervescência social, cultural e comercial na data de sua construção e núcleo original da 
cidade. O Teatro apresenta diversos estilos arquitetônicos, possuindo em sua fachada 
elementos referentes à Art Noveau (como por exemplo, a varanda e as janelas) e ao 
Neoclassicismo (detalhes na fachada e acima da janela), destacando sua construção em 
relação ao entorno. Muitas reformas ocorreram desde então, mas somente em 1999 a 
prefeitura reformou o prédio, retomando algumas de suas características antigas na fachada. 
Hoje se localiza em uma área visão caótica, com inúmeras placas e stands ocupando as 
fachadas de suas construções vizinhas e acaba por ofuscá-lo. As ruas são fechadas para 
carros, só sendo abertas a partir das 19 horas para a passagem de veículos, normalmente de 
cortejos de casamentos realizados na Igreja Catedral, as vias voltam a ser fechadas as 06 da 
manhã e torna-se um lugar de enorme circulação de pessoas e vendedores, as exceções são 
os carros fortes e de policiamento, ciclistas também circulam livremente, desde que estejam 
empurrando lateralmente a bicicleta. Os equipamentos urbanos são bem presentes no local, 
pois se trata de uma área central. Há nos arredores, o Banco do Brasil, Museu de Arte Sacra e 
o Mercado Municipal. No entanto, falta banheiro público, posto de saúde e guarita policial 
(apesar da constante presença da polícia móvel de plantão no lugar). O local é próximo à Praça 
D. Epaminondas, a qual conta com bancos para as pessoas se sentarem, um coreto (ou palco), 
a Igreja Catedral, ponto de ônibus e caixas eletrônicos. Com relação à infraestrutura urbana, há 
no local, coleta de lixo, que é feita no período noturno (por conta da enorme circulação de 
pessoas durante o dia), os lixos são deixados em um local específico perto dos portões do 
calçadão para serem removidos. Há iluminação pública no local, rede de água e esgoto. Os 
pisos do calçamento são lisos e regulares, as ruas são formadas por pedras de cimento 
regulares com o declínio natural das ruas. Sendo assim conclui-se que, apesar de estar 
localizado em uma área privilegiada no centro da cidade, o Teatro Metrópole, considerado 
patrimônio histórico de Taubaté, foi perdendo o seu destaque em meio aos comércios fixos e 
informais presentes em todo o seu entorno. Palavras-chave: Teatro Metrópole de Taubaté. 
Desconstrução espacial. Leitura da área.  


