Os dois vídeos fazem parte do acervo
de Antonio Torres e Adriana Silva e revê-los
foi um convite para transitar não só pelo
tempo, mas também pelas vidas dos entrevistados, pelas muitas emoções ali concentradas. O vídeo é como um armário que
guarda a xícara que foi da bisavó. A �ita, digitalizada em forma de DVD, preserva hoje, o
que já era passado em 1991.
A proposta inicial era um encontro
entre gerações. Um grupo de teatro da
cidade foi convidado para subir em um palco
e fazer algumas performances. As imagens
dos jovens seriam entremeadas às falas dos
mais velhos. Daí para a frente, só emoção. O
vídeo reúne Divo Marino, então Secretário
da Cultura, que se expressou a�irmando que
o “Theatro é �ilho da civilização do café, de
certa forma, �ilho de uma agonia histórica,
um ciclo que deixou para Ribeirão Preto, o
seu símbolo urbano”; José Veloni, ex-vereador, mas especialmente convidado como
ator e membro do Grupo de Teatro Escola de
Ribeirão Preto; Chanaan Pedro Além,
também ex-vereador, mas ator e coordenador do mesmo grupo; Luiz Augusto Gomes
de Mattos, prefeito interventor de Ribeirão
Preto, em 1946, ano em que outros três
homens se revezaram no mesmo cargo e
Osvaldo de Abreu Sampaio que, no passado,
tinha sido arrendatário do Theatro.
Antonio Torres conta que a primeira
grande emoção durante o trabalho foi entrevistar Luiz de Mattos em sua casa, na rua
Duque de Caxias, antiga residência do

também prefeito Camilo de Mattos. Tratava-se, como ainda hoje, de uma referência
arquitetônica da cidade, localizada bem ali,
perto do Quarteirão Paulista. O deslumbre
com o vitral �icou guardado na memória do
documentarista. “Enquanto a Adriana ouvia
o senhor falar sobre o Pedro II com adjetivos,
todos eles superlativos em relação ao prédio,
os olhos dela bailavam de um detalhe ao
outro, na tentativa de registrar cada elemento. Para ela, tudo ali eram as marcas do
tempo, preciosidade de um povo”.
A segunda grande emoção para o cinegra�ista foi conhecer Chanaan Pedro Além.
Homem este que falava com as mãos e entoava a voz de maneira a dar forma diferente a
cada palavra. Seu olhar descritivo e tridimensional embalava a interpretação do
interlocutor. Com 72 anos, o entrevistado
exibia fotos de apresentações de seu grupo
no Pedro II. Mostrava Izerita Vaz Simões,
Lino Vazolim, Lidovico Labati, dona Pequena
e seu �ilho, o menino Ariclenes Venâncio
Martins, que um dia, a convite de Pedro
Além, subiu ao palco em substituição a um
ator que tinha faltado e nunca mais desceu,
tendo se tornado nacionalmente conhecido
como Lima Duarte.
A lembrança mais revisitada pelos
documentaristas, da fala de Pedro Além, é
sua descrição da beleza do antigo lustre. “O
célebre lustre do Theatro Pedro II era o que
havia de encantamento. Feito com cristal da
Boêmia, um movimento dele, pela iluminação que recebia, era ofuscante, pelo brilho
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que irradiava. Simplesmente maravilhoso. E
nós, então, nos sentíamos tão orgulhosos,
tão pequeninos que éramos, no palco do
Theatro Pedro II, perante uma coletividade
ribeirão-pretana, que eram nossos pais,
nossos irmãos, nossas famílias, nossos
amigos. Mandávamos acender todas as luzes
do teatro dando uma despesa danada para a
Paulista, inclusive todas as luzes do lustre.
Aquilo �icava lindo. Era um encantamento,
especialmente porque era di�ícil acender
todas as luzes.”
A terceira emoção, não diluída pelo
tempo, segundo Antonio Torres, foi proporcionada pelo ator dos �ilmes de Mazzaropi,
José Velloni, ainda vivo, em 2014, mas já
distante das lembranças...
Ao dizer “o palco me emociona”, Veloni
fez sinal para que a câmera fosse desligada,
pois a emoção se fez protagonista e do ator
se fez coadjuvante. Mais à frente, ele a�irmou
que apesar de velho, ainda queria subir ao
palco do Theatro restaurado, nem se fosse
para declamar uma última poesia. E assim
aconteceu. Quinze anos depois, a mesma
dupla, em um trabalho de vídeo sobre os 150
anos de Ribeirão Preto, proporcionou o
retorno de Veloni ao palco. E lá de cima do
tablado, com aquela plateia vazia de espectadores, mas repleta de convidados vindos
diretamente da memória para o espetáculo,
ele declamou uma poesia de Maria Auxiliadora Ziote, “Poema Lavrador”.
Foi nessa segunda entrevista, em
2006, que Veloni contou sobre o que ainda se
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lembrava da inauguração do Theatro, em
1930, quando tinha apenas dez anos de
idade. “Eu morava na Vila Tibério, perto da
porteira da Mogiana. Foi um espetáculo
muito grande de inauguração. Havia muitos
carros, chamava a atenção. Então, eu desci
com uma tia. Vim até a Saldanha Marinho e
não podia subir mais, porque era proibido.
Passavam aqueles carros com as madames
de chapéus verdes, vermelhos. Parece que eu
estou vendo o espetáculo ainda hoje. Eram
cochos de capota descida, eles subiam e
vinham até aqui na esplanada do Pedro II.
Foi uma festa muito grande a inauguração do
teatro”.
O senhor José Veloni viveu para mudar
a sua própria história. Ele, que sequer pôde
subir para além da rua Saldanha Marinho,
em 1930, para ver as portas do Theatro se
abrirem, em 1996, era um dos convidados da
grande festa de reinauguração do mesmo
templo da cultura. O documentarista Antonio Torres estava lá e registrou, inclusive
falas de Veloni em depoimento para o Canal
TVL, hoje Canal Mais.
Mas, de volta ao primeiro documentário da dupla, Torres revela, ainda, curiosidades da história, prontas para entrarem para
o folclore. Divo Marino a�irma que “o ribeirão-pretano adorava dizer que o Theatro
Pedro II tinha a melhor acústica do mundo
devido ao lago oculto”. Luiz de Mattos conta
que em uma apresentação da Orquestra
Sinfônica, regida pelo maestro Stabile, Quinzinho, conhecido por todos do Quarteirão

Paulista pela sua presença constante nas
ruas e suas brincadeiras sem malícia, que
faziam dele um homem menino, subiu pela
coxia e, da fresta da cortina, fazia movimentos como se estivesse regendo a Orquestra,
levando o público ao riso descontrolado.
José Veloni lembrou que em seu tempo
de teatro, o Grupo Escola de Ribeirão Preto
montou uma peça chamada “O Neto de
Deus”, de Juraci Camargo. “Nenhuma grande
companhia tinha montado aquele texto
porque era um espetáculo di�ícil, com dezoito atores. No dia da apresentação, no Pedro
II, o autor veio para assistir. Foi um momento
muito importante para todos nós”.
Antonio Torres gosta de lembrar-se de
uma peripécia que a dupla fez, ao longo da
produção do primeiro documentário. Com o
desejo de verem o teatro em chamas para
fazer referência ao incêndio, eles colocaram
fogo em um papel, �ilmaram e depois sobrepuseram a uma imagem da maquete do The-

atro, hoje exposta em uma das salas do
prédio, naquela época, escondida em um
lugar qualquer no Museu Histórico. Essas
imagens foram reutilizadas em muitos outros
trabalhos posteriores, de várias autorias.
Todos os entrevistados comentaram
suas emoções quando do trágico incêndio.
Mas como não poderia deixar de ser, Pedro
Além interpretou as muitas sensações em
um conjunto de palavras que carregam
sentidos próprios, mas que, quando ditas em
uma mesma frase, impactam com seus pesados signi�icados individuais. “Fiquei chocado, triste, magoado, ofendido, ferido em meu
amor próprio de artista que trabalhou no
Theatro”.
O vídeo, hoje também guardado no
Centro de Documentação da Fundação Dom
Pedro II, é a própria materialidade da história, mas o que o documentário não revela, foi
escancarado nesta crônica. Aqui, este registro digital ganhou alma.

Foto: imagem do
vídeo com o fogo
sobre a maquete.
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O Centro como lugar
Os registros de Antonio Torres não
pararam por aí. Em 2011, como Diretor do
MIS – Museu da Imagem e do Som, resultado
de um trabalho em trio, com Adriana Silva,
nesta data Secretária da Cultura de Ribeirão
Preto e Arthur Barros, Diretor do Arquivo
Público e Histórico, ele fez novo trabalho,
desta vez sobre o centro da cidade, enquanto
um lugar importante para a história de Ribeirão Preto. O documentário trata da especi�icidade de ter sido ali que tudo começou, da
concentração da riqueza, por meio de seus
moradores, da urbanização proposta no país,
que expulsou muitos dali para áreas mais
periféricas, além de promove uma parada no
Quarteirão Paulista, tendo o Theatro Pedro II
como o centro das atenções.
Falam no vídeo, Carmem Rezende e
Antonio Name, que viveram o footing na Rua
Álvares Cabral e lembram, com fascínio, das
bocas do diabo e do rei momo instalados nas

laterais do Theatro, em dias de carnaval. E
também, as irmãs Mazotini, Maria Bernadete,
Mirandolina e Ana Maria, frequentadoras do
Quarteirão Paulista. A primeira guarda na
boca, ainda, o sabor das balas de amêndoas
coloridas, vendidas em grandes vidros, na
bomboniere do Theatro. Mirandolina conta,
sem receio, que conheceu seu marido no
footing da Praça XV e, Ana Maria, que chama o
Theatro de “Pedrão”, lembra como tudo era
charmoso.
A análise histórica do vídeo coube a
alguns historiadores convidados, entre eles,
Humberto Pirinelli Neto. Em relação ao fato
de uma cidade do interior do Estado ter dois
teatros de tamanha dimensão, o Carlos Gomes
e o Pedro II, ele diz que “o teatro representa
todo esse ideal vivido pela elite ribeirão-pretana de tentar, em sua cidade, estabelecer um
padrão cultural tido como civilizado, associado ao progresso, considerado de bom gosto”.

O Guarani na reinauguração
Guardada bem na porta de saída de
sua memória, quando a ele é perguntado o
que lembra do dia da reinauguração, em
1996, muito rapidamente Antonio Torres
conta: “Quando a Orquestra terminou de
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apresentar a peça de Carlos Gomes, ‘O Guarani’, uma voz forte liderou os aplausos com
o grito de ‘Bravo’. Daí para a frente, não
lembro mais nada, a emoção paralisou o
tempo”.

Murilo recebeu a ajuda
do avô para fazer as
contas do valor do Theatro.
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Um presente de muitos contos de réis
Murilo Pinheiro

Vindo do Rio Grande do Sul, o jornalista Murilo Pinheiro gostou da cidade assim
que chegou, recepcionado pelo amigo,
também jornalista e gaúcho, Marcelo Canelas. Mas não foi à toa. O primeiro lugar que
ele visitou foi o Quarteirão Paulista, começando pelo Pinguim. O Theatro Pedro II lhe
pareceu ainda maior, já que da cidade de
onde vinha, não tinha um prédio com tal suntuosidade. Era 1989 e o teatro ainda exibia as
marcas severas do incêndio. Logo se inteirou
de tudo que acontecera e sua análise, mais
jornalística do que romântica, narra sua
leitura social daquele momento. “Já tinham
acontecido algumas manifestações pela
recuperação do Theatro. Era uma bandeira,
um pouco diluída em tantos outros problemas da cidade. Era um grupo pequeno de
artistas, intelectuais que reivindicava a volta
do Pedro II. Eles eram poucos na quantidade,
mas eram barulhentos na repercussão,
porque as pessoas tinham a simpatia do
movimento”.
Seu primeiro trabalho mais signi�icati-
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vo em relação ao teatro foi pela revista
Revide, veículo em que cuida da editoria
jornalística até hoje. Fizeram um ensaio fotográ�ico com personagens daquela história.
Todos vestidos de gala entre o concreto
retorcido, o vão vazio, a parede chamuscada,
o chão no cimento grosso.
Depois, Murilo Pinheiro assumiu,
também pela Revide, como mais uma de suas
atividades, a redação de um livro sobre o
Theatro, lançado em 1996 41. Desta experiência, ele ressalta quatro pontos que mais lhe
impactaram. Primeiro, a constatação de que
o Pdro II fora um presente dado pela Cervejaria Paulista a Ribeirão Preto, em retribuição
ao expressivo lucro que a companhia vinha
tendo após ser instalada na cidade. O fato,
segundo o jornalista, ganha dimensão,
quanto mais se tenta imaginar a mesma
benevolência nos dias de hoje, o que, para
ele, é di�ícil de supor.
Instigado a entender quanto signi�icava aquele presente, o jornalista se propôs a
fazer uma conta para concluir o valor presen-

teado. A di�iculdade estava em calcular a
partir da referência monetária da época:
“contos de réis”. Murilo não teve dúvida, de
volta à sua cidade, recorreu ao avô, pequeno
sitiante que ainda guardava seus livretos
com as anotações das vendas e compra dos
produtos que cultivava e comercializava.
“Contei para ele que em Ribeirão Preto tinha
um teatro que tinha custado tantos mil
contos de reis entre 1928 e 1930. Ele puxou
uns papeizinhos e tinha anotado quanto
custava uma cabeça de gado naqueles anos,
em contos de réis”.
Aí, �icou fácil, disse o jornalista. Ele
dividiu o valor total dos custos por cabeças
de gado e, atualizando a quantidade de gado
investido, tendo este valor como indexador
econômico, Murilo concluiu o valor empregado na construção do Theatro Pedro II. “E
essa conta, que eu não vi ninguém fazer, deu
como custo, um valor de 8 milhões de dólares, que seria mais ou menos, na atualidade,
20 milhões de reais”.
Por conta da reinauguração, em 1996,
toda a imprensa estava em busca de recontar
a história do Theatro. Apesar do livro da
Revide, fruto da pesquisa de Murilo, já ter
sido publicado, a revista continuou escrevendo sobre o tema. Foi quando o jornalista se
encontrou com a senhora Carmem Meira,
�ilha de João Meira Júnior. “Ela tinha uma
memória muito boa. Contava coisas ocorridas
em 1928, 29, como se tivessem acontecido no
dia anterior. Ela morava com o pai, em uma
casa onde era o antigo Fórum, na rua

Cerqueira César entre a Duque de Caxias e a
General Osório”. A proximidade com a obra
permitia que Meira Júnior a vistoriasse
pessoalmente todos os dias, ou melhor, todas
as noites, quando chegava do trabalho. “Era
um orgulho do pai dela a construção desse
Theatro”.
Entre as memórias de dona Carmem
veio a explicação da inauguração do Theatro
com um �ilme. “Ela contou que por causa da
revolução de 1930, nenhuma companhia de
teatro queria se apresentar em Ribeirão
Preto, porque era extremamente perigoso
cruzar o país”.
Murilo Pinheiro contou que logo após
a entrevista cedida pela elegante dama, que o
recepcionou com café e bolo, muito simpática e lúcida, ela morreu. “Durante a conversa
dona Carmem declarou que a expansão imobiliária de Ribeirão Preto a estava fazendo
perder a memória visual da cidade, isso em
1986. Ela morreu poucos dias após a matéria
ser publicada”. Para o jornalista, pareceu
lúdica aquela morte. Ela viveu plenamente o
momento da reinauguração como �igura
central de toda a história do Theatro Pedro II.
Deu entrevistas para praticamente todos os
veículos de comunicação e, logo depois,
morreu como se reabrir as portas do Theatro
que seu pai tanto se empenhou para ser
erguido, fosse uma missão a ser cumprida.
Como última referência marcante
daquele trabalho, Murilo Pinheiro lembra ter
sido chamado por Flávio Favaretto, �igura
política da cidade e importante personagem
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da história do Theatro, para ganhar dele um
livrinho, parte do acervo do próprio Favaretto, com informações sobre o arquiteto do
prédio, Hyppolito Pujol Júnior. “No material,
ele relata que o custo da obra estourou várias
vezes”.

Por �im, Murilo conta que enquanto
alguns teatros proporcionam relações
efêmeras, muito mais ligadas aos espetáculos do que à casa cultural, para ele, o Theatro
Pedro II vai além. “Por conta da Feira do
Livro, que sempre atuo como mediador, vi
expressões encantadas sobre o Theatro. O
escritor, que às vezes está acostumado a falar
em corredores de escolas, barracas e tendas,
quando entra aqui e é apresentado ao lugar,
�ica impressionado”.

Foto: Exemplar da Revide, guardado por Maria
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Teresa Alves Meira Massaro, neta de Meira Júnior.

Como jornalista,
Érica Amêndola
sempre esteve por perto.

114
115
116
117
118
119

122
123
124
125

130
132
134
138
140
148
169
173
89 |

O som da retomada

Érica Crespi Amêndola

Érica Crespi Amêndola, também jornalista, ribeirão-pretana, conheceu o Theatro
nas pontas dos pés. Aos 14 anos, ela entrou
para dançar e ainda era tudo lindo. A magnitude do espetáculo se compôs com a parceria da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto,
que musicava cada passo da moça de olhos
amendoados.
Filha do artista plástico Francisco
Amêndola, que estava entre os precursores
da movimentação política pela recuperação
do prédio, após o incêndio de 1980, Érica se
envolveu quanto pôde no movimento. Mas
sua lembrança mais ilustrada está vinculada
ao trabalho de repórter na EPTV, que se
instalou na cidade, em novembro do mesmo
ano do incêndio.
Ao lado do cinegra�ista Chico Escolano,
ela considera ter feito uma reportagem
muito bonita para noticiar o início das obras.
O impacto da destruição se contrastava com
aquele barulho de pedreiro. Era o som da
reconstrução, da retomada.
Ali estava a pro�issional da notícia, mas
foi inevitável um encontro com a menina que
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dançava, a �ilha do homem que fazia política
com o pincel e as cores, a ribeirão-pretana
que queria de volta a morada da cultura e a
mãe que se emociona quando, agora, vê a
�ilha usando sapatilhas no palco italiano de
madeira. E como um encontro chama outro,
ela se lembrou de sua entrevista com Bibi
Ferreira, Adélia Prado e até suas passagens
como cerimonialista em vários eventos. “A
gente vai buscando na memória e construindo uma colcha de retalhos, que ao �inal, se
torna o pano de fundo da minha vida”.
No ano da reinauguração, a jornalista
lembra-se da grata satisfação de estar trabalhando na Coordenadoria de Comunicação
do, então, prefeito Antonio Palocci Filho.
Como tal, ela era membro da equipe, tendo
que estar sempre por perto para registrar
todas as fases do restauro. Fotos, textos e
imagens em movimento foram feitos, para
não deixar passar, sem registro, aquele
importante feito para a história da cidade.
Ao lado da jornalista Ana Maria Ciccacio, do Jornal O Estado de São Paulo, ela
participou da elaboração dos textos para um
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novo livro sobre o Theatro Pedro II . “O livro
foi como uma benção em cima de todo o
processo de restauração”.
Érica Amêndola foi ainda, a roteirista e
apresentadora de um vídeo, feito pela prefeitura, para servir de informativo nas recepções
aos vários públicos que visitarm o Theatro,
naquele mês festivo de reinauguração. “Esse
vídeo era exibido na sala Meira Júnior, para
alunos, visitantes de todos os lugares que
queriam conhecer o magní�ico prédio. Em 30
dias, nós recebemos 50 mil pessoas”.

Também abrigadas na memória da
jornalista estão suas visitas ao Theatro para
acompanhar a artista Tomie Ohtake. “Ela, já
com idade avançada, ia subindo nos andaimes
sem qualquer medo e, com aquele giz especial,
ia riscando o teto, fazendo o curso das águas
para depois projetar o lustre em forma de
gota”.
A mulher, rememorando-se pequena e
dançarina, trabalha com a notícia e a cultura,
consegue se ver quando olha para o Theatro
Pedro II e esta imagem lhe agrada.

Foto: retirada da reportagem feita por Érica Amêndola. Imagens cedidas pelo Centro de Documentação da EPTV.
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Nonino registrou
a história.

| 92

Braga
acompanhou
os fatos.

A imprensa
também grita
Carlos Alberto Nonino
Fernando Braga
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Fernando Braga e Carlos Alberto
Nonino são homens do jornal. O primeiro
conheceu o Theatro Pedro II quando ainda
era menino e trocava gibis antes das sessões
de cinema. O segundo, que era da pequena
cidade vizinha, Sales de Oliveira, entrou pela
primeira vez no prédio, em 1961. Ele veio a
Ribeirão Preto para assistir a uma cerimônia
de formatura da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Nonino lembra
que, embora o prédio estivesse íntegro, já
precisava de restauração. Depois de 1964,
quando veio morar na cidade, tornou-se um
frequentador do teatro/cinema.
Braga assistiu a muitos �ilmes e não se
lembra de ter tido predileção por algum em
especial, mas sua memória retrata momentos
únicos naquele imenso prédio. “Quando o
�ilme era de suspense e havia um corte na
cena, por exemplo, na história de Tarzan, que
uma aranha ia atacar a Jane e antes de mostrar o que acontecia, a imagem era substituída
pelo herói indo salvar a mocinha, as pessoas
reagiam batendo os pés no chão. Por causa da
madeira e do subterrâneo, aquilo ecoava um
barulhão. Era uma interação legal”.
Ele chegou a ver o grande lustre,
porque, antes do fechamento com tapumes,
já ia ao prédio assistir os �ilmes. “Depois eles
deixaram só a primeira frisa e �izeram um
teto rebaixado cobrindo também o lustre,
que era enorme”.
Carlos Alberto Nonino lembra da notícia que rondava as redações dos jornais.
“Ficamos sabendo que a Cervejaria Paulista
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queria romper o contrato com a Companhia
Teatral Paulista, empresa de cinema, presidida pelo empresário Osvaldo de Abreu Sampaio, que já tinha sido candidato a prefeito
de Ribeirão Preto, muitas vezes, para retomar o uso como teatro. Mas depois de algumas tratativas, a Cervejaria renovou com
Sampaio que então fechou internamente o
prédio e colocou um luminoso escandaloso
do lado de fora: Cine Pedro II”.
A retomada do lugar como cinema,
depois da intervenção arquitetônica interna,
feita pelo empresário, foi com o �ilme Doutor
Jivago. Nonino lembra bem, pois estava lá na
plateia, naquela matinê de domingo.
Embora com memórias próprias, os
dois pro�issionais recordam a grande atuação
do jornalista Júlio Chiavenato, na década de
1970, a frente do Jornal O Diário. “Ele começou uma campanha, antes ainda do incêndio,
para que o prédio fosse restaurado. Principalmente pelo tombamento, já naquela época.
Ele entrevistava artistas como o Bassano
Vaccarini, �iguras importantes naquele
contexto”, relata Fernando Braga.
Nonino conta que a notícia que corria
na imprensa, antes do incêndio, era de que o
prédio seria vendido e derrubado, para dar
lugar a um novo edi�ício de dimensões elevadas. “Na verdade, não se falava só do Pedro II,
a notícia era de que todo o Quarteirão Paulista
daria lugar a um banco, salas comerciais, um
edi�ício de uso misto”.
Para ele, a primeira grande voz que saiu
em defesa do Theatro, concordando com

Braga, foi a do jornalista Júlio Chiavenato.
“Por isso, ele é, para mim, o grande responsável por evitar a demolição do Theatro Pedro
II”. Motivado por Júlio, Nonino, quando da
equipe do jornal O Estado de São Paulo, em
1972, também fez várias reportagens a favor
da preservação do Quarteirão Paulista.
O jornal O Diário vinha sendo palco
das matérias de Chiavenato e sustentou, até
um determinado momento, toda a campanha do seu editor. Mas conta Nonino, sem
muitos detalhes, que o veículo mudou de
posição. Fernando Braga, por outro lado,
conhecedor da mesma história, contribuiu
com mais informações. “A Antarctica já
havia fundido com a Paulista, se tornando
dona do patrimônio e queria o prédio para
outro uso. Consta que a Antarctica procurou
o jornal e fez uma proposta de grande aporte
de propaganda se o periódico parasse com
aquelas reportagens”.
O jornalista, então, segundo Braga,
publicou um editorial, a�irmando “que o
patrimônio cultural não valia nada, que a
cultura era uma coisa secundária, que o
importante era o número de empregos que os
investimentos modernos proporcionariam”.
Fernando Braga, que leu aquele editorial,
a�irma ter percebido muito cinismo nas entrelinhas e que o conteúdo alertou a sociedade

sobre a ameaça da perda do patrimônio. O
título da referida matéria, lembra Nonino, era
“Pedro II: novos rumos”.
Motivado por esse fato, ou não,
ninguém a�irmou, o vereador Flávio Condeixa
Favaretto, nas palavras do jornalista Carlos
Alberto Nonino, começou uma campanha na
Câmara Municipal, apoiado pelo também
vereador e engenheiro Carlos Chaves. O
último deu ao primeiro uma solução para
aquele impasse. “Ele fez um projeto que virou
lei, limitando o gabarito de construções que
viessem a ser feitas naquele local”, o que
inviabilizou qualquer investimento de alto
padrão no lugar do Quarteirão Paulista.
Com detalhes de quem esteve lá,
Nonino se lembra da visita do Governador
Paulo Maluf a Ribeirão Preto, em 1979, em
uma atividade que recebia o nome de Governo Itinerante. “Era responsável pela Cultura, o
Cunha Bueno. Ele entregou ao governador um
projeto muito bonito de como o Pedro II deveria ser. Isso tudo antes do incêndio”. O resto da
história Nonino fala rápido, com a sensação
de que muitos sabem sobre o mesmo tema.
Fernando Braga, que ainda milita na
imprensa, assim como Nonino, terminou seu
relato de memórias a�irmando que o Theatro
Pedro II é o coração da cidade.

Quando foi indagado sobre o papel da
imprensa em todo este processo de apropriação do patrimônio cultural da cidade,
Nonino reforçou a importância do trabalho

de Júlio Chiavenato e chamou de sugestiva a
manchete do Jornal Diário da Manhã, publicada em julho de 1980. “Incêndio puri�ica o
Theatro Pedro II”.

Nem sempre o fim é o fim
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A decadência
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Golfeto segue o fio
da história.
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A decadência é
filha da ignorância
Antonio Vicente Golfeto
“Sou mais elisiense do que ribeirãopretano”, é assim que Vicente Golfeto se
autodescreve, em uma menção ao bairro dos
Campos Elíseos, onde nasceu. Estando este à
beira da região central, era inevitável que a
curiosidade aguçada de menino o conduzisse à agitação da região central da cidade,
sobretudo, à pulsação da Rua Álvares Cabral,
para depois seguir rumo à escola mais antiga
da cidade ou à Sociedade Recreativa.
Do frescor dessa época para cá, o
menino se fez homem, daquele versado nas
letras e na intelectualidade, formada a partir
dos bons encontros. Já não observa o símbolo da pujança econômica de Ribeirão Preto
com ingenuidade, interpreta-o a partir de
seu lugar no tempo. Já não percorre suas
escadarias e corredores sem compreendê-los como símbolo de uma “oratória de
poder”. Já não parte para um entendimento
de seu abandono, em épocas passadas, sem
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considerar que sua “decadência é �ilha da
ignorância”.
Como convém a um homem que se
tornou também professor, Golfeto vai direto
ao ponto: ensina que as transformações
sofridas pelo Theatro Pedro II, sobretudo, a
partir da predominante exibição dos �ilmes,
foram consequências “das preferências da
sociedade”. Em um momento em que estas
preferências encontraram-se com o cinema,
houve também o entendimento de que o
Theatro seria uma espécie de “casa velha”.
Para a equipe que o ouvia, foi o mais
claro possível: “Mais ou menos como se os
habitantes de Veneza quisessem mudar de lá
porque é uma cidade que tem prédio velho”.
Mas para se fazer justo na análise, o professor fez questão de esclarecer que, per se, o
cinema não é decadente; houve, na verdade,
uma coincidência das escolhas da sociedade
da época, com a disseminação progressiva
das salas de cinema.
Junto com Golfeto, também se voltando para a história, é importante resgatar que
antes mesmo de se tornar essa “casa velha”,
desde sua inauguração, o Pedro II abrigou a
novidade crescente que representava o
cinema, de�inindo um uso misto, que se
alternaria entre a apresentação de espetáculos teatrais, de música e dança e a exibição de
�ilmes.
Ao contrário da ideia norte-americana
de massi�icação, na capital do Estado, na
década de 1920, o cinema era avesso ao caráter popular e representava um espetáculo

todo: o �ilme principal, os vários números
artísticos que o precediam, assim como a
sala de exibição e seus distintos frequentadores. Era um lugar de frequentação social,
com programação e público determinados,
para ver e ser visto43.
Não é de se estranhar que os empresários da Cervejaria Paulista tenham emprestado da capital ambientação semelhante,
materializando-a na casa de ópera que construíram na cidade. Aliás, Golfeto vê neste ato
a primeira manifestação verdadeira de uma
empresa cidadã em Ribeirão Preto, na ainda
recente República brasileira. Ao contrário de
outros teatros que haviam sido construídos
com dinheiro público, o Theatro Pedro II foi
iniciativa daqueles empresários, em um ato
de retribuição ao que a cidade lhes proporcionara.
O presente, no entanto, veio mais do
que na forma de uma casa de espetáculo.
Compondo aquilo que �icou tradicionalmente conhecimento como Quarteirão Paulista,
ao Theatro, somaram-se o Edi�ício Meira
Júnior e o Palace Hotel. “Impossível entender
a história de Ribeirão sem o entendimento
desse Quarteirão Paulista. É a fase em que o
café começou a virar bebida, começou a virar
cerveja, e foi o ponto de encontro da agricultura com a boa água aqui de Ribeirão”.
E Golfeto aprofunda-se em suas digressões: a cidade em frenética transformação,
nesse novo hotel, vê a prova de que seu
varejo estava dando a luz a um setor de
serviços. “Porque serviço é uma palavra que
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vem de servo. Ribeirão Preto começava a
servir, quando ela sempre gostava de
mandar”.
Se essa mudança da vertente econômica da cidade era prelúdio da decadência, resta
investigar. Mas tão logo, os sinais dela já se
avizinhavam. Di�iculdades �inanceiras atingiram a Cervejaria Paulista e, em 1938, o Pedro
44
II foi alugado para empresários da capital .
Esse arrendamento durou até 1943,
quando o local foi alugado para uma Rede de
Cinemas, com administração de Osvaldo de
Abreu Sampaio. Ao longo de dezoito anos, o
Pedro II passou a funcionar como um “Cine-Theatro”, tentando equilibrar a programação do cinema com apresentações de teatro e
música 45. Valendo-se da precisão de sua
memória, Golfeto lembra-se que, em 1952,
vinha ao Theatro com a única tia que ainda
está viva, tendo assistido a apresentação do
tenor ribeirão-pretano, Hélio Gori, e destacou que ainda “era mais teatro do que
cinema”.
O maior choque, no entanto, viria em
1961, quando o Pedro II passou por uma
grande reforma, para ser adaptado ao uso
como cinema, resultando na diminuição de
sua capacidade, além da perda ou destruição
de seus elementos decorativos originais. É
justamente neste período que o professor se
situa. “Passou a ser mais cinema do que
teatro”, e a ignorância fez o objeto de sua
sentença.
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Vereador em seu primeiro mandato,
Golfeto estava em uma atribulada sessão na
Câmara de Vereadores, localizada na esquina
das Ruas Duque de Caxias e Barão do Amazonas, no prédio onde se encontra o MARP Museu de Arte de Ribeirão Preto. A sessão fora
interrompida com a notícia de que o Pedro II
estava em chamas. Era 15 de julho de 1980. O
prédio e os sonhos longínquos da construção
de um ideal civilizatório se esmaeceram.
Engana-se quem imagina que houve
apenas o sentenciamento de�initivo do
prédio. Golfeto soma-se àqueles que entenderam “o incêndio como uma espécie de protesto do próprio teatro para rejuvenescer”.
E se a ignorância imperou nas últimas
duas décadas antes das chamas, o remorso é
entendido por ele como a mola propulsora
da movimentação social pela transformação
do local. “Pre�iro ter a morte como mãe ao
remorso como �ilho”, diz, enfático, citando o
Conde Lautreamont.
Quer seja pelo remorso, quer seja por
um ideal de manter viva parte da história de
Ribeirão Preto, o Theatro ressurgiu imponente, no centro do Quarteirão Paulista. Mas
Golfeto sentencia: “O Theatro Pedro II é a
grandeza que Ribeirão Preto acabou
demonstrando na economia, que a sua força
econômica já produziu prestígio maior que
hoje. Atualmente, a grande tarefa das forças
políticas é transformar o poderio econômico
em força política, como no passado”.

Nilton ficou na janela
vendo o fogo queimar a história.
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Da janela
Nilton Campos

É até curioso imaginar hoje, que um
menino, morador dos Campos Elíseos, nascido em Capivari da Mata e vindo à cidade no
momento em que ainda estava aprendendo a
falar, do alto de sua janela, tenha visto as
chamas que tiraram parte da vida do Theatro
Pedro II. Era Nilton Campos, vivenciando um
dos momentos mais marcantes de sua relação com o Theatro.
Dessa sua lembrança, a equipe atenta
que o ouvia é conduzida às suas reminiscências mais pueris. Nilton escava suas memórias na busca pelos indícios que formaram
sua relação com o Pedro II e encontra uma
situação identi�icadas por todos. Sua mãe era
a dona do convite: “Vamos pra cidade?!”,
trazendo à tona mais um dos tantos rituais
por que muitos passam nas situações em
família. Ir para cidade, para o então menino,
era marcado por indagações e conjecturas,
com a curiosidade infantil à espreita para
comer com os olhos o que o misterioso
centro lhe guardava. Quando indagado especi�icamente sobre o Theatro Pedro II, a
resposta é certeira: “O fascínio pelo prédio
velho, abandonado, era uma sensação de
descoberta. Que prédio é este? O que funciona?” Pudera, a imensidão de todo o Quarteirão Paulista, com sua estrela maior no centro,
poderia ter feito o menino sentir, pela primeira vez, a grandiosidade que o mundo para
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além dos Campos Elíseos lhe apresentava.
Mesmo muito novo, Nilton resgata
suas impressões: “Então, a primeira relação
era essa, sempre chegar a Praça XV e se
deparar com este grande quarteirão, com as
três edi�icações. Pra mim, foi bem marcante”.
Marcou não só ele, como ainda marca a
todos, dos que conhecem a cidade pela
primeira vez (impossível, como dizem os
ribeirão-pretanos, deixar de conhecer o
quarteirão); dos que passam pela Praça XV,
seja para trabalhar, comprar ou passear; ou,
ainda, daqueles que tem o Theatro Pedro II
como pano de fundo para uma conversa no
banco da praça.
Mas as memórias aqui são as de Nilton.
E é na busca delas que ele relata o momento,
no qual sua dor se fez mais profunda: do
rádio, ouviu que o Pedro II estava em
chamas. “Então, aquilo foi um susto! Meio...
uma coisa estranha e subimos imediatamente para este cômodo, abrimos a janela e aí a
gente se deparou com o fogo e fumaça! A
gente via a cobertura do Pedro II, o fogo e
tudo!”. Ele explicou, um pouco antes, que
havia um cômodo em cima da garagem de
sua casa nos Campos Elíseos que dava à
família uma visão privilegiada do centro –
Um mal estar adentrou na calmaria
daquele lar. Junto com Nilton, é possível
sentir o que ele viveu naquele fatídico 15 de

Foto: Dia do incêndio, 15 de Julho de 1980. Fotógrafo: Fernando Calzzani. Fonte: Cedom.
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julho de 1980. Sua perplexidade de ver com
os próprios olhos aquele velho amigo, de
sonhos e mistérios, de histórias que nunca
viria a saber, de divertimentos de outrora e
manifestações sociais de tudo quanto é
ordem, estava ali esmaecendo sob o fogo.
Naquele dia, já adolescente, nem sabia
que viria a ser o diretor do Museu de Arte de
Ribeirão Preto (MARP). Embora não tivesse
tanta clareza deste seu futuro o�ício, era o
único da casa que não conseguia sair da
janela, quase como uma devoção ao velho
amigo, talvez para dizer seu último adeus.
Ficou lá, quando os outros já tinham saído,
com o olhar longe, fundo, vendo o que não
queria acreditar.
Em meio a todas essas impressões,
engana-se quem imagina que Nilton apenas
restringia-se a um lamento. Na cabeça
daquele adolescente, era inconcebível imaginar que o incêndio poria um �im naquele
suntuoso prédio que encontrava quando ia
ao centro. Até num misto de curiosidade,
indagava em silêncio: “O que sobrou? E aí,
como é que �ica isso?”. Era já o diretor do
Marp que parecia imperar nestas indagações.
Mas o destino quis que o Pedro II e o
jovem aspirante a engenheiro civil se encontrassem novamente, só que de um modo
diferente. Contrariando o desejo paterno,
Nilton decidiu cursar arquitetura e acabou
reencontrando o Pedro II em um trabalho do
curso. Ele e seu grupo resolveram fazer o
levantamento tipológico da Rua Alvares
Cabral.
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“Então, nós tínhamos que desenhar
vários quarteirões, a fachada de todas as
construções. Acho que da Francisco Junqueira até o prédio dos Correios. Então, nós dividimos: eram tantos quarteirões e cada um do
grupo ia desenhar alguns quarteirões. E era
um trabalho complexo, porque a gente ia
partir de um levantamento plano altimétrico
– era só as plantas das construções que a
gente tinha –, a levantamento aerofotográ�ico e por fotogra�ias, tentar achar as proporções dos prédios e desenhar”.
Nilton, neste esforço da memória, faz
questão de detalhar o que era essa complexa
tarefa do grupo para justi�icar uma situação
bastante curiosa: “Ninguém queria pegar o
Pedro II, porque era muito di�ícil”. A delicada
tomada de decisão, para não prejudicar
ninguém acabou encontrando solução em
um simples sorteio. Mas ele, por sua vez,
confessa: “E todo mundo não querendo o
Pedro II e eu queria muito! “Eu sou perfeccionista. Então, eu queria desenhar o Pedro
II de qualquer maneira!”. Mesmo sem ter
contado para nenhum de seus colegas,
Nilton entendia que realizar este trabalho
era uma forma de mostrar seus traços. Pena
que a sorte não estava do seu lado; uma
amiga acabou sendo a escolhida e ele �icou
bastante frustrado.
O terceiro e último momento de Nilton,
refere-se, talvez, a uma transgressão da
mocidade, já que não lembra se tinha autorização para entrar no prédio do Pedro II
ainda em ruínas. A imagem da decadência

que havia visto de sua janela estava escancarada ali. Suas lembranças detalham aquele
momento, misto de encantamento e lamento: “Vim com a câmera, fotografei muito, era
muito doido ver aquilo tudo. Era uma
destruição total! Me lembro que não tinham
cadeiras no centro. Acho que tudo foi queimado. Mas tinham algumas cadeiras, acho
que do último piso, que eram as que eram
�ixas, que não tinham pernas. Elas já eram
assentadas no piso, direto nos degraus.
Então, estas ainda estavam lá. Me lembro
assim de fragmentos do Theatro, o piso de
baixo, já limpo, mas completamente arrasado! Assim, tudo consumido mesmo”.
Embora tenha visto a destruição do
Pedro II da janela de sua casa, Nilton teve a
felicidade de ver o prédio recuperado e
restaurado. Indagado sobre a posição do
quarteirão, bem no centro da cidade, é categórico: “Acho perfeito! Esse conjunto arquitetônico de frente para essa longa praça.
Acho, assim, um privilégio e é marcante
mesmo pra população”. Marca que não se vai
com o tempo e quer ver a decadência bem
longe de onde já esteve.
Foto: Pós incêndio. Fotógrafo: Carlos Natal.
s/d. Fonte: Cedom.
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Fotos: Festa das Artes. Fotógrafo: Fê Souza. 1985. Fonte: Cauim.
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O movimento nas ruas

Fonte: APHRP.
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Kaxassa sempre
foi um articulador.
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Vamos juntar todo mundo
Fernando Kaxassa

Ele chegou, sentou, e foi logo contando
muitas histórias. Dono de uma memória
privilegiada, ilustrada por imagens que ele
permite que seu interlocutor mesmo as idealize, dado o nível de detalhes com que narra,
Fernando José da Silva, carinhosamente
conhecido por Fernando Kaxassa, e somente
assim identi�icado, começou no teatro, mas
�icou no cineclubismo. Ele nasceu em Barretos e, aos 13 anos, chegou a Ribeirão Preto, de
onde nunca saiu, na verdade, ele nunca saiu
do centro da cidade, que em outras ocasiões
já dissera ser, o centro, a sua Ribeirão.
Vindos de Barretos para fazer compras, enquanto sua mãe �icava nas Lojas
Americanas “o shopping da época”, ele �icava
com os tios, próximo ao Pedro II. “Quando eu
o vi pela primeira vez, foi um susto. Já era
cinema”. Daí pra frente, se tornou frequentador, não para ver os �ilmes na grande tela,
mas para buscar �itas para seu Cine Clube.
“Aqui era o depósito da Distribuidora do
Hilton Figueiredo. Este porão era uma coisa
incrível, de tantas latas de �ilmes. Daqui
saiam �itas para os cinemas de todo o inte-

rior, até Goiânia, eram mais de cem cidades”.
A memória do cineclubista foi guiada
por perguntas, mas elas eram só pontos
iniciais de suas claras narrativas. De um fato
ao outro, inevitável falar sobre o incêndio.
Kaxassa foi avisado pelo amigo Jorge Farah
de que o teatro estava em chamas. Como
morava perto, ele chegou rápido. Carregava
consigo uma câmera fotográ�ica e registrou
tudo. Depois, pessoas da impressa pediram
suas imagens que, ao �inal, ele não sabe onde
foram parar. “Eu fotografei umas 12 chapas”.
“A lembrança que eu tenho daquele dia é
horrível”.
O Cauim começou a ser organizado
enquanto grupo cultural, em 1978/79. Das
primeiras reuniões participavam, além do
Kaxassa, que nunca se desassociou do projeto, Bassano Vaccarini, Fê Souza e outros
apaixonados vindos do Cine Foto Clube. “Durante aquelas reuniões, depois do incêndio, o
Vaccarini, que era um cara que juntava
pessoas, sempre falava que a gente tinha que
se juntar, falar com o governador, falar com
as autoridades. E foi aí que a gente começou
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a se juntar”.
Da simplicidade do verbo “juntar”, à
dimensão proporcionada pela ação por ele
sugerida, de�initivamente, aquele movimento desbancou a matemática e um mais um,
nunca chegou a ser dois, porque cada grupo
que se somava era mais um que trazia para a
roda mais muitos. Kaxassa se policia para
não se esquecer de ninguém. Refere-se a
Agnosarte, criado pelos homens de teatro
Magno Bucci e José Maurício Cagno e reforça
a força do Travessia, conduzido por Pedro
Paulo, por ele chamado de Pepe. “Era um
movimento negro que juntava muita gente”.
“Foi tudo muito espontâneo. A gente só
queria salvar o Pedro II”. Mas como a história
dos outros continua enquanto nossa história
está acontecendo, vieram as Diretas Já! e, nas
palavras do entrevistado, de repente, aquele
grupo queria salvar o Pedro II e o Brasil.
A�inal, pretensão não faz mal à juventude.
Por uma ideia do José Maurício, as
reuniões foram sendo intensi�icadas. Cristiane Bezerra assumiu o registro textual e
assim “a coisa foi tomando forma”. O que era
para ser somente um ajuntamento de pessoas, transformou-se em uma entidade com
todas as formalidades. O nome surgiu de
uma brincadeira. Associação, Arte, Amigo,
tudo com A, e as risadas a partir da sigla que
se formava agradou ao Vaccarini, que indagou, “por que não?” Assim surgiu a AAAA –
Associação dos Artistas e Amigos das Artes.
“O Vaccarini disse, mas si, isso é lindo, AAAA,
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uma coisa alegre”.
Vaccarini se tornou presidente, Kaxassa o vice, Magno Bucci, primeiro tesoureiro,
Ricardo Barros o segundo tesoureiro, José
Maurício o primeiro secretário e Fê Souza, o
segundo, e todos juntos começaram a organizar festas para chamar a atenção. “Festa na
esplanada do Pedro II, na Praça XV, na Sete de
Setembro, em todos os lugares”. Depois de
várias festas organizadas pela AAAA, novamente o verbo juntar protagonizou e o
comando passou a ser “juntar todo mundo”
para fazer uma festa grande: a Festa das Artes.
Desconfortável diante da possibilidade
de não revelar todos os presentes naqueles
eventos, Kaxassa saiu como uma metralhadora citando parceiros da luta: Grupo Nós, de
Henrique Bartsch, que organizava com Zé
Maria e a Sônia, o Soma, o pessoal da USP,
com o grupo Pó Pra Tapá Taio e até o pessoal do futebol. “Lembro que o Sócrates, o Raí
que era novinho, o Datena e o Dácio
Campos, eles organizaram uma partida de
futebol, na esplanada do Theatro. Saiu todo
mundo ralado por causa do paralelepípedo”.
Lembrou ainda de Vitório, Débora Duboc,
Valnei Andrade, Paulo Camargo, Leopoldo
Lima, Dino Bernardi, Lau Baptista, Almir
Gaivota, Xuta, Suraia Paiva, Silvana Calil e
sabia ele, que a bronca de alguém não mencionado, não seria mais dolorida do que a
punição que ele mesmo estava disposto a
fazer a si mesmo, por eventuais esquecimentos.

E o governador?
“Um coisa que foi muito importante”, continua Kaxassa, emendando
uma história na outra. “O governador
do Estado era o Montoro e o vice era o
Orestes Quércia e eles vieram em
Ribeirão Preto, na Cava do Bosque e
nós fomos lá. Tem uma coisa engraçada. A banda estava tocando para as
autoridades e o Zé Maurício e eu começamos a rir. O Vaccarini chamou nossa
atenção, “que coisa feia, que falta de
respeito”. Eu, então, perguntei: Como
ele chama? E o Vaccarini respondeu,
‘não sei... mas é o Governador”. A risada
fazia até sentido. A banda começou sua
apresentação tocando Cidade Maravilhosa, hino do Rio de Janeiro, para o
Governador do Estado de São Paulo.
Depois do evento político, eles
foram todos para o restaurante do
Bosque. Primeiro o trio pediu para

Fotos: Festa das Artes. Fotógrafo: Fê Souza. 1985. Fonte: Cauim.

Kaxassa, Débora e
Vaccarini sabiam
muito bem o que
estavam fazendo.
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Roberto Gusmão e o Flávio Favaretto intermediarem uma fala, ali mesmo, sobre o
Pedro II, com o governador, mas foi a própria
relação do Vaccarini que viabilizou a conversa. Kaxassa conta que, enquanto o imigrante
italiano morou em São Paulo, Ulysses Guimarães tinha frequentado a casa dele, na época
do TBC e, Montoro, por causa do Ulysses,
lembrou-se do artista. “Depois da abordagem, Montoro disse que quem ia cuidar
daquele assunto para nós era o Quércia e o
chamou para nossa roda”.
Naquele hora, Kaxassa, em especial,
teve a certeza de que tudo ia continuar como
estava. Ele não se limitou em dizer que o
Montoro era o político e Quércia o enrolador.
Mas, também foi imediato ao concluir que
estava errado. O vice, que era da região, se
interessou pelo assunto. Depois, várias
outras reuniões ocorreram em São Paulo. Em
uma delas, ele lembra rindo, �izeram a associação que o Secretário de Governo era o
Roberto Gusmão, dono do prédio, já que era

dono também da Cervejaria. “Flávio Favaretto que era assessor do Gusmão, tinha, no
passado, feito a lei que proibia que um edi�ício alto fosse construído. Eles que eram
inimigos, pois o Gusmão perdeu muito
dinheiro na negociação não concluída do
imóvel, estavam juntos. Gusmão gostou do
Flávio porque ele era um homem de posição”.
Depois daquelas reuniões, demorou
muito para tudo acontecer, mas é impossível
negar que aquele foi um começo. Kaxassa
segue falando por 43 minutos, conta como
foi a grande Festa das Artes, no Morro do São
Bento e as di�iculdades e as maravilhas de se
estar no centro da história da cultura. E, não
por �im, mas em algum momento da entrevista, ele é enfático em a�irmar que o grande
legado da AAAA, que não foi fechada, só
parou de se mover, como ele mesmo fala, foi
“juntar todo mundo”. “Ribeirão Preto tem
isso, é uma cidade com muitos artistas,
tantos como não se vê em outros lugares e a
AAAA juntou muita gente”.

Fotos: Festa das Artes. Fotógrafo: Fê Souza. 1985. Fonte: Cauim.

Adultos e crianças
juntos pelo Pedro II.
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Os donos das memórias
Cidinha participou
de muitas manifestações
na esplanada.

Pedro Sanches
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Da Anistia às Diretas Já!

Maria Aparecida dos Santos

Uma história dentro da outra e lá
estava o Fernando Kaxassa fazendo apartes.
A história que era dele, era também de Maria
Aparecida dos Santos, a Cidinha. O tema
comum aos dois? Diretas Já! Mas, o nexo não
foi perdido, pois a esplanada era o palco, e o
Theatro, o pano de fundo. Ainda sobre Kaxassa, a convite do vereador Pedro Augusto de
Azevedo Marques, conta ele, antes das histórias da Cidinha, que “depois que os discursos
políticos começavam a cansar, o Pedro Paulo,
que tinha uma coisa linda que era o Roda
Poema, ia cantando, roda poema, roda
poema, ô ô ô e, quando eles paravam, a
pessoa falava um poema, uma frase e isso
animava. Depois vinha o show”.
Kaxassa não esquece que, chamado
para falar, já que Vaccarini não estava naquela hora e ele era o vice, �icou desconcertado,
mas não teve dúvida, se sua representatividade vinha da arte, ao povo presente ele daria
um poema. Lembrou-se de três, feitos especialmente para aqueles movimentos, um por
ele, outro por Fernando Zucoloto e o terceiro
por Paulo Joe. O de sua autoria o tempo não
apagou: “Está claro que a clara é irmã gêmea
da gema, assim como branca, paz, amarelo,
Diretas”.
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Cidinha não fez poema para as Diretas
Já!, mas estava na esplanada vigiando os
votos dos Congressistas. Ela que se envolveu
na juventude com a causa da Anistia, sempre
esteve presente nas manifestações cívicas.
“Acho que eu me envolvi muito mais com a
esplanada do que com a arte do Theatro”.
Acompanhando o irmão Alcides, ela participou de uma festa de recepção ao Botafogo,
depois manifestou com os operários da fábrica de tecidos Matarazzo e esteve em outras
passeatas. Cidinha lembra que até 1964 era
tudo muito livre. Di�ícil era ir e vir, já que
ônibus coletivo não era uma opção. Depois,
com o governo militar, a esplanada era um
lugar muito vigiado. A redemocratização
também foi comemorada ali. Ela esteve nas
manifestações eleitorais e, andando pelo
centro, em dias presentes, Cidinha não consegue não ver o passado exposto bem ali.
Ela veio de Ituverava para Ribeirão
Preto quando ainda era muito nova, mas não
para o centro. Sua família foi morar no �inal
dos Campos Elíseos, àquela época, devido às
di�iculdades de ir e vir, aparentemente, muito
mais distante da área central do que hoje. “Ali
onde eu morava era a periferia da cidade”. Foi
durante um passeio em família, que começou

no Museu do Café e terminou na Praça XV,
que ela viu o Theatro pela primeira vez.
“Acho que estava acontecendo alguma coisa,
porque tinham muitas pessoas entrando e
saindo”. Como era um domingo à tarde,
provavelmente eram frequentadores do
cinema. Ela não lembra muito das suas
impressões, a�inal só tinha nove anos.
A narrativa seguiu numa proposta
cronológica. Cidinha se lembrou da escola no
tempo de primário, depois ginásio e como
aluna de uma professora que adorava música,
teve a chance de visitar o Theatro algumas
vezes, como parte de uma atividade proposta
pela educadora. Os professores, de fato,
�izeram diferença na formação de Cidinha.
Aluna de Português de Vicente Theodoro de
Sousa, ela assistiu ao Festival de Teatro
Amador, que não lembra se era do Estado de
São Paulo ou do interior. “Viemos quase
todos os dias, durante uma semana, ver as
peças”. Alguns alunos da escola de Cidinha
também se apresentaram.
Mas a jovem estudante se revelaria, um
tempo depois, uma apaixonada por cinema.
Como começou a trabalhar durante o dia e
estudar à noite, as opções se restringiram.

Foto: Evento realizado na
esplanada do Thetro Pedro II.
s/d.Fonte: Cedom.

“Muitas vezes cabulei aula para ver �ilmes no
Cine Pedro II”. Em Ribeirão Preto, diferente
de outras cidades do interior, tinham muitos
cinemas. No bairro de Cidinha, lembra ela,
tinham o Campos Elíseos e o Santana. “Eles
eram de distribuidoras diferentes. O que
passava no Santana, passava também no Centenário e acho que no Pedro II. O que passava
nos Campos Elíseos, passava no São Paulo.
Quando eu perdia um �ilme no bairro, eu ia
para o centro”.
Cidinha não ocupou lugar de destaque
na organização das manifestações pró Theatro Pedro II, mas estava sempre por perto,
dentro da possibilidade de sua agenda de
trabalhadora. “Eu participava de todas as
reuniões possíveis”. Em especial, ela se referiu a um encontro de artistas e políticos,
ocorrido na Câmara Municipal. Cidinha
estava lá, representando o movimento contra
a carestia, que existiu durante algum tempo
depois da redemocratização.
Entre suas lamentações está o fato de um
número tão pequeno de pessoas se interessarem pela preservação patrimonial. “Que felicidade que o Pedro II tenha sobrevivido, o mesmo
não aconteceu com o Palacete Innecchi”.
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José Maurício e Magno:
uma amizade que
nasceu no palco.

Fotos: Agnosart. s/d. Fonte: Acervo
pessoal José Maurício Cagno.
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Homens do teatro lindo e da política boa
José Maurício Cagno e Magno Bucci

O primeiro falou do palco, o segundo,
da Sala dos Espelhos. Dedicar aos dois uma
mesma crônica, não é reducionismo; é lógica.
Eles se conheceram no palco, viveram histórias de amigos de verdade nos muitos
teatros em que se apresentaram, daqueles
grandes, mas também dos improvisados em
salas de escolas e sonharam tempos melhores. Não. Sonhar foi menos do que eles
�izeram. Ambos brigaram por uma cultura
acessível, por uma cidade mais cultural, por
palcos ocupados e plateias repletas. José
Maurício Cagno, o primeiro, conheceu
Magno Bucci, o segundo, em Ribeirão Preto,
em uma montagem de Romeu e Julieta. Mas a
história dos dois e o Theatro Pedro II não
começou aí.
José Maurício assistiu a �ilmes quando
jovem de onze, doze anos e ele mesmo
a�irma que não tinha qualquer noção de que
aquele espaço era um teatro. Para ele, era
cinema. No dia da exibição de “2001, Uma
Odisseia no Espaço”, talvez em 1968 ou 69,
ele tinha um encontro. O namoro começou
na sexta-feira e no domingo o novo casal se
encontraria no cinema. Ele chegou antes,
comprou os ingressos e �icou ali esperando
na porta. Narrando com pausas entre uma
frase e outra, para quem está ouvindo, antes
da história terminar, parece que ele vai levar
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um “bolo”, mas não. Logo depois a namorada
chega e eles assistem juntos ao �ilme anunciado. Quando não estava com a namorada,
costumava ir ao cinema em turma de dez,
doze amigos.
Mas as coisas mudaram, fruto da
árvore do tempo que passa implacavelmente. “Na década de 1970, isso foi muito triste,
tudo foi �icando decadente”. A frequência, ele
conta, não era a mesma. A juventude começou a evitar o espaço. Então, aconteceu o
incêndio. Ele lembra mais dos debates que se
seguiram, do que da noite do fogo. “O incêndio teria sido por causa da �iação ou provocado para facilitar que o prédio fosse vendido?
Houve um grande bochicho”.
Depois, já totalmente envolvido com o
teatro, ele aderiu aos movimentos e acabou
se transformando no primeiro secretário da
AAAA – Associação dos Artistas e Amigos da
Arte. E a defesa do Pedro II, se fez, por algum
tempo em sua vida, sua causa.
A Agnosart para José Maurício, mais
que um projeto de teatro, um grupo de artistas, foi “um encontro de vida”. Primeiro entre
ele e Magno, depois entre muitos outros que
vieram, tendo como palco a cidade de Ribeirão Preto. Foi no espaço da Agnosarte que as
reuniões da futura AAAA começaram. As
vozes de ambos, que antes eram elevadas

somente para se fazerem ouvir pelo espectador mais distante na plateia, começaram a
propagar gritos ensaiados de pedido de
atenção para o Pedro II.
Magno Bucci fez movimento contrário.
Depois de Romeu e Julieta, que dirigia no
intervalo entre uma aula e outra na Universidade de Ribeirão Preto, a Unaerp, sempre
voltava para São Paulo, onde morava. José
Maurício, depois da mesma peça, deixou
Ribeirão Preto para traz. Aceito no grupo de
Antunes Filho, ele passou a se encontrar com
o amigo na capital.
Mas, como em roteiros com vários
clímax, o paulistano se apaixonou e resolveu
�icar no interior. Casou e teve �ilhos. José
Maurício voltou para casa e, em 1983, o
grupo Agnosart, criado no mesmo ano,
montou o primeiro espetáculo da trupe: “A
praça de retalhos” apresentado mais de
cinquenta vezes em um ano na cidade.
E o Pedro II? Pode perguntar um leitor
mais atento. O Pedro II continuava na pauta
dos dois atores, que ao se apresentarem, era
inevitável ver neles, homens de teatro.
Magno estava na trilha desde 1964. Depois
de ter visto Morte e Vida Severina, no TUCA,
ele se certi�icou de que era aquilo que queria
fazer. Foi ator, diretor, autor. Para ele, a Agnosarte foi um momento muito importante
para a pro�issionalização do teatro em Ribeirão Preto. “Nós começamos pro�issionalmente com pagamento de ensaios e cachês.
Naquele momento, o trabalho vocacionou
muita gente”. Ele se lembra de Débora

Duboc, entre outros.
Quando indagado sobre suas relações
com o Pedro II, Magno lembra que toda
aquela movimentação não tinha sido a
primeira que participara. Em uma ocasião
anterior, ao lado dos outros amigos de luta,
eles �izeram um protesto contra a derrubada
de uma casa no centro da cidade, com abraço
simbólico e manifestações ardentes.
Ambos, José Maurício e Magno, faziam
também política cultural. Bucci escrevia nos
jornais, Cagno conduzia, ao lado de outros, a
AAAA. E na bagagem, guardam peças inesquecíveis. O primeiro lembra-se da briga que
travou com Divo Marino por causa da Furp Fundação de Cultura de Ribeirão Preto, até
que a mesma foi extinta. Briga que o levou
para os tribunais, já que depois da publicação de um artigo assinado por ele, que hoje
acha mesmo ter “extrapolado”, gerou um
processo que perdeu e teve que pagar um
salário mínimo. Ele contou com detalhes,
mas, com certeza não cabe nesta crônica. O
segundo lembra-se dos embates homéricos
na Câmara Municipal para a aprovação da
criação do Conselho Municipal de Cultura
como órgão deliberativo.
Tudo isso tem a ver com o Theatro?
Claro. Era a classe artística ribeirão-pretana
da década de 1980 fazendo ruído e o Pedro II
continuava no elenco dos espetáculos culturais que eles queriam ver encenado.
Naquele momento, o movimento
seguia protagonizado pela “moçada” que
queria ver a mudança e alguns políticos, uns
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apoiando, outros atrapalhando. Os mais
presentes, na memória de José Maurício,
eram Pedro Augusto de Azevedo Marques e
Nilton Mendes Garcia. Magno lembra-se do
envolvimento de Corauci Sobrinho.
De repente, José Maurício pede para
�icar em pé para narrar uma sessão na
Câmara Municipal. Dia da votação pela criação do Conselho, em especial para derrubar
os muitos vetos apresentados pelo prefeito
de então, João Gilberto Sampaio. Sua memória guarda imagens e sons daquele divertido
encontro de políticos. Tão engraçado, que o
ator não se intimida em dizer que, na
ocasião, virou piada a constatação de que
faltava público no teatro cômico, porque
nada superaria aquela atividade promovida
pelo legislativo. “Eu lembro que um senhor
batia uma marmita o tempo todo e que ela
caiu, em um determinado momento, do lado
onde �icavam os vereadores e que ele falava
autoritariamente para um senhor de terno
pegá-la. O homem pegou, devolveu a marmita para o manifestante e ele retomou as batidas. Engraçadíssimo. Mas não parou por aí.
Dois vereadores se atracaram em socos”.
Depois de algumas histórias, um silêncio que causou dúvida aos pesquisadores.
Signi�icava ele o �im da fala de José Maurício?
Um pedido de fôlego? Um chamado de atenção? Uma emoção súbita? Não. Foi um prazo
muito curto para organizar as ideias e as
frases. O testemunho seguinte do ator seria
revelador quanto à sua relação com aquele
monumento. Veio em tom de con�issão. “Este
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Theatro foi mais para mim, no período em
que a gente militava por ele”. Então ele
sorriu, quase como um profeta, interpretação dos pesquisadores, claro, jamais prepotência do ator. Mas a risada, moderada e
harmônica, signi�icou, talvez, não ruptura,
talvez sim, leitura crítica. “Ele foi mais para
mim quando a gente tinha o sonho e a
percepção da importância que isso tinha
simbolicamente para a cidade”. “E acho hoje,
que ele cumpre uma função importantíssima
para a cultura da cidade”.
José Maurício que optou, nos últimos
tempos, por um teatro mais intimista, tem
subido ao palco como diretor cênico de grandes espetáculos musicais como ocorreu com
a Ópera Café, de Mário de Andrade, e com a
peça Bastien e Bastienne, de Mozart.
Quando o tempo já parecia longo e o
relógio marcava a hora de terminar, ao ator
foi pedido que atuasse. O improviso não foi
problema e ele lembrou um trecho de um
poema, declamado por ele em apresentação
em dupla que fez com a atriz Débora Duboc,
a pedido da EPTV, em uma das muitas reportagens que a emissora realizou para marcar
o protesto da classe artística. A voz ganhou
tom, o palco �icou modesto e o ator seguiu
declamando “eu sou apenas um homem de
teatro...”
Magno Bucci mantém, bem à frente,
em sua caixa de memórias, dois espetáculos
que dirigiu no interior do Pedro II, quando
ele ainda estava em ruínas. “O Corauci vivia
pedindo para a gente ocupar o espaço. Estas

