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  ECONOMIA2.  9 
A condição climática condiciona um aspecto político-institucional que se insere na cultura do 

território: os longos meses de seca manifestam-se na redução da produção e provocam crise social, que se 
transforma em um problema político a partir da explicação recorrente para justificar o fraco desempenho 
econômico e social da região.

Na sua organização, o Estado brasileiro executa políticas públicas, programas e projetos nos 
diferentes ministérios que possuem ineficiente inter-relacionamento e, na maioria das vezes, não se 
utilizam de políticas de monitoramento e de avaliação quanto aos resultados de impacto. 

Na prática, são ineficientes se considerados como um conjunto complementar de atividades, o que 
caracteriza uma problemática relevante na contextualização do objeto do estudo. 

Contudo, a despeito dos investimentos públicos e privados, em Ribeirão Preto, para manter a 
dinâmica do eixo econômico, estes trazem como ameaça a possibilidade de seu deslocamento para as 
cidades do entorno, deixando no território apenas a prestação de serviços, com mão de obra de baixa 
qualificação e de pífio nível de renda, além da sazonalidade que coloca em risco os empregos gerados pela 
atividade. 

Tabela 14: Flutuação do Emprego em Ribeirão Preto, 2015.

 Admissões Desligamentos Saldo 

Ribeirão Preto 101.942 108.276 -6.334 

Micro Região 156.975 166.590 -9.615 

São Paulo 5.434.819 5.939.831 -505.012 

Brasil 18.066.752 19.791.997 -1.725.245 

Fonte: dados retirados do CAGED, 2016 e  INEPAD

Ao se somar o total populacional de Ribeirão Preto e sua região metropolitana, totalizando 1,6 
milhão de pessoas, com as cidades de Franca, São Carlos e Araraquara,  atinge-se cerca de 2,6 milhões de 
habitantes que acessam Ribeirão Preto em busca de serviços, como Saúde, Educação e Cultura.

Tabela 15: Ribeirão Preto tem apenas 12% da área da região administrativa, 
com 36% da população e 43% do PIB

 Número de 
Habitantes 

Território (km ) PIB (em milhões de 
reais) 

Ribeirão Preto 638.796 651 23.510 
Franca 328.640 606 7.342 
São Carlos 230.890 1.137 8.903 
Araraquara 217.343 1.004 7.414 
Sertãozinho 115.419 403 4.383 
Jaboticabal 72.796 707 2.054 
Monte Alto 47.453 347 1.404 
TOTAL 1.789.338 5.541 55.010 
Fonte: IBGE, 2013.
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As atividades tradicionais no território são movimentadas num processo de desenvolvimento 
exógeno e endógeno, na medida em que são desenvolvidas a partir das potencialidades locais, gerando 
identidade própria e integração entre os agentes econômicos. 

Figura 41 -  PIB por setor - % Valor médio agregado. Serviços e comércio dominam a economia 
de Ribeirão Preto, SP

Fonte: INEPAD & SEADE, 2012

Destacam-se o comércio, área da Saúde, da Educação e a Logística, além do cinturão verde de 
hortaliças e frutas. A maior participação na composição estrutural empresarial da cidade está no comércio 
e no setor de reparação e revenda de veículos, atingindo 45% do número de estabelecimentos.

Figura 42: Empresas por segmento – Ribeirão Preto (%)
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Fonte: INEPAD- Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração - 2016/ IBGE



Os dados abaixo ratificam o quantitativo empresarial e pessoal ocupado e respectivo 
salário médio e outras remunerações.

Tabela 15: Número de empresas atuantes, 2014

Número de empresas atuantes 34.693 Unidades 
Número de unidades locais 36.166 Unidades 
Pessoal ocupado assalariado 232.531 Pessoas 
Pessoal ocupado total 278.464 Pessoas 
Salário médio mensal 3,0 Salários mínimos 
Salários e outras remunerações 6.740.930 Mil Reais 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016

Em decorrência, o volume de depósitos bancários, que vinha num crescer, a partir de 2014 
inicia um processo de descenso à semelhança do observado no país em função das crises políti-
co-econômica que marcam o Brasil nos tempos recentes.

Fonte: INEPAD e SEADE/2016

Paradoxalmente, as operações de crédito ascendem numa tentativa de preservar as ativi-
dades, mesmo pagando um custo elevado do dinheiro, estabelecido no patamar mínimo da taxa 
SELIC de 14,25%.

Figura 42: Depósitos totais em Ribeirão Preto

Figura 43: Operações de Crédito, Ribeirão Preto

Fonte: INEPAD e SEADE/2016



A seguir um panorama geral da produção de grãos e frutos na área do cinturão comentado 
anteriormente, compreendendo culturas permanentes e temporárias. Entende-se como perma-
nente aquelas culturas que têm colheitas sem necessidade de replantio a longo prazo, como o 
café, abacate, por exemplo. E, as temporárias, como a cana de açúcar que permite cinco a seis 
cortes, no máximo, carecendo de replantio e de descanso da terra. 

Nos quadros a seguir uma relação das principais culturas locais, com destaque para o café, 
que remonta às origens da cidade

Tabela 16: Produção total de café em grão no município de Ribeirão Preto, em 2014.
Café (em grão) Total - Área colhida 155 Hectares 
Café (em grão) Total - Área destinada à colheita 155 Hectares 
Café (em grão) Total - Quantidade produzida 180 Toneladas 
Café (em grão) Total - Rendimento médio 1.161 quilogramas por hectare 
Café (em grão) Total - Valor da produção 874 mil reais 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2014. RJ: IBGE, 2015.

Tabela 17: Produção agrícola permanente no município de Ribeirão Preto, em 2014.

Abacate - Quantidade produzida 168 Toneladas 
Abacate - Valor da produção 223 mil reais 
Abacate - Área destinada à colheita 13 Hectares 
Abacate - Área colhida 13 Hectares 
Abacate - Rendimento médio 12.923 Quilogramas/hectare 
Banana (cacho) - Quantidade produzida 852 Toneladas 
Banana (cacho) - Valor da produção 493 mil reais 
Banana (cacho) - Área destinada à colheita 21 Hectares 
Banana (cacho) - Área colhida 21 Hectares 
Banana (cacho) - Rendimento médio 40.571 Quilogramas/hectare 
Café (em grão) Total - Quantidade produzida 180 Toneladas 
Café (em grão) Total - Valor da produção 874 mil reais 
Café (em grão) Total - Área destinada à 
colheita 

155 Hectares 

Café (em grão) Total - Área colhida 155 Hectares 
Café (em grão) Total - Rendimento médio 1.161 Quilogramas/hectare 
Café (em grão) Arábica - Quantidade 
produzida 

180 Toneladas 

Café (em grão) Arábica - Valor da produção 874 mil reais 
Café (em grão) Arábica - Área destinada à 
colheita 

155 Hectares 

Café (em grão) Arábica - Área colhida 155 hectares 
Café (em grão) Arábica - Rendimento médio 1.161 quilogramas por 

hectare 
Limão - Quantidade produzida 357 toneladas 
Limão - Valor da produção 231 mil reais 
Limão - Área destinada à colheita 22 hectares 
Limão - Área colhida 22 hectares 
Limão - Rendimento médio 16.227 quilogramas por 

hectare 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2014. RJ: IBGE, 2015. Nota: Excluí-se nesse quadro a produção de 
cereais, leguminosas e oleaginosas, tendo em vista que os últimos dados referentes a estes produtos são 
2007, portanto muito desatualizados



Tabela 18: Produção agrícola temporária no município de Ribeirão Preto,  em 2014
Amendoim (em casca) - Quantidade produzida 1.250 toneladas 
Amendoim (em casca) - Valor da produção 1.449 mil reais 
Amendoim (em casca) - Área plantada 500 hectares 
Amendoim (em casca) - Área colhida 500 hectares 
Amendoim (em casca) - Rendimento médio 2.500 Quilogramas/ hectare 
Cana-de-açúcar - Quantidade produzida 2.295.989 toneladas 
Cana-de-açúcar - Valor da produção 137.300 mil reais 
Cana-de-açúcar - Área plantada 30.985 hectares 
Cana-de-açúcar - Área colhida 30.985 hectares 
Cana-de-açúcar - Rendimento médio 74.100 Quilogramas/ hectare 
Feijão (em grão) - Quantidade produzida 57 toneladas 
Feijão (em grão) - Valor da produção 174 mil reais 
Feijão (em grão) - Área plantada 38 hectares 
Feijão (em grão) - Área colhida 38 hectares 
Feijão (em grão) - Rendimento médio 1.500 Quilogramas/ hectare 
Mandioca - Quantidade produzida 840 toneladas 
Mandioca - Valor da produção 312 mil reais 
Mandioca - Área plantada 56 hectares 
Mandioca - Área colhida 56 hectares 
Mandioca - Rendimento médio 15.000 Quilogramas/ hectare 
Milho (em grão) - Quantidade produzida 3.120 toneladas 
Milho (em grão) - Valor da produção 1.243 mil reais 
Milho (em grão) - Área plantada 650 hectares 
Milho (em grão) - Área colhida 650 hectares 
Milho (em grão) - Rendimento médio 4.800 Quilogramas/ hectare 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2014. RJ: IBGE, 2015.

Como fato, as atividades da indústria de serviços em larga escala têm como principal fonte 
de energia a eletricidade, que traz consigo, muitas vezes, um cenário de degradação ambiental. 
O desmatamento sem reposição tem provocado a diminuição gradativa da biodiversidade; o 
empobrecimento do solo; bem como contribuído fortemente para a diminuição da sua capaci-
dade de retenção de água, o que leva à aceleração do processo de erosão comprometendo tanto 
a questão produtiva quanto a qualidade de vida para os moradores do entorno. As discussões 
mais contemporâneas sobre novas formas de exploração do capital apontam para a necessidade 
de uma responsabilidade compartilhada pelo meio ambiente e que envolve ações dos vários 
níveis do Estado na forma de políticas públicas adequadas, sistema produtivo e sociedade.

Rutkowski (2013) entende que apenas políticas públicas integradas, que tenham como 
tema transversal o meio ambiente, poderão alcançar sucesso na solução de problemas como 
água potável e esgoto, resíduos sólidos e habitação, saúde pública e segurança alimentar, 
preservação ambiental e áreas verdes, mobilidade e circulação, lazer e recreação e todos os 
outros pontos que envolvem a inclusão social e a qualidade de vida.

Citando Lefebvre (2001) e Sachs (2008), Rutkowski (2013) discute que a cidade, da forma 
como tem se estruturado, é colocada como o espaço privilegiado das decisões, gerando uma 
oposição belicosa entre o urbano e o rural. Nesse processo, a cidade corrói e destrói o campo na 
medida em que penetra na vida camponesa expropriando-a de traços tradicionais tais como: 
artesanatos, pequenas vilas, espaços de sociabilidade, festejos tradicionais, sistemas produtivos 
locais, entre outros aspectos. Realidade semelhante os pesquisadores do IPCCIC puderam 
observar ao longo do trabalho de campo que resultou no livro Memórias dos Cafezais: a vida nas 
fazendas (IPCCIC, 2014), material que baliza conclusões expressas neste relatório.   

No limite, esse processo gera marginalidade econômica de pequenas comunidades que 
acabam por migrar para a cidade inflando-a em seus cinturões de pobreza, contribuindo para a 
violência e o impacto ambiental, por exemplo.

Mesmo trabalhando com parcos recursos, muito poderia ser feito, caso houvesse um 
trabalho intenso de orientação para a preservação ambiental, expressando que lixo é matéria 
prima e tem serventia e, se bem administrado, gera renda à uma parcela da população que 
habita, de forma marginal, tanto física quanto produtivamente,  a cidade.

Outro ponto que merece um olhar atento refere-se à questão do endividamento municipal, 
que se aproxima da casa de R$ 1,0 bilhão. Mesmo que o total de receitas previsto se realize e que 
as despesa fiquem congeladas no atual patamar, a dívida acumulada deve permanecer nos níveis 
atuais.
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Figura 44: Evolução da dívida de Ribeirão Preto, 2009 - 2015.

Fonte:http://www.acidadeon.com/politica/=+Preto+ultrapassa+R+741+milhoes.aspx



Pela Lei de Diretrizes orçamentárias observa-se uma estimativa de manutenção dos gastos, 
com queda acentuada nas áreas do Turismo, em que pese a construção de vários novos hotéis na 
cidade, a rubrica de meio ambiente, que ratifica o comentário feito anteriormente, e a parte de 
obras e infraestrutura. 

Tais cortes significam manutenção do status quo enquanto a população cresce e anseia 
pela satisfação de suas necessidades. Abaixo o projeto para 2017 encaminhado ao Legislativo 
para apreciação e emendas.

Figura 45: Projeto da LDO

Ao lado, na figura 46,  um comparativo entre as receitas e despesas da cidade  em 2014, para 
efeito de informação.



Figura 46: Receita e Despesa de Ribeirão Preto

Fonte: Meu Município, 2014. Disponível em: < https://meumunicipio.org.br/perfil-municipi-
o/3543402-Ribeirao-Preto-SP>. Acesso em: 30 jun. 2016.



Também o município é ressaltado quanto ao volume de recursos orçamentários, que ultra-
passa a casa de R$ 1,8 bilhão, oriundos do recolhimento de tributos e de transferência de receitas 
por parte do estado e da União, dotando Ribeirão Preto de capacidade de investimento governa-
mental muito acima de outros municípios de São Paulo e de outros estados da Federação. Contu-
do, cabe salientar que, desde 2010, as receitas realizadas ficam aquém ou muito próxima à 
estimada. 

Tabela 19: Receita Ribeirão Preto, SP

Fonte:  INEPAD- Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração, [2014]

Em termos nominais, Ribeirão Preto apresenta um déficit fiscal estimado de 470 milhões 
de Reais para um PIB de mais de dois bilhões de Reais para o exercício de 2016.

 A origem de recursos advém do recolhimento de ISS e do IPTU, tributos de gênese munici-
pal, bem como de transferências do ICMS e IPVA sob a égide do estado. Acresçam os aportes 
decorrentes de programas federais, como Minha casa, minha vida, do Programa de Agricultura 
Familiar e de incentivos à geração de energia renovável, ao PROÁLCOOL, em especial, assim 
como os recursos do Plano de Safra, no qual há espaço de captação substantiva.

Os fatos geradores dos impostos comentados fundamentam-se pelas características que 
qualificam Ribeirão Preto pelas atividades econômicas de prestação de serviços, em geral e, de 
polo logístico para armazenagem e distribuição, em particular.

Através dos gráficos a seguir realiza-se um comparativo de receitas oriundas de vários 
fatores geradores entre Ribeirão Preto e outras cidades do país e do próprio estado.

O quadro abaixo foi realizado pela equipe do INEPAD considerando a receita 
de 2016 com base na inflação (IPCA) cheia, prevista no Boletim Focus do BAnco 
Central de 5,9% sobre os valores por eles previstos para 2015, e foi obtido em 

valores R$ milhões:



Gráfico 47: ISS, Ribeirão Preto

Fonte: Meu Município, 2014. Disponível em: < https://meumunicipio.org.br/perfil-municipi-
o/3543402-Ribeirao-Preto-SP>. Acesso em: 30 jun. 2016.

Figura 48: ICMS, Ribeirão Preto

Fonte: Meu Município, 2014. Disponível em: < https://meumunicipio.org.br/perfil-municipi-
o/3543402-Ribeirao-Preto-SP>. Acesso em: 30 jun. 2016.



Figura 49: IPVA, Ribeirão Preto

Fonte: Meu Município, 2014. Disponível em: < https://meumunicipio.org.br/perfil-municipi-
o/3543402-Ribeirao-Preto-SP>. Acesso em: 30 jun. 2016..

Figura 50: IPTU, Ribeirão Preto

Fonte: Meu Município, 2014. Disponível em: < https://meumunicipio.org.br/perfil-municipi-
o/3543402-Ribeirao-Preto-SP>. Acesso em: 30 jun. 2016.



Tabela 20: Receita de Ribeirão Preto

Fonte: Portal da Transparência, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 2016

Tabela 21: Detalhamento da receita de Ribeirão Preto

Tabela 22: Receita Ribeirão Preto

Fonte: Portal da Transparência, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 2016.

Fonte: Portal da Transparência, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 2016.

A compreensão dos negócios de base local, sob outra perspectiva, contrapondo as inter-
pretações existentes e corrigindo as distorções por meio do acesso universalizado e da melhor 
distribuição de renda conciliam-se em torno da pequena empresa. 

Segundo Benite (2015), “a existência de capacitação local para dar suporte e adaptar novas 
tecnologias às necessidades dos clientes pode contribuir significativamente para o sucesso do 

processo de difusão”.
Ainda diz Benite, 

“o sucesso na introdução de novas tecnologias depende fundamentalmente da capaci-
tação das empresas para absolverem eficientemente novos equipamentos, sistemas e 
processos produtivos. Isso inclui a incorporação de novas rotinas, procedimentos e 
informações técnicas que, para serem efetivamente adotadas, dependem da capaci-
dade dos recursos humanos de transformar informação em conhecimento. Assim, a 
difusão de novas tecnologias está diretamente associada ao desenvolvimento de novas 
capacidades cognitivas para solucionar problemas na introdução, otimização e 
adaptação de tecnologias específicas a seu ambiente de trabalho”.

Dos aspectos salientados, torna-se límpido que há recursos municipais, que existe poten-
cialidade e reconquista a serem feitas e que há qualificação de sua população. Onde está o nó 
górdio de Ribeirão Preto, então?

Através do gráfico 41 apresenta-se um comparativo entre receitas e despesas de Ribeirão 
Preto vis à vis o do estado de São Paulo, onde há relativo superávit  e o do Brasil, com resultados 
ainda mais favoráveis. Todos estes dados são relativos ao ano de 2014

1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                              1.793.873.326,00                               1.551.673.823,18
2 - RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                                     188.721.013,34

Dados Contabilizados até: 31/12/2014 Dados Atualizados até: 16/04/2016

Dados Contabilizados até: 16/04/2016 Dados Atualizados até: 16/04/2016

Dados Contabilizados até: 31/12/2014 Dados Atualizados até: 16/04/2016

1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                              2.028.704.566,00                                   1.681.380.074,71
2 - RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                                                                                         246.311.817,28



A compreensão dos negócios de base local, sob outra perspectiva, contrapondo as inter-
pretações existentes e corrigindo as distorções por meio do acesso universalizado e da melhor 
distribuição de renda conciliam-se em torno da pequena empresa. 

Segundo Benite (2015), “a existência de capacitação local para dar suporte e adaptar novas 
tecnologias às necessidades dos clientes pode contribuir significativamente para o sucesso do 

Figura 51: Despesas e receitas orçamentárias

Variável Ribeirão Preto São Paulo Brasil 
Receitas 1.975.303 131.612.342 461.146.647 
Despesas 1.982.163 118.500.293 412.501.044 
    

Fonte: Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas (Anexo I-C) 2014 e Despesas Orçamentária 
sempenhadas (Anexo I_D). 2014. In: Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional. Siconfi: sistema de infor-
mações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Brasília, DF, [2015]. Disponível em: <https://sicon-
fi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>. Acesso em: 30 jun. 2016

processo de difusão”.
Ainda diz Benite, 

“o sucesso na introdução de novas tecnologias depende fundamentalmente da capaci-
tação das empresas para absolverem eficientemente novos equipamentos, sistemas e 
processos produtivos. Isso inclui a incorporação de novas rotinas, procedimentos e 
informações técnicas que, para serem efetivamente adotadas, dependem da capaci-
dade dos recursos humanos de transformar informação em conhecimento. Assim, a 
difusão de novas tecnologias está diretamente associada ao desenvolvimento de novas 
capacidades cognitivas para solucionar problemas na introdução, otimização e 
adaptação de tecnologias específicas a seu ambiente de trabalho”.

Dos aspectos salientados, torna-se límpido que há recursos municipais, que existe poten-
cialidade e reconquista a serem feitas e que há qualificação de sua população. Onde está o nó 
górdio de Ribeirão Preto, então?

Através do gráfico 41 apresenta-se um comparativo entre receitas e despesas de Ribeirão 
Preto vis à vis o do estado de São Paulo, onde há relativo superávit  e o do Brasil, com resultados 
ainda mais favoráveis. Todos estes dados são relativos ao ano de 2014



Respostas para este questionamento serão apresentas no caderno 2, depois da aplicação da 
Matriz Swot que estudará os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças de Ribeirão 
Preto. Afinal, como já indagado, como mudar sem conhecer?

civilConstrução 
Dados da Fundace dão conta do crescimento na área da construção civil em Ribeirão Preto 

no período de 2006 a 2012. Era 4,9% a porcentagem de empregos concentrados nesse setor e 
atingiu 7,4% em 2012. Representantes do Sinduscon da cidade – Sindicato da Construção Civil, 
narram o boom do setor no período de 2006 e 2007, a queda posterior a este ano e a retomada 
em 2013.

Entretanto, em 2016 a construção civil de Ribeirão Preto fechou 997 postos de trabalho no 
mês de março em comparação com fevereiro do mesmo ano, seguindo a onda de crise do setor 
no país. Das dez regiões paulistas, só Santo André (1.485) e capital (1.862) fecharam mais postos 
de trabalho em números absolutos, conforme pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

Fonte: SindosConSP, 2016. 

Tabela 22: Número de empregos na Construção Civil



A queda pode ser avaliada pelo quadro abaixo, que mostra o número de aprovação de 
loteamentos na cidade.

Tabela 22: Receita Ribeirão Preto

Tabela 22: Receita Ribeirão Preto

Entre 2013 a 2015 foram aprovados 18 loteamentos e desmembramento junto ao 
Departamento de Urbanismo do Municípios de Ribeirão Preto

ZONA                                                                                                               2013             2014           2015

Norte

Sul

Leste 

Oeste

TOTAL                                                                                            2013             2014           2015

Fonte: Secretaria do Planejamento de Ribeirão Preto, 2016.

Fonte: Secretaria do Planejamento de Ribeirão Preto, 2016.

Nesta cadeia de fatos, o Boletim de Crédito do Ceper/Fundace apontou a queda de 16,3% 
nos financiamentos em geral na região de Ribeirão Preto. Os dados referentes a agosto de 2015, 
em comparação com o mesmo período de 2014, mostram a dificuldade de financiamento enfren-
tada pelas famílias com a elevação dos juros, retração da renda média e aumento do desemprego. 
Somente a construção civil aumentou 6,5%.



Turismo 
O Ministério do Turismo edito, em 2010, um folheto intitulado:  Destino: Referência em 

Turismo de Negócio e de Eventos em Ribeirão Preto. Material prioritariamente discursivo, sem 
relatos de investimentos, retornos ou infraestrutura quantitativa, descreve os lugares da cidade 
os oferecendo.  Menciona as atividades promovidas na cidade como a Agrishow, por exemplo, 
feira anual do setor de agronegócios que movimenta mais de 700 expositores e público de mais 
de 140 mil visitantes, de cerca de 50 países, deixando muitos benefícios sociais e econômicos 
para a região. 

 O arquivo em PDF, disponibilizado no site do Ministério  explica que a escolha de Ribeirão 
Preto para participar do projeto Destino Referência se deu com base nas suas pré-condições para 
o segmento de Negócios e Eventos. E embora a cooperação público-privada não estivesse total-
mente ajustada, houve fatores que, por sua relevância e particularidade na região, justificaram a 
determinação de Ribeirão Preto como Destino Referência em Turismo de Negócios e Eventos, 
dentre as quais podem ser destacados: 

• A concentração de um polo industrial expressivo 
• Existência de centros tecnológicos e acadêmicos de excelência 
• Utilização de tecnologia de ponta na agroindústria 
• Realização de visitas técnicas regulares no município e entorno 
• Proximidade de São Paulo, capital – maior centro econômico do país e principal emis-
sor de turistas de negócios e eventos
• Boa acessibilidade terrestre 
• Existência de aeroporto com frequência regular de voos nacionais e regionais (fato 
não usual no cenário de não capitais) 
• Altíssimo PIB do município 
• Ocorrência frequente de eventos técnico- científicos nacionais e internacionais 
• Existência de feiras de negócios regulares 
• Boa infraestrutura geral 
•Boa infraestrutura turística, com destaque para equipamentos relacionados à 
realização de eventos (hotéis com salas, centros de convenções e exposições) 

A Associação Brasileira de Empresas de Eventos divulgou, em 2013 ,  que ao longo do ano, 
cerca de 5 mil pessoas se reuniram em Ribeirão Preto, nos congressos e jornadas organizados por 
uma única empresa. Além dos participantes contabilizados, os eventos  geraram ainda, entre 
empregos diretos e indiretos, aproximadamente 1.000 postos e atrairam 120 empresas patroci-
nadoras, sem contar outras 250 empresas contratadas como prestadoras de serviços para os seis 
congressos e jornadas. 

Em reportagem intulada: Aeroporto e rodoviária barram turismo em Ribeirão Preto, 
assinada por Jean de Souza, em julho de 2010, publicada na Folha Online, presentantes da rede 
hoteleira, Associação Comercial e Industrial e Convention & Visitor Bureau a infraestrutura da 
cidade não estava preparada para expander seu receptive em relação ao turismo de negócio e 
de evetos. Também nesta reportagem, nenhuma menção aos números do setor. 

No site do Convention & Visitor Bureau, a mesma realidade, o material difundido repete 
números do IBGE e oferece textos dicursivos sobre a localidade. 

Em resposta a uma abordagem feita pelos pesquisadores, a representação do Sindicato de 
Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares, partilhou uma relatório constando, os seguintes dados, 
sobre  a infraestrutura da cidade:

54 hotéis, sendo 24 na área central.
5 flat´s sendo 2 na área central.
9.100 leitos.
3.640 UHs’   (unidade habitacionais).
Funcionários diretos – 3.900

Dados de Motéis de Ribeirão Preto
42 Motéis
2.100 leitos
1.050 UHs’   (unidade habitacionais).
Funcionários diretos -  1700
Quantidades de Restaurantes
410 empresas.

Sendo, considerado  de alto padrão de atendimento, a partir da análise do CNPJ, 
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Mão de obra em hotéis
Diretas = 1500
Indiretas = 4500 
Total = 6000

Dados de Hotéis e Flat´s na Área Central (representando 50%)
24 hoteis
2 flat´s

Mão de obra
Diretas em hotéis = 570
Diretas em flat´s = 130
Total = 700

Indiretas em hoteis e flat´s = 2100

 Ao disponibilizar o dados (2016) o represente mesmo alertou sobre a necessidade de 
revisão tendo em vista o não acompanhamento periódico. Por sua vez, dados divulgados pela 
Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto são muitos diferentes.
De acordo com informações do Núcleo de Economia da ACIRP na Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (CNAE), a cidade de Ribeirão Preto possui 1619 - restaurantes e similares; 839 
bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas e 3166  lanchonetes, casas de 
chá, de sucos e similares. Os números dizem respeito a aqueles estabelecimentos cadastrados na 
ACI- RP podemos com certeza ampliar este número. 
A oferta de comida e bebida é variada, da sofisticada em restaurantes a la carte de comida 
francesa, passando pela cozinha de outros países como Portugal, Itália, Japão, Espanha, México, 
Argentina, Uruguai; a mais popular com refeições que traduzem a culinária nacional e a assimi-
lação da estrangeira nos pratos por quilos, bem como em pratos feitos. 
 O Festival Tanabata, de comida e cultura japonesa, deixou de ser realizado no alto do 
Morro de São Bento com apoio da Secretaria da Cultura, neste ano de 2016, mudou de lugar e de 
nome, passou a chamar o Festival Japonês Ribeirão Preto.
Outros festivais menores estão iniciando na primeira edição como o Festival de Churros e o 
Burguer Truck Festival. 
Existe um espaço grande para desenvolver outros tipos de festivais com temáticas que podem ir 
do café a cana de açúcar; passando por comida de imigrantes a comida caipira ou ítalo caipira, 
nipo caipira, entre outras tradições da cidade.
 Ao longo do ano diversos eventos de diferentes gêneros musicais atraem milhares de 
pessoas como o João Rock, Ribeirão Rodeio Music, Sesc in Blues, Carnabeirão, alguns destes 
eventos contam com camarotes open bar, que oferecem comida e bebidas à vontade incluidas 
no preço do ingresso.
 Uma oferta variada de foods trucks cresce cada vez mais na cidade com uma comida para 
todos os gostos. Quem passa pela Avenida Treze de Maio principalmente nos finais de semana 
pode escolher entre os diferentes lanches, cachorro quente para todos os gostos, tamanho e 
preços; espetos variados como queijo, carne vermelha e frango; pizza de forno a lenha; comida 
japonesa, crepes, etc..
 Apesar desta oferta grande de comidas em restaurantes, bares, lanchonetes, empórios e 
comida de rua, etc.. pouco se fala em gastronomia sustentável na cidade. 

 O modelo ainda é tradicional com muito espaço para expandir uma gastronomia voltada 
para ações sustentáveis ligando fornecedores a consumidores que passe por grandes redes de 
supermercados a restaurantes mais sofisticados e chegando a comida de rua. 
A opção alimentar hoje é considerada um ato político, pois envolve uma extensa cadeia produti-
va até chegar na mesa do consumidor. Quanto mais a mídia publica a respeito dos benefícios 
dos alimentos orgânicos na contramão deste processo cada vez mais as pessoas tem acesso a 
uma ampla variedade de alimentos processados. 
 Ao pensar numa gastronomia sustentável, a cadeia produtiva, deve começar na lavoura, 
e esta, quanto mais perto do consumidor melhor a qualidade do produto para chegar à mesa. A 
preocupação com o que comemos cada vez mais faz parte vida contemporânea, pois tem por 
trás uma filosofia de vida que significa “saúde no prato”. Daí a opção pelo orgânico que ainda é 
caro e pouco disponível na oferta de alimentos no Brasil. 
 O RibeirãoShopping promove a cada quinze dias aos sábados uma feira de produtos 
naturais, reunindo fornecedores e produtores de alimentos orgânicos, frutas, verduras e 
legumes, e opções de produtos sem gluten e sem lactose. 
 O espaço Fiusa Center também promove no primeiro sábado do mês, das 8h às 14hs a 
Feira Livre de Produtos Saudáveis do Fiusa Center.
 Outro desafio na melhora da alimentação está no caminho dos alimentos entre quem 
produz e o consumidor. Um dos problemas enfrentados pelos pequenos produtores é colocar 
seu produto no mercado. Produtos sazonais locais não conseguem competir com as grandes 
redes de distribuidores. 
 O assentamento agrícola Mario Lago do MST em Ribeirão Preto, possui um projeto agroe-
cológico e tem produtores de verduras e frutas orgânicas que muitas vezes não consegue colo-
car seu produto na mesa do consumidor (FERRANTE & BORELLI FILHO 2009). A alternativa de 
bancas de verduras e frutas na rua, bem como a entrega de cestas semanais na casa do consumi-
dor são algumas das soluções que estão sendo empregadas na tentativa de solucionar este 
problema. 
 A agricultura urbana pode mudar o mundo para bem melhor. O impacto de transformar 
uma cidade com o recobrimento de casas, barracões e edifícios com vegetação, apoiando a 
criação de hortas comunitárias nos inúmeros espaços desocupados, a ocupação de espaços 
vazios transformados verdes com árvores frutiferas, hortas de ervas medicinais, entre outras 
ideias, podem agregar sustentabilidade para uma comunidade, com projetos sociais que 
possibilitem ampliar o campo da gastronomia como um todo para uma cidade. 
 A questão de descartar o alimento feio, imperfeito e vender apenas o alimento perfeito, 
bonito promove um desperdício alto de alimentos comestíveis no mundo inteiro. A cada ano, 
conforme revela Bruno Machado na publicação Mundo Estranho,  cerca de 1/3 de alimentos é 
jogado fora no mundo.
 Apesar de algumas propostas tímidas no Brasil ainda temos muito que avançar para usar 
os alimentos considerados feios. Em Ribeirão Preto a rede Cenourão, vende produtos com 
validade limitada por um preço mais baixo. 
Muitas pessoas não entendem a proposta e alegam que não levam pois se trata de alimentos 
estragados. Ao estudar os números do desperdício de alimentos no Brasil sabemos que estas 
iniciativas precisam avançar na mesma medida da compreensão da população para a aquisição 
destes alimentos.
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lação da estrangeira nos pratos por quilos, bem como em pratos feitos. 
 O Festival Tanabata, de comida e cultura japonesa, deixou de ser realizado no alto do 
Morro de São Bento com apoio da Secretaria da Cultura, neste ano de 2016, mudou de lugar e de 
nome, passou a chamar o Festival Japonês Ribeirão Preto.
Outros festivais menores estão iniciando na primeira edição como o Festival de Churros e o 
Burguer Truck Festival. 
Existe um espaço grande para desenvolver outros tipos de festivais com temáticas que podem ir 
do café a cana de açúcar; passando por comida de imigrantes a comida caipira ou ítalo caipira, 
nipo caipira, entre outras tradições da cidade.
 Ao longo do ano diversos eventos de diferentes gêneros musicais atraem milhares de 
pessoas como o João Rock, Ribeirão Rodeio Music, Sesc in Blues, Carnabeirão, alguns destes 
eventos contam com camarotes open bar, que oferecem comida e bebidas à vontade incluidas 
no preço do ingresso.
 Uma oferta variada de foods trucks cresce cada vez mais na cidade com uma comida para 
todos os gostos. Quem passa pela Avenida Treze de Maio principalmente nos finais de semana 
pode escolher entre os diferentes lanches, cachorro quente para todos os gostos, tamanho e 
preços; espetos variados como queijo, carne vermelha e frango; pizza de forno a lenha; comida 
japonesa, crepes, etc..
 Apesar desta oferta grande de comidas em restaurantes, bares, lanchonetes, empórios e 
comida de rua, etc.. pouco se fala em gastronomia sustentável na cidade. 

 O modelo ainda é tradicional com muito espaço para expandir uma gastronomia voltada 
para ações sustentáveis ligando fornecedores a consumidores que passe por grandes redes de 
supermercados a restaurantes mais sofisticados e chegando a comida de rua. 
A opção alimentar hoje é considerada um ato político, pois envolve uma extensa cadeia produti-
va até chegar na mesa do consumidor. Quanto mais a mídia publica a respeito dos benefícios 
dos alimentos orgânicos na contramão deste processo cada vez mais as pessoas tem acesso a 
uma ampla variedade de alimentos processados. 
 Ao pensar numa gastronomia sustentável, a cadeia produtiva, deve começar na lavoura, 
e esta, quanto mais perto do consumidor melhor a qualidade do produto para chegar à mesa. A 
preocupação com o que comemos cada vez mais faz parte vida contemporânea, pois tem por 
trás uma filosofia de vida que significa “saúde no prato”. Daí a opção pelo orgânico que ainda é 
caro e pouco disponível na oferta de alimentos no Brasil. 
 O RibeirãoShopping promove a cada quinze dias aos sábados uma feira de produtos 
naturais, reunindo fornecedores e produtores de alimentos orgânicos, frutas, verduras e 
legumes, e opções de produtos sem gluten e sem lactose. 
 O espaço Fiusa Center também promove no primeiro sábado do mês, das 8h às 14hs a 
Feira Livre de Produtos Saudáveis do Fiusa Center.
 Outro desafio na melhora da alimentação está no caminho dos alimentos entre quem 
produz e o consumidor. Um dos problemas enfrentados pelos pequenos produtores é colocar 
seu produto no mercado. Produtos sazonais locais não conseguem competir com as grandes 
redes de distribuidores. 
 O assentamento agrícola Mario Lago do MST em Ribeirão Preto, possui um projeto agroe-
cológico e tem produtores de verduras e frutas orgânicas que muitas vezes não consegue colo-
car seu produto na mesa do consumidor (FERRANTE & BORELLI FILHO 2009). A alternativa de 
bancas de verduras e frutas na rua, bem como a entrega de cestas semanais na casa do consumi-
dor são algumas das soluções que estão sendo empregadas na tentativa de solucionar este 
problema. 
 A agricultura urbana pode mudar o mundo para bem melhor. O impacto de transformar 
uma cidade com o recobrimento de casas, barracões e edifícios com vegetação, apoiando a 
criação de hortas comunitárias nos inúmeros espaços desocupados, a ocupação de espaços 
vazios transformados verdes com árvores frutiferas, hortas de ervas medicinais, entre outras 
ideias, podem agregar sustentabilidade para uma comunidade, com projetos sociais que 
possibilitem ampliar o campo da gastronomia como um todo para uma cidade. 
 A questão de descartar o alimento feio, imperfeito e vender apenas o alimento perfeito, 
bonito promove um desperdício alto de alimentos comestíveis no mundo inteiro. A cada ano, 
conforme revela Bruno Machado na publicação Mundo Estranho,  cerca de 1/3 de alimentos é 
jogado fora no mundo.
 Apesar de algumas propostas tímidas no Brasil ainda temos muito que avançar para usar 
os alimentos considerados feios. Em Ribeirão Preto a rede Cenourão, vende produtos com 
validade limitada por um preço mais baixo. 
Muitas pessoas não entendem a proposta e alegam que não levam pois se trata de alimentos 
estragados. Ao estudar os números do desperdício de alimentos no Brasil sabemos que estas 
iniciativas precisam avançar na mesma medida da compreensão da população para a aquisição 
destes alimentos.



  CERVEJA
Uma                com aHISTÓRIA

A cidade ganhou notoriedade no final do século XIX com o café e com ele a “urbe” se desen-
volveu no entretenimento noturno. A chegada de milhares de imigrantes contribuiu para aumen-
tar a oferta da gastronomia local. 

A cidade produz cervejas desde o ínício do século XX conforme relata  o pesquisador Carra-
to em seu artigo “Comes e Bebes na Belle Époque Ribeiraopretana”:  

Amanhecem as cervejarias, neste caloroso Ribeirão Preto, ainda no tempo da italianada 
dos eitos do café. Primeiro, bebe-se muito vinho, principalemente os tintos e “Chiantis” 
das “quartolas” vindas da Itália. Começam a aparecer as fábricas de cervejas, ainda mais 
facilitadas pela boa qualidade de nossa água, mineralíssima – já dizia o Dr Luís Pereira 
Barreto. Lá pelos lados do Barracão, Gambini & Tegnano mantém por anos e anos e sua 
cervejaria. Temos até uma listagem de material da brva e generosa indústria,  que vai 
aguentando firme até que a poderosa Companhia Antarctica Paulista, sob o controle de 
Zerrener, Bulow & Co. entre duro no mercado local. E entra mesmo,  com uma sucessão 
de cervejas claras, escuras e pretas. Começamos a bebê-las, em todas as suas côres: 
-claras – Antárctica, Pilsen, Bock Cristal, BaváriaPilsen, Tívoli, União, Monopol, Aliança, 
Boêmia, Paulista, a saudosa Paullsta, Mojiana, Excelente, Cometa e Ipiranga.  Escuras – 
Munchen, Bavária Munchen, Bavária Sport, Bock Tip Top; e pretas – Antárctica Stout, 
Antárctica Pórter e Culmbach... Bebe-se em casa, nas refeições, e nos bate-papos famili-
ares, sentando-se em cadeiras colocadas nos passeios. E se começa a beber nos bares, 
nas confeitarias e nos restaurantes.  (CARRATO: 1990,  138)

Um século depois, as cervejas artesanais ganharam espaço com o surgimento das cervejari-
as artesanais. 

A pioneira cervejaria artesanal foi a Colorado em 1996, que apostou em cervejas usando 
sabores nacionais como café, rapadura, mandioca, jaboticaba, mel, castanha do Pará, entre outros 
(http://www.cervejariacolorado.com.br/pagina/institucional/historia). 

Em seguida chegou a Lund, depois a Invicta e em junho de 2014 surgiu o primeiro Tour 
Cervejeiro na terra do Chop. Inicialmente o tour era composto por três cervejarias artesanais: a 
Colorado, a Lund e a Invicta. Os bares apostaram nas cervejas artesanais que passaram a  ser cada 
vez mais conhecidas e a cidade ampliou a oferta do produto. 

O mercado cresceu e outras cervejarias além das três iniciais, surgiram como a Walfanger 
(que funciona no distrito de Bonfim Paulista), o brewpub, bar que fabrica a própria cerveja a Wierd 
Barrel, a nanocervejaria Pratinha,  bem como outras cervejas pouco conhecidas do grande público. 

Em 2016 a cidade realizou alguns festivais de cervejas artesanais, o St Patrick´s Festival e no 
mês de abril o 1º. Encontro do Polo Cervejeiro com cinco fabricantes no 2º. Semestre 2016 esta 
previsto o Invicta Nocaute Festival, o Slow Brew Ribeirão Tri legal, Tchê; o Festival Ipa Day Brasil. O 
Slow Brew é um evento de cervejas que ocorre em Campos do Jordão e este ano veio para 
Ribeirão Preto. São iniciativas de empresários e não contam com apoio institucional. Elas ganham 
espaço e atendem a um público cada vez mais exigente em matéria de cervejas. 

Além das cervejas a cidade participa desde 2010 de um dos mais prestigiados concursos 
gastronomicos do Brasil: Comida di Buteco. A história do festival que teve inicío em Belo Horizon-
te em 2000, quando chegou a Ribeirão Preto a cidade que possui uma tradição de butecos o 
evento foi muiot bem recebido. Nos últimos a sofisticação e a criatividade têm revelado inúmeros 
petiscos que atraem milhares de pessoas que circulam pelos butecos e dão nota para os petiscos 
e analisa diferentes serviços do buteco. 
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  CULTURA2.  10 
A cidade de Ribeirão Preto gastou com 

Cultura em 2014,  R$ 13.787.083. Isso representou 
0,76%  dos gastos totais do município (Fonte Tribu-
nal de Contas do Estado). Entretanto, é importante 
considerar que deste recurso, um pouco mais de 
50% foi para a Folha de Pagamento, que uma 
segunda parte significativa representou custos 
com manutenção dos espaços físicos (equipamen-
tos) e que, por fim, cerca de R$ 2 milhões correspon-
deram investimentos com projetos culturais. 

 A Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto 
tem acoplada à sua estrutura, que não necessaria-
mente atua integrada,  duas outras entidades: a 
Fundação Dom Pedro, que faz a gestão do Theatro 
Pedro II e o Instituto do Livro. Como equipamentos, 
a pasta administra os dois teatros, o Municipal e o 
de Arena, sabidamente com dificuldades de 

manutenção e gestão. O Arena é pouco utilizado ao longo do ano porque sua vulnerabilidade 
estrutural oferece riscos com o clima e por não oferecer nenhum equipamento aos artistas, exige 
investimento elevado de iluminação e som a cada espetáculo.

 A Casa da Cultura, sede da Secretaria, localizada no Morro do São Bento, abriga da Escola 
de Arte Candido Portinari, a Biblioteca Guilherme de Almeida e até pouco tempo, o Museu da 
Imagem e do Som, que teve a sua transferência anunciada para acontecer ainda em 2016, para 
um prédio adquirido como ação de permute com terreno público. Em gestões passadas este 
mesmo museu já teve sede alugada, na rua São José e, ao retornar para a Casa da Cultura sofreu 
significativamente com o acúmulo de seu acervo acondicionado em caixas. 

 A Biblioteca Municipal é modesta em área, sem qualquer recurso informatizado e oferece 
acervo desatualizado. Na lateral do prédio tem um imóvel fechado, que no passado foi a sede da 
Cada do Radioamador. 

 O complexo do Morro do São Bento é um lugar privilegiado. Em seus jardins estão instala-
das obras de Bassano Vaccarini, Thirso Cruz e Odila Mestriner, entretanto, o espaço não é seguro, 
não tem iluminação adequada e, por isso, em horários específicos, não deve ser visitado. Trata-se 
de um potencial não potencializado.

 A Secretaria administra ainda, três centros culturais, o Palace, localizado no Quarteirão 
Paulista, o Campos Elíseos, no início do bairro, próximo ainda ao Ipiranga e o Quintino. Em 2014 
o município abriu, em parceria com a União, o Céu das Artes  no bairro Florestan Fernandes. 
Remanescentes de um projeto da Cohab, a Secretaria faz a gestão de algumas casas na Vila 
Tecnológica, no bairro Maria Casagrande Lopes.

 A estrutura de museus, identificados pelo SISEM – Sistema Estadual de Museus – é forma-
da por seis unidades: Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos”, Museu do 
Café “Francisco Schmidt”, Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi”, Museu da 
Imagem e do Som “José da Silva Bueno”, Museu da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário José 
Vivanco Solano”, e o Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). 

 Porém, ficam de fora alguns museus que não foram mapeados pelo SISEM, como por 
exemplo, o Museu da Homeopatia (particular), que está fechado para o público. Além dos 
museus, a cidade também tem o Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto “Divo Marino”. É lá 
que estão os documentos referentes à história da cidade e da região, sendo assim, uma referência 
para pesquisadores. Depois de 20 anos no mesmo local, nesse ano o Arquivo conquistou uma 
nova sede, no centro da cidade, onde poderá desenvolver os seus trabalhos com mais qualidade 
e próximo ao público. 

 Os museus Histórico e o do Café, que ficam dentro do complexo da USP, tiveram proble-
mas estruturais e por isso encontram-se fechados para reformas. A previsão é de que até dezem-
bro serão reabertos ao público. O Museu da Imagem e do Som também está fechado para a 
mudança de prédio, pois conseguiu um novo local depois de 38 anos sem uma sede própria. 

 Outro avanço para os museus nesse ano foi a implantação de um Banco de Dados que 
integra todos os acervos municipais. Este Banco está disponível para a população no site da 
Secretaria da Cultura e, além de ser um instrumento de pesquisa para o munícipe, auxilia na cata-
logação dos museus. 

 Os museus estão divididos da seguinte maneira: 

• Público:
– Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos” (municipal)
– Museu do Café “Francisco Schmidt” (municipal)

– Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi” (municipal)
– Museu da Imagem e do Som “José da Silva Bueno” (municipal)
–  Museu da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário José Vivanco Solano” (municipal)
– Museu das Máquinas Agrícolas (em construção - Estadual) 

• Particular:
- Instituto Figueiredo Ferraz
- Casa da Memória Italiana 
- Museu da Homeopatia “Abrahão Brickmann” (fechado)
- Museu Faixa Branca (em construção)
- Museu da Cana

• Instituição:
– Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP)
– Centro Médico de Ribeirão Preto (Associação)
– Museu da Biodiversidade da Universidade Paulista – MBUSP (em construção)
– Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
   São Paulo (CEMEERP)

Pontos Positivos
- acervo: parceria entre os museus de mesma temática – rede de cooperação 
(Ribeirão Preto e região);
- número de equipamentos;
- localização (Histórico e Café).
- O MARP é considerado pelo governo do Estado como um dos melhores do interior 
paulista.

Pontos negativos
- ausência de políticas públicas;
- ausência de Associação de Amigos; 
- capacitação de funcionários.

 Da estrutura de equipamentos públicos, faz parte ainda, o Arquivo Público Municipal que 
guarda o acervo histórico documental da cidade. Em 2016 mudou de endereço da rua Franca 
para a rua General Osório, em espaço maior, mas não ainda o adequado. Existe um TAC que 
recomenda a instalação do Arquivo no prédio da antiga fábrica de tecido Cianê Matarazzo, após 
sua restauração, local para o qual foi aprovada uma lei identificando-o como Complexo Cultural. 
Mas os 39 mil metros quadrados do local estão abandonados e em ruínas.

 Atuam na área cultural como representantes da Sociedade Civil, dois conselhos, o de 
Cultura e o do Patrimônio Cultural. São deliberativos e formados a partir de eleição aberta à 
comunidade cultural.

 Muitos grupos e entidades culturais atuam na cidade, alguns com importante representa-
tividade, como é o caso da Fundação do Livro e Leitura que promove anualmente uma feira de 
livros identificada como uma das maiores do país. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, 
embora em crise financeira séria, é uma das mais antigas do Brasil, com 75 anos em atividade. A 
Companhia de Ópera Minaz que faz a gestão de um teatro na cidade. O Cine Clube Caium que 
administra um cinema na área central de Ribeirão Preto. O Projeto Kabuki que ministra aulas de 

música, dança e teatro a atende centenas de crianças. O Dança Vida, projeto de dança que atua a 
partir do social, criando oportunidades a jovens de comunidades carentes. A Academia Livre de 
Música e Artes, ALMA, que com pouco mais de dois anos em atividade já atende quase 200 
jovens tendo oferecido até mesmo experiência internacional para alguns deles.

 A área teatral é bastante movimentada, fruto da ação de formação de atores, seja pelo 
Centro Universitário Barão de Mauá que manteve o curso ao longo de um tempo ou escolas 
como Ribeirão em Cena e o TPC – Teatro Popular de Comédia. Entre 2009 e 2012 chegaram a 
existir e atuar em Ribeirão Preto, 40 grupos de teatro. Alguns se garantem, inclusive com teatro 
próprio, como é o caso do grupo Zibaldone com o Teatro Santa Rosa.

 Algumas escolas como Marista e Anchieta possuem teatro com mais de 200 lugares e, 
oportunamente, abrem as portas para a comunidade. O SESI também inaugurou seu próprio 
teatro, mas problemas com o alvará o mantém em reforma nos últimos dois anos. O SESC da 
cidade, com espaço para o teatro, é também atuante em todas as outras áreas com agenda sema-
nal com muitos projetos e eventos culturais.

 Na área literária, além da Fundação do Livro, existem ainda, em atividade, a Fundação 
Palavra Mágica, a Academia Ribeirãopretana de Letras, a Academia de Letras e Artes, a Casa do 
Poeta e do Escritor, a União dos Escritores de Ribeirão Preto e outros grupos que atuam enquanto 
coletivos.

 Entidades que defendem o patrimônio, podem ser reconhecida, a ONG Viva Cidade e a 
União Geral dos Trabalhadores, UGT que desmembrada em outras entidades – Sibipiruna e Pau 
Brasil, ampliou sua área de atuação agregando o patrimonial e o ambiental. A cidade é sede 
ainda de alguns coletivos, entre eles o Fuligem que mantem agenda anual de eventos culturais.

 Como movimento em defesa das matrizes africanas, três entidades se destacam: Ysegun, 
Urumilá e Plural, e muitas outras, mais abrangentes, defendem a capoeira como uma de suas 
atividades.

 A cultura japonesa tem representatividade na cidade. Três entidades mantém atividades 
diretas para seus associados e anualmente se reúnem para a realização do Festival Tanabata, que 
em três dias reúne aproximadas 60 mil pessoas. 

 Os grupos que atuam na preservação e difusão da cultura italiana também promovem 
festa anual com público aproximado de 20 mil pessoas. O Festitália está em sua 16ª edição/ 

 Outras entidades atuam com importância ainda que não com tanta evidência, como é o 
caso de escolas de samba, com destaque para duas: Bambas (a mais antiga escola de samba do 
Brasil, um ano mais velha que a Mangueira) e os Embaixadores dos Campos Elíseos. Em Bonfim 
Paulista, duas outras escolas se destacam, Acadêmicos  e Unidos da Vila.

 A área musical não é tão coletiva como as outras artes, mas o número de cantores e 
grupos é expressivo. Difícil quantificar por não haver um censo, mas a presença destes artistas na 
agenda cultural dos espaços da cidade permite validar esta assertiva. 

 A cidade já foi muito representativa no mundo das artes visuais, em especial quando a 
Universidade de Ribeirão Preto oferecia o curso e muitos professores agitavam o cenário local, 
entre eles Bassano Vaccarini, Pedro Manuel de Gismondi e  Leonello Berti. Na atualidade há o 
registro dessas atividades, mas nenhum referencial quantitativo. A cidade, por meio do poder 
público, promove anualmente dois salões o de Arte Contemporânea – SARP e de Arte Acadêmica 
– SABART.
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0,76%  dos gastos totais do município (Fonte Tribu-
nal de Contas do Estado). Entretanto, é importante 
considerar que deste recurso, um pouco mais de 
50% foi para a Folha de Pagamento, que uma 
segunda parte significativa representou custos 
com manutenção dos espaços físicos (equipamen-
tos) e que, por fim, cerca de R$ 2 milhões correspon-
deram investimentos com projetos culturais. 

 A Secretaria de Cultura de Ribeirão Preto 
tem acoplada à sua estrutura, que não necessaria-
mente atua integrada,  duas outras entidades: a 
Fundação Dom Pedro, que faz a gestão do Theatro 
Pedro II e o Instituto do Livro. Como equipamentos, 
a pasta administra os dois teatros, o Municipal e o 
de Arena, sabidamente com dificuldades de 

manutenção e gestão. O Arena é pouco utilizado ao longo do ano porque sua vulnerabilidade 
estrutural oferece riscos com o clima e por não oferecer nenhum equipamento aos artistas, exige 
investimento elevado de iluminação e som a cada espetáculo.

 A Casa da Cultura, sede da Secretaria, localizada no Morro do São Bento, abriga da Escola 
de Arte Candido Portinari, a Biblioteca Guilherme de Almeida e até pouco tempo, o Museu da 
Imagem e do Som, que teve a sua transferência anunciada para acontecer ainda em 2016, para 
um prédio adquirido como ação de permute com terreno público. Em gestões passadas este 
mesmo museu já teve sede alugada, na rua São José e, ao retornar para a Casa da Cultura sofreu 
significativamente com o acúmulo de seu acervo acondicionado em caixas. 

 A Biblioteca Municipal é modesta em área, sem qualquer recurso informatizado e oferece 
acervo desatualizado. Na lateral do prédio tem um imóvel fechado, que no passado foi a sede da 
Cada do Radioamador. 

 O complexo do Morro do São Bento é um lugar privilegiado. Em seus jardins estão instala-
das obras de Bassano Vaccarini, Thirso Cruz e Odila Mestriner, entretanto, o espaço não é seguro, 
não tem iluminação adequada e, por isso, em horários específicos, não deve ser visitado. Trata-se 
de um potencial não potencializado.

 A Secretaria administra ainda, três centros culturais, o Palace, localizado no Quarteirão 
Paulista, o Campos Elíseos, no início do bairro, próximo ainda ao Ipiranga e o Quintino. Em 2014 
o município abriu, em parceria com a União, o Céu das Artes  no bairro Florestan Fernandes. 
Remanescentes de um projeto da Cohab, a Secretaria faz a gestão de algumas casas na Vila 
Tecnológica, no bairro Maria Casagrande Lopes.

 A estrutura de museus, identificados pelo SISEM – Sistema Estadual de Museus – é forma-
da por seis unidades: Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos”, Museu do 
Café “Francisco Schmidt”, Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi”, Museu da 
Imagem e do Som “José da Silva Bueno”, Museu da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário José 
Vivanco Solano”, e o Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). 

 Porém, ficam de fora alguns museus que não foram mapeados pelo SISEM, como por 
exemplo, o Museu da Homeopatia (particular), que está fechado para o público. Além dos 
museus, a cidade também tem o Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto “Divo Marino”. É lá 
que estão os documentos referentes à história da cidade e da região, sendo assim, uma referência 
para pesquisadores. Depois de 20 anos no mesmo local, nesse ano o Arquivo conquistou uma 
nova sede, no centro da cidade, onde poderá desenvolver os seus trabalhos com mais qualidade 
e próximo ao público. 

 Os museus Histórico e o do Café, que ficam dentro do complexo da USP, tiveram proble-
mas estruturais e por isso encontram-se fechados para reformas. A previsão é de que até dezem-
bro serão reabertos ao público. O Museu da Imagem e do Som também está fechado para a 
mudança de prédio, pois conseguiu um novo local depois de 38 anos sem uma sede própria. 

 Outro avanço para os museus nesse ano foi a implantação de um Banco de Dados que 
integra todos os acervos municipais. Este Banco está disponível para a população no site da 
Secretaria da Cultura e, além de ser um instrumento de pesquisa para o munícipe, auxilia na cata-
logação dos museus. 

 Os museus estão divididos da seguinte maneira: 

• Público:
– Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos” (municipal)
– Museu do Café “Francisco Schmidt” (municipal)

– Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi” (municipal)
– Museu da Imagem e do Som “José da Silva Bueno” (municipal)
–  Museu da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário José Vivanco Solano” (municipal)
– Museu das Máquinas Agrícolas (em construção - Estadual) 

• Particular:
- Instituto Figueiredo Ferraz
- Casa da Memória Italiana 
- Museu da Homeopatia “Abrahão Brickmann” (fechado)
- Museu Faixa Branca (em construção)
- Museu da Cana

• Instituição:
– Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP)
– Centro Médico de Ribeirão Preto (Associação)
– Museu da Biodiversidade da Universidade Paulista – MBUSP (em construção)
– Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
   São Paulo (CEMEERP)

Pontos Positivos
- acervo: parceria entre os museus de mesma temática – rede de cooperação 
(Ribeirão Preto e região);
- número de equipamentos;
- localização (Histórico e Café).
- O MARP é considerado pelo governo do Estado como um dos melhores do interior 
paulista.

Pontos negativos
- ausência de políticas públicas;
- ausência de Associação de Amigos; 
- capacitação de funcionários.

 Da estrutura de equipamentos públicos, faz parte ainda, o Arquivo Público Municipal que 
guarda o acervo histórico documental da cidade. Em 2016 mudou de endereço da rua Franca 
para a rua General Osório, em espaço maior, mas não ainda o adequado. Existe um TAC que 
recomenda a instalação do Arquivo no prédio da antiga fábrica de tecido Cianê Matarazzo, após 
sua restauração, local para o qual foi aprovada uma lei identificando-o como Complexo Cultural. 
Mas os 39 mil metros quadrados do local estão abandonados e em ruínas.

 Atuam na área cultural como representantes da Sociedade Civil, dois conselhos, o de 
Cultura e o do Patrimônio Cultural. São deliberativos e formados a partir de eleição aberta à 
comunidade cultural.

 Muitos grupos e entidades culturais atuam na cidade, alguns com importante representa-
tividade, como é o caso da Fundação do Livro e Leitura que promove anualmente uma feira de 
livros identificada como uma das maiores do país. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, 
embora em crise financeira séria, é uma das mais antigas do Brasil, com 75 anos em atividade. A 
Companhia de Ópera Minaz que faz a gestão de um teatro na cidade. O Cine Clube Caium que 
administra um cinema na área central de Ribeirão Preto. O Projeto Kabuki que ministra aulas de 

música, dança e teatro a atende centenas de crianças. O Dança Vida, projeto de dança que atua a 
partir do social, criando oportunidades a jovens de comunidades carentes. A Academia Livre de 
Música e Artes, ALMA, que com pouco mais de dois anos em atividade já atende quase 200 
jovens tendo oferecido até mesmo experiência internacional para alguns deles.

 A área teatral é bastante movimentada, fruto da ação de formação de atores, seja pelo 
Centro Universitário Barão de Mauá que manteve o curso ao longo de um tempo ou escolas 
como Ribeirão em Cena e o TPC – Teatro Popular de Comédia. Entre 2009 e 2012 chegaram a 
existir e atuar em Ribeirão Preto, 40 grupos de teatro. Alguns se garantem, inclusive com teatro 
próprio, como é o caso do grupo Zibaldone com o Teatro Santa Rosa.

 Algumas escolas como Marista e Anchieta possuem teatro com mais de 200 lugares e, 
oportunamente, abrem as portas para a comunidade. O SESI também inaugurou seu próprio 
teatro, mas problemas com o alvará o mantém em reforma nos últimos dois anos. O SESC da 
cidade, com espaço para o teatro, é também atuante em todas as outras áreas com agenda sema-
nal com muitos projetos e eventos culturais.

 Na área literária, além da Fundação do Livro, existem ainda, em atividade, a Fundação 
Palavra Mágica, a Academia Ribeirãopretana de Letras, a Academia de Letras e Artes, a Casa do 
Poeta e do Escritor, a União dos Escritores de Ribeirão Preto e outros grupos que atuam enquanto 
coletivos.

 Entidades que defendem o patrimônio, podem ser reconhecida, a ONG Viva Cidade e a 
União Geral dos Trabalhadores, UGT que desmembrada em outras entidades – Sibipiruna e Pau 
Brasil, ampliou sua área de atuação agregando o patrimonial e o ambiental. A cidade é sede 
ainda de alguns coletivos, entre eles o Fuligem que mantem agenda anual de eventos culturais.

 Como movimento em defesa das matrizes africanas, três entidades se destacam: Ysegun, 
Urumilá e Plural, e muitas outras, mais abrangentes, defendem a capoeira como uma de suas 
atividades.

 A cultura japonesa tem representatividade na cidade. Três entidades mantém atividades 
diretas para seus associados e anualmente se reúnem para a realização do Festival Tanabata, que 
em três dias reúne aproximadas 60 mil pessoas. 

 Os grupos que atuam na preservação e difusão da cultura italiana também promovem 
festa anual com público aproximado de 20 mil pessoas. O Festitália está em sua 16ª edição/ 

 Outras entidades atuam com importância ainda que não com tanta evidência, como é o 
caso de escolas de samba, com destaque para duas: Bambas (a mais antiga escola de samba do 
Brasil, um ano mais velha que a Mangueira) e os Embaixadores dos Campos Elíseos. Em Bonfim 
Paulista, duas outras escolas se destacam, Acadêmicos  e Unidos da Vila.

 A área musical não é tão coletiva como as outras artes, mas o número de cantores e 
grupos é expressivo. Difícil quantificar por não haver um censo, mas a presença destes artistas na 
agenda cultural dos espaços da cidade permite validar esta assertiva. 

 A cidade já foi muito representativa no mundo das artes visuais, em especial quando a 
Universidade de Ribeirão Preto oferecia o curso e muitos professores agitavam o cenário local, 
entre eles Bassano Vaccarini, Pedro Manuel de Gismondi e  Leonello Berti. Na atualidade há o 
registro dessas atividades, mas nenhum referencial quantitativo. A cidade, por meio do poder 
público, promove anualmente dois salões o de Arte Contemporânea – SARP e de Arte Acadêmica 
– SABART.
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manutenção e gestão. O Arena é pouco utilizado ao longo do ano porque sua vulnerabilidade 
estrutural oferece riscos com o clima e por não oferecer nenhum equipamento aos artistas, exige 
investimento elevado de iluminação e som a cada espetáculo.

 A Casa da Cultura, sede da Secretaria, localizada no Morro do São Bento, abriga da Escola 
de Arte Candido Portinari, a Biblioteca Guilherme de Almeida e até pouco tempo, o Museu da 
Imagem e do Som, que teve a sua transferência anunciada para acontecer ainda em 2016, para 
um prédio adquirido como ação de permute com terreno público. Em gestões passadas este 
mesmo museu já teve sede alugada, na rua São José e, ao retornar para a Casa da Cultura sofreu 
significativamente com o acúmulo de seu acervo acondicionado em caixas. 

 A Biblioteca Municipal é modesta em área, sem qualquer recurso informatizado e oferece 
acervo desatualizado. Na lateral do prédio tem um imóvel fechado, que no passado foi a sede da 
Cada do Radioamador. 

 O complexo do Morro do São Bento é um lugar privilegiado. Em seus jardins estão instala-
das obras de Bassano Vaccarini, Thirso Cruz e Odila Mestriner, entretanto, o espaço não é seguro, 
não tem iluminação adequada e, por isso, em horários específicos, não deve ser visitado. Trata-se 
de um potencial não potencializado.

 A Secretaria administra ainda, três centros culturais, o Palace, localizado no Quarteirão 
Paulista, o Campos Elíseos, no início do bairro, próximo ainda ao Ipiranga e o Quintino. Em 2014 
o município abriu, em parceria com a União, o Céu das Artes  no bairro Florestan Fernandes. 
Remanescentes de um projeto da Cohab, a Secretaria faz a gestão de algumas casas na Vila 
Tecnológica, no bairro Maria Casagrande Lopes.

 A estrutura de museus, identificados pelo SISEM – Sistema Estadual de Museus – é forma-
da por seis unidades: Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos”, Museu do 
Café “Francisco Schmidt”, Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi”, Museu da 
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que estão os documentos referentes à história da cidade e da região, sendo assim, uma referência 
para pesquisadores. Depois de 20 anos no mesmo local, nesse ano o Arquivo conquistou uma 
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Brasil, um ano mais velha que a Mangueira) e os Embaixadores dos Campos Elíseos. Em Bonfim 
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Tecnológica, no bairro Maria Casagrande Lopes.

 A estrutura de museus, identificados pelo SISEM – Sistema Estadual de Museus – é forma-
da por seis unidades: Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos”, Museu do 
Café “Francisco Schmidt”, Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi”, Museu da 
Imagem e do Som “José da Silva Bueno”, Museu da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário José 
Vivanco Solano”, e o Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). 

 Porém, ficam de fora alguns museus que não foram mapeados pelo SISEM, como por 
exemplo, o Museu da Homeopatia (particular), que está fechado para o público. Além dos 
museus, a cidade também tem o Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto “Divo Marino”. É lá 
que estão os documentos referentes à história da cidade e da região, sendo assim, uma referência 
para pesquisadores. Depois de 20 anos no mesmo local, nesse ano o Arquivo conquistou uma 
nova sede, no centro da cidade, onde poderá desenvolver os seus trabalhos com mais qualidade 
e próximo ao público. 

 Os museus Histórico e o do Café, que ficam dentro do complexo da USP, tiveram proble-
mas estruturais e por isso encontram-se fechados para reformas. A previsão é de que até dezem-
bro serão reabertos ao público. O Museu da Imagem e do Som também está fechado para a 
mudança de prédio, pois conseguiu um novo local depois de 38 anos sem uma sede própria. 

 Outro avanço para os museus nesse ano foi a implantação de um Banco de Dados que 
integra todos os acervos municipais. Este Banco está disponível para a população no site da 
Secretaria da Cultura e, além de ser um instrumento de pesquisa para o munícipe, auxilia na cata-
logação dos museus. 

 Os museus estão divididos da seguinte maneira: 

• Público:
– Museu Histórico e de Ordem Geral “Plínio Travassos dos Santos” (municipal)
– Museu do Café “Francisco Schmidt” (municipal)

– Museu de Arte de Ribeirão Preto “Pedro Manuel Gismondi” (municipal)
– Museu da Imagem e do Som “José da Silva Bueno” (municipal)
–  Museu da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário José Vivanco Solano” (municipal)
– Museu das Máquinas Agrícolas (em construção - Estadual) 

• Particular:
- Instituto Figueiredo Ferraz
- Casa da Memória Italiana 
- Museu da Homeopatia “Abrahão Brickmann” (fechado)
- Museu Faixa Branca (em construção)
- Museu da Cana

• Instituição:
– Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP)
– Centro Médico de Ribeirão Preto (Associação)
– Museu da Biodiversidade da Universidade Paulista – MBUSP (em construção)
– Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
   São Paulo (CEMEERP)

Pontos Positivos
- acervo: parceria entre os museus de mesma temática – rede de cooperação 
(Ribeirão Preto e região);
- número de equipamentos;
- localização (Histórico e Café).
- O MARP é considerado pelo governo do Estado como um dos melhores do interior 
paulista.

Pontos negativos
- ausência de políticas públicas;
- ausência de Associação de Amigos; 
- capacitação de funcionários.

 Da estrutura de equipamentos públicos, faz parte ainda, o Arquivo Público Municipal que 
guarda o acervo histórico documental da cidade. Em 2016 mudou de endereço da rua Franca 
para a rua General Osório, em espaço maior, mas não ainda o adequado. Existe um TAC que 
recomenda a instalação do Arquivo no prédio da antiga fábrica de tecido Cianê Matarazzo, após 
sua restauração, local para o qual foi aprovada uma lei identificando-o como Complexo Cultural. 
Mas os 39 mil metros quadrados do local estão abandonados e em ruínas.

 Atuam na área cultural como representantes da Sociedade Civil, dois conselhos, o de 
Cultura e o do Patrimônio Cultural. São deliberativos e formados a partir de eleição aberta à 
comunidade cultural.

 Muitos grupos e entidades culturais atuam na cidade, alguns com importante representa-
tividade, como é o caso da Fundação do Livro e Leitura que promove anualmente uma feira de 
livros identificada como uma das maiores do país. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, 
embora em crise financeira séria, é uma das mais antigas do Brasil, com 75 anos em atividade. A 
Companhia de Ópera Minaz que faz a gestão de um teatro na cidade. O Cine Clube Caium que 
administra um cinema na área central de Ribeirão Preto. O Projeto Kabuki que ministra aulas de 

música, dança e teatro a atende centenas de crianças. O Dança Vida, projeto de dança que atua a 
partir do social, criando oportunidades a jovens de comunidades carentes. A Academia Livre de 
Música e Artes, ALMA, que com pouco mais de dois anos em atividade já atende quase 200 
jovens tendo oferecido até mesmo experiência internacional para alguns deles.

 A área teatral é bastante movimentada, fruto da ação de formação de atores, seja pelo 
Centro Universitário Barão de Mauá que manteve o curso ao longo de um tempo ou escolas 
como Ribeirão em Cena e o TPC – Teatro Popular de Comédia. Entre 2009 e 2012 chegaram a 
existir e atuar em Ribeirão Preto, 40 grupos de teatro. Alguns se garantem, inclusive com teatro 
próprio, como é o caso do grupo Zibaldone com o Teatro Santa Rosa.

 Algumas escolas como Marista e Anchieta possuem teatro com mais de 200 lugares e, 
oportunamente, abrem as portas para a comunidade. O SESI também inaugurou seu próprio 
teatro, mas problemas com o alvará o mantém em reforma nos últimos dois anos. O SESC da 
cidade, com espaço para o teatro, é também atuante em todas as outras áreas com agenda sema-
nal com muitos projetos e eventos culturais.

 Na área literária, além da Fundação do Livro, existem ainda, em atividade, a Fundação 
Palavra Mágica, a Academia Ribeirãopretana de Letras, a Academia de Letras e Artes, a Casa do 
Poeta e do Escritor, a União dos Escritores de Ribeirão Preto e outros grupos que atuam enquanto 
coletivos.

 Entidades que defendem o patrimônio, podem ser reconhecida, a ONG Viva Cidade e a 
União Geral dos Trabalhadores, UGT que desmembrada em outras entidades – Sibipiruna e Pau 
Brasil, ampliou sua área de atuação agregando o patrimonial e o ambiental. A cidade é sede 
ainda de alguns coletivos, entre eles o Fuligem que mantem agenda anual de eventos culturais.

 Como movimento em defesa das matrizes africanas, três entidades se destacam: Ysegun, 
Urumilá e Plural, e muitas outras, mais abrangentes, defendem a capoeira como uma de suas 
atividades.

 A cultura japonesa tem representatividade na cidade. Três entidades mantém atividades 
diretas para seus associados e anualmente se reúnem para a realização do Festival Tanabata, que 
em três dias reúne aproximadas 60 mil pessoas. 

 Os grupos que atuam na preservação e difusão da cultura italiana também promovem 
festa anual com público aproximado de 20 mil pessoas. O Festitália está em sua 16ª edição/ 

 Outras entidades atuam com importância ainda que não com tanta evidência, como é o 
caso de escolas de samba, com destaque para duas: Bambas (a mais antiga escola de samba do 
Brasil, um ano mais velha que a Mangueira) e os Embaixadores dos Campos Elíseos. Em Bonfim 
Paulista, duas outras escolas se destacam, Acadêmicos  e Unidos da Vila.

 A área musical não é tão coletiva como as outras artes, mas o número de cantores e 
grupos é expressivo. Difícil quantificar por não haver um censo, mas a presença destes artistas na 
agenda cultural dos espaços da cidade permite validar esta assertiva. 

 A cidade já foi muito representativa no mundo das artes visuais, em especial quando a 
Universidade de Ribeirão Preto oferecia o curso e muitos professores agitavam o cenário local, 
entre eles Bassano Vaccarini, Pedro Manuel de Gismondi e  Leonello Berti. Na atualidade há o 
registro dessas atividades, mas nenhum referencial quantitativo. A cidade, por meio do poder 
público, promove anualmente dois salões o de Arte Contemporânea – SARP e de Arte Acadêmica 
– SABART.



Ações
 PRIVADAda iniciativa

A prefeitura faz a gestão de um espaço – também potencial não potencializado – onde no 
passado acontecia a FEAPAM – Feia Agropecuária da Alta Mogiana, que, embora não plenamente 
em atividade, é palco de vários projetos musicais promovidos pela iniciativa privada, entre eles, 
João Rock, Ribeirão Rodeio Music e Carnabeirão. Estes eventos reúnem milhares de pessoas da 
cidade e da região em dias de festas.

 Palco ainda de muitas atividades musicais, há o Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, 
com agenda semanal de grandes espetáculos e o Complexo Taiwan de eventos, com quatro 
salões, que, embora muito mais vinculados às festas particulares, também recebe shows musicais.  

 Para difusão da arte visual, dois espaços privados se destacam, o Instituto Figueiredo 
Ferraz, que guarda importante acervo pessoal e promove exposições minimamente trimestrais e 
a Galeria Guarnieri, de propriedade de Marcelo Guarnieri, profissional de destaque no cenário 
nacional. A Escola Bauhaus de fotografia e arte é bastante presente na área de formação de artis-
tas e tem em seu espaço um lugar de difusão das produções do alunos.

 Na área de cinemas a cidade é especialmente bem atendida. Com a presença de quatro 
shoppings, com todos oferecendo salas, Ribeirão Preto se destaca, em especial porque na região 
o cenário é exatamente outro. São ao todo, 36 salas de cinema com cerca de 7.927 poltronas 
assim distribuídas: Ribeirão Shopping – UCI – 11 salas – 2.218 poltronas. Shopping Iguatemi – 
Cinepolis – 6 salas – 974 poltronas. Shopping Santa Úrsula – Cinépolis – 8 salas – 1.375 poltronas. 
Novo Shopping – Cinemark – 9 salas – 2.160 poltronas e Cine Cauim, cinema de rua,  – 800 poltro-
nas, Cine Comodoro – também de rua, 400 poltronas.

 Em relação às livrarias a realidade dos cinemas se repete, todos os shoppings sediam 
grandes redes. Estão em atividade na cidade as Livrarias Cultura, Saraiva e Travessa. 

 CULTURAL
Periferia

Essa pujança em algumas áreas 
artistas é bem centralizada. Muitos 
bairros não são atendidos em nenhum 
setor da cultura. Uma pesquisa realiza-
da pela Rede de Cooperação Identi-
dades Culturais, em 2010, apontou 
que, no Ipiranga, por exemplo, a igreja 
é o espaço de acesso à cultura e a festa 
junina é a atividade mais relacionada 
ao tema.



PATRIMÔNIO
 bens tombadosCULTURAL

Ribeirão Preto possui uma significativa herança cultural representada 
em bens culturais do período do café, compreendido entre o final do 
século XIX e o início do XX. Desde 1996, a política pública nesse campo 
está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura e do CON-
PPAC/RP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de 
Ribeirão Preto, criado pela Lei n. 7521/1996. Contudo, o órgão iniciou 
efetivamente a ação de proteção entre 2002 e 2004, quando tombou o 
primeiro bem: a Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Ribeirão Preto.

Figura 52: Casa de Câmara e Cadeia de Ribeirão Preto.

Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, [s.d].



Figura 53: Páginas 1 e 2 do Livro de Tombo de Ribeirão Preto, 2008.

Fonte: CONPPAC/RP, 2008.

Em 2007, foi publicada a Lei n. 482, que modificou a atuação do órgão, revogando a lei anteri-
or e diminuindo sua autonomia. A partir de então, o Ministério Público Estadual questionou a legis-
lação de 2007, dando início a uma ação direta de inconstitucionalidade que, em 2015, revogou-a 
devolvendo os poderes deliberativos ao CONPPAC/RP. Somente em setembro de 2008, o município 
instituiu o Libro de Tombo de Ribeirão Preto.

 Em junho de 2016, a Secretaria Municipal da Cultura tomou a iniciativa de criar um Sistema 
Municipal de Patrimônio Cultural, por meio do projeto de Lei 482/2016. O Sistema deverá incluir a 
própria Secretaria e seus setores e subsetores, o CONPPAC/RP, que deverá ter uma nova legislação, e 
pretende criar o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Este último é uma tentativa de melhorar o 
aporte de recursos para esse campo.

 A descontinuidade administrativa não é a única fragilidade do órgão. O seu corpo técnico, 
responsável pela execução dos laudos e instrução dos processos de tombamento, não é permanente, 
sendo composto por membros de várias secretarias municipais. Outra questão é que o CONPPAC/RP 
não tem orçamento fixo determinado, o que dificulta, sobremaneira, o planejamento das ações de 
proteção do patrimônio. 

 A tarefa operacional e tática de preservação e conservação dos bens é competência da Secre-

taria Municipal da Cultura, por meio da Divisão de Preservação do Patrimônio Histórico, criada pelo 
artigo 16 da Lei 828/99. Entretanto, esse subsetor está subordinado ao Departamento de Atividades 
Culturais, não possuindo autonomia, equipe técnica e orçamento fixos, ficando clara a falta de 
condições para a gestão. 

 Essa realidade da administração pública acontece em meio a um processo de ampliação e 
complexificação do campo do patrimônio. Desde 2000, quando foi publicado o Decreto 3.551, que 
define a responsabilidade do Estado em preservar os bens de natureza imaterial, uma grande varie-
dade de novas tipologias está sendo agregada à noção de patrimônio. Cresceu o número de bens a ser 
preservado. Além disso, com a responsabilidade de garantir a representatividade do patrimônio 
cultural, em relação à diversidade cultural, cabe ao município ampliar a sua atuação para áreas até 
então não consideradas, tais como: celebrações, ofícios e modos de fazer, lugares e formas de 
expressão. Para essa nova situação, nem a Secretaria Municipal da Cultura, nem o CONPPAC/RP, 
possuem técnicos especializados nessas áreas e aporte orçamentário definido. 

 O CONPPAC/RP é composto por representantes da sociedade civil e membros do governo 
municipal. O grupo se reúne por duas horas uma vez por mês. Nas reuniões são discutidos os proces-
sos em andamento e deliberadas questões como: tombamento provisório, tombamento definitivo, 
recursos, entre outros. Raramente o grupo consegue votar mais que um ou dois processos por reunião.

 Abaixo, apresenta-se um panorama da gestão dos processos no CONPPAC/RP.
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Figura 54: Status dos processos no CONPPAC 2002-2014

Fonte: CONPPAC/RP, 2014; O Autor, 2014.

O gráfico acima indica a situação até o ano de 2014, quando existiam 87 processos em 
tramitação ou conclusos. Desse total, apenas 35 representavam tombamentos definitivos dos 
quais, apenas 15 estavam registrados em Livro Tombo e um havia sido registrado na matrícula 
atualizada do imóvel, em Cartório.



Figura 55: Processos de tombamento no CONPPAC por tipologia 2002-2014

Fonte: CONPPAC/RP, 2014; O Autor, 2014.

De 75 bens materiais tombados ou em processo de tombamento, 12 são imóveis residenci-
ais urbanas de pessoas ligadas à elite cafeeira e 09 são edificações religiosas, prioritariamente 
Igrejas Católicas. Apenas um bem de natureza imaterial.

Os anos de 2004 e 2009 registraram o maior pedido de tombamentos da história do CONP-
PAC/RP, respectivamente 13 e 19. No primeiro caso, representou uma nova configuração de 
conselheiros, com a predominância de pedidos advindos da sociedade civil. Em 2009, a maioria 
dos pedidos de tombamento relacionou-se ao novo plano de preservação do patrimônio da 
Secretaria Municipal da Cultura, que iniciava um processo de cooperação, naquela fase, com o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, paralelo às atividades do CONP-
PAC/RP.



Figura 56: Pedidos de tombamento CONPPAC (ano de entrada do processo)

Fonte: CONPPAC/RP, 2014; O Autor, 2014.

Figura 57: Processos concluídos 2004-2014

Fonte: CONPPAC/RP, 2014; O Autor, 2014.



Dos 75 processos em tramitação, o CONPPAC/RP concluiu 20, com a publicação de Decreto 
pela Prefeitura Municipal. Isso representa uma massa de 55 processos abertos. Contudo, se 
considerar como conclusos os processos que já foram inscritos em Livro de Tombo, esse número 
cai para 15, e se for levado em conta a inscrição do tombamento em matrícula do imóvel, em 
cartório, apenas 01.

 Outro dado interessante é que dos 75 processos em andamento, 35 tiveram decisão em 
reunião do conselho pelo tombamento definitivo. Como contraponto, em seis processos a 
decisão foi contrária ao tombamento.

 O que se observa com os dados é que a gestão de processos sob a guarda do CONPPAC/RP 
não tem dado conta da demanda.

 Entre 2004 e 2014, entraram 69 processos e foram concluídos 39, totalizando um déficit de 
30 processos, com uma média de déficit anual de 03 processos. O resultado disso é o acúmulo e a 
morosidade na resposta à sociedade.

PATRIMÔNIO
 monumentosCULTURAL

 em espaços públicos

O “Guia dos Monumentos em Lugares Públicos de Ribeirão Preto”, foi elaborado entre 
2006 e 2008, pela Divisão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural e pelo Arquivo 
Público e Histórico de Ribeirão Preto, integrantes da Secretaria Municipal da Cultura. O Guia 
resultou de um inventário de identificação, que levantou as obras instaladas, entre 1913 e 
2005, em praças, parques, avenidas e ruas da área urbana do município de Ribeirão Preto, 
SP. Esse trabalho gerou um banco de dados que serve para estudos sobre a compreensão do 
patrimônio cultural, da memória e da construção do espaço urbano. 

Dos 128 monumentos inventariados, 20 estão numa listagem de “monumentos não 
catalogados”. Essa lista aponta para uma ação contínua de atualização e necessário aprofun-
damento das pesquisas sobre obras cuja inclusão no Guia ainda está em fase de discussão 
pela equipe. 

Quanto aos 128 monumentos já inventariados e incluídos no Guia de Monumentos, é 
possível aferir alguns dados que possibilitam uma visão mais ampla das obras estudadas.

A grande maioria se constitui de homens que tiveram carreira política ou importância 
religiosa, num total de 44 personalidades: 5 internacionais; 11 nacionais (entre eles os 
pracinhas e os bandeirantes); 20 regionais; 08 religiosas (sendo que duas delas são homena-
gens a Cristo). Foram identificados 18 monumentos que rememoram fatos históricos, sendo 
que 6 eram fatos de caráter internacional; 6 eram homenagens a fatos de relevância nacional 
e outros 6 de caráter regional.

Analisando a tipologia dos monumentos, é possível identificar que a maioria é compos-
ta por estátuas, bustos e placas, como é possível observar no gráfico, abaixo: 



Figura 57: Monumentos de Ribeirão Preto

Fonte: ROSA, L.; SILVA, M.,2008

Figura 57: Processos concluídos 2004-2014

Dentre o total de monumentos, cerca de 30 obras, além de detalhes e placas de identi-
ficação, não foram encontradas fisicamente, provavelmente devido a furtos e vandalismo, 
entre outros: 

Fonte: ROSA, L.; SILVA, M.,2008



Quanto à localização dos monumentos, mais de 60% localizam-se em praças públicas, 
o restante está distribuído entre avenidas, parques, instituições públicas, como os Museus 
Histórico e do Café e o Bosque Municipal. Esse dado evidencia que a grande maioria das 
obras está sob a responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, cabendo a 
esta, por meio das suas secretarias municipais as obras de conservação necessárias, que 
acabam não sendo executadas adequadamente por falta de políticas públicas em relação ao 
seu acervo de bens culturais, de técnicos especializados para as obras de manutenção, 
elementos que evidenciam a urgência da implantação de um política pública de patrimônio 
cultural do município.

Dentro do contexto apresentado, Ribeirão Preto é um bom exemplo do processo de 
esquecimento em relação aos seus bens culturais. Durante o período de realização da pesqui-
sa, dois bustos foram furtados: do Cel. Francisco Schmidt, em 2007, localizado na Praça 
Schmidt, e o do Cel. Quinzinho da Cunha, furtado no início de 2008. Além dos furtos e da 
depredação criminosa, as obras localizadas em praça pública passam por um processo de 
deterioração intensificada pela falta de manutenção. Tudo isso, aliado à falta de informações 
nas obras, concorre para consolidar a ideia que o monumento é compreendido como mais um 
equipamento em praça pública, como um banco, ou uma luminária, cristalizando a perda de 
significado da obra como objeto de contemplação, apreciação, informação e identidade 
histórica.

  POLÍTICA2.11  
As definições sobre o conceito Cidadania são muitas. Souza (2005, p.1) citando Carval-

ho esclarece que, de maneira corriqueira, é subdividida em três dimensões. A primeira associ-
ada aos direitos civis e que garante os direitos a liberdade, propriedade e igualdade na lei. A 
segunda é a que envolve os direitos sociais reconhecidos como acesso à educação, trabalho, 
salário justo, saúde e aposentadoria, entre outros. A terceira, conhecida como cidadania 
política seria a participação do povo no exercício do poder político configurado no direito de 
escolher seus governantes. Tal direito se insere no processo eleitoral fiscalizado e transparente 
e que garanta em seu resultado, as aspirações da vontade da maioria social e a escolha de 
representantes alinhados à esta população quando da tomada de decisões no Parlamento. 

Saes (2001, p.381) questiona essa percepção de cidadania política afirmando que ela 
não traduz a realidade das chamadas democracias no sistema capitalista. Citando Mosca, 
afirma que atualmente a influência exercida pela chamada maioria social é, no mínimo, 
periférica, uma vez que as macro decisões políticas estão nas mãos de uma elite política ou 
classe dominante. 

Em especial no Brasil, fruto de sua construção histórica autoritária, conservadora e escra-
vocrata, vive-se o que muitos estudiosos chamam de cidadania inconclusa, uma vez que o 
direito ao voto não garantiu o acesso efetivo aos demais direitos que garantem a qualidade de 
vida, por exemplo.

Este exercício parcial se reflete nos diferentes níveis da realidade brasileira e poderá ser 
observado no quadro político vivenciado para Ribeirão Preto. 

 Sua Câmara Municipal é composta por 22 vereadores. Desse total, 14 foram reeleitos 
e 8 representam uma renovação. Os maiores partidos representados são o PMDB, PR, PSD e 
PSDB, cada um com três vereadores.



Figura 58: Número de vereadores por Partido, em Ribeirão Preto, 2012.

Fonte: http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/eleicoes/2012/no-
ticia/2012/10/confira-nova-composicao-da-camara-de-ribeirao-preto.html

Quatro anos depois, essa situação de vereadores por partido muda em decorrência da 
troca de legendas.

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=n%C3%BAmeros+pol%C3%ADti-
ca+em+ribeir%C3%A3o+preto&biw=827&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

Figura 59: Troca de legendas na Câmara de Ribeirão Preto, SP, 2016

A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 



Fruto do mencionado descompasso entre acesso ao voto e efetiva participação política 
da população que garantiria o acesso aos direitos fundamentais, observa-se um descolamento 
entre o representante popular, as demandas de sua base eleitoral e sua atuação partidária. 

Ou seja, em relação ao quadro de mudança de partidos que vem ocorrendo recente-
mente, observa-se mais um interesse individual do gestor público, do que uma alteração 
profunda da linha de atuação partidária. É importante notar que na constituição dos partidos 
políticos no Brasil, e em especial em seu reflexo em Ribeirão Preto, há pouca diferença entre 
os programas partidários que justifique uma troca motivada por questões ideológicas.

Outra realidade evidente é a diminuição do número, já reduzido, de filiados aos parti-
dos políticos. Esse esvaziamento pode ser reflexo do processo federal, estadual e municipal 
que envolve muitos gestores políticos em casos de corrupção. Percebe-se o desencanto do 
cidadão ativo no ambiente da macro-política, ou seja, aquele que participa diretamente dos 
fóruns de debate e atuação, e que já não se sente contemplado por esse modelo do fazer 
político.

Uma questão a ser abordada e que complementa o descompasso entre a macro-política 
e a necessidade do cidadão são os dados relativos ao conteúdo dos projetos de Lei apresenta-
dos pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP. Desde 1999, Ribeirão Preto é notícia pelo 
volume de leis inconstitucionais, incluisve com reportagens de circulação nacional.

Os quatro prefeitos que se sucederam no comando da administração de Ribeirão Preto, 
(1999-2016)  baixaram 731 decretos para invalidar leis aprovadas pela Câmara Municipal que 
desrespeitavam a Constituição. Se houvesse um título de campeão nacional de incons 
titucionalidade, os vereadores de Ribeirão Preto seriam sérios candidatos a ele. “É a cidade do 
Estado de São Paulo com mais leis julgadas inconstitucionais”, diz Celso Limongi, presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Época, 2006).

Em 2015 foi considerada a terceira cidade do Estado de São Paulo com maior número 
de projetos de lei considerados inconstitucionais pelo TSP.

De 140 projetos da Câmara de Ribeirão Preto, conforme exibe o quado na página 
seguinte,  “só 5 beneficiam a população”, afirma uma reportagem do Jornal A Cidade. 
(ARCHIBALD, 2016). “Cerca de 50% dos projetos propostos pela Câmara são para home-
nagear eleitores e seus familiares, como títulos de cidadão e emérito, além de denominação 
de ruas. Para o ano de 2015, esta prática se manteve e tais projetos representaram 40% 
(ARCHIBALD, 2016). 

Avaliando os dados expostos até aqui, é possível notar o distanciamento entre o que o 
cidadão comum espera do seu representante nas câmaras de gestão e o que de fato esse repre-
sentante produz. Se tem uma noção tradicional e, portanto, equivocada para a nossa reali-
dade de século XXI, de que a grande política deve ser relativa aos atos formais, tais como 
homenagens. Na verdade, o que se espera de um bom exercício da política é que o gestor 
público esteja preparado para detectar as reais necessidades da coletividade e não apenas 
atento às demandas das chamadas ilhas de prosperidade.

Esse cenário demonstra mais do que a falta de sensibilidade, ele traduz a falta de prepa-
ração técnica para a gestão pública! Daí a necessidade de uma escola de governo, um dos 
projetos a serem apresentados pelo IPCCIC. 

A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 



Figura 60: Projeto de Lei da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, SP, 2016

Fonte: http://www.cbnribeirao.com.br/politica/politica_internaNOT.aspx?idnoticia=1174247

A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 



 ELEITORADO
Embora apresente indicadores melhores do que a média nacional e estadual, o municí-

pio, considerado um polo educacional (contando com 15 instituições de nível superior) ainda 
possui 84,59% do eleitorado com até o ensino médio. 

De acordo com o TSE, de 429,7 mil eleitores do município, apenas 66,304 mil cursaram 
faculdade, dos quais 9,69% concluíram e 5,72% abandonaram o curso. Deste universo, os 
eleitores mais escolarizados são as mulheres, que de um universo de 231 mil eleitoras, 15,9% 
tem nível superior (completo ou incompleto). 

Fonte: TRE-SP (Tribunal Eleitoral)
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Figura 61: Perfil do Eleitorado de Ribeirão Preto

A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 



Figura 62: Número de eleitores

T.REG.2 - Situação do eleitorado na Macroregião de Ribeirão Preto Regiões de Governo 
e Municípios Sede - 2012
Fonte: SEADE - Perfil Municipal 2010/2013 - Reg. Administrativa de Ribeirão Preto, 
Franca, Barretos e Central

Apesar da realidade de escolarização, a representatividade da mulher na vida política de Ribeirão Preto é modesta, em 
especial no Legislativo. Entre os 22 vereadores, somente uma mulher.   Segundo Amartya Sen (2015, p. 246-247), por muito tempo a 
pauta dos movimentos feministas foi a busca por um tratamento melhor e mais justo à esta parcela da população mundial. Contudo, 
nos últimos anos a este enfoque ao bem-estar social se somou a valorização do que denomina “condição de agente” das mulheres. Ou 
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que alteram a vida de todos, homens e mulheres. Para ele, entender a condição de agente pressupõe compreender o indivíduo como 
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damente para o desenvolvimento de tais capacidades na medida em que gera nas mulheres potencial para auferir renda independen-
te, empregabilidade, direito à propriedade, alfabetização de qualidade que permite a real participação política e social tanto no 
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A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 
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  No tempo do3.1  
CAFÉ

Ribeirão Preto entrou na zona de expansão cafeeira a partir 
de 1876, com a difusão da qualidade da sua terra vermelha por 
pessoas como Luiz Pereira Barreto (responsável pela introdução 
do café tipo Bourbon na região), que se tornou, juntamente com 
a sua família, cafeeicultor. A produção cafeeira se tornou a 
primeira atividade econômica intensiva do município. Associan-
do solo fértil, investimentos externos e tecnologia moderna 
(inclusive de transportes, com a ferrovia) a cultura do café 
alcançou alto índice de produtividade.

  FORÇA POLÍTICA
A cidade teve importante papel durante a 

Primeira República, caracterizado pelo poder político e 
econômico dos cafeeicultores ligados ao Partido 
Republicano Paulista (PRP). Estudos revelam grupos de 
poder que marcaram esse período e colocaram o 
município numa posição de destaque na política 
nacional

  FORÇA de TRABALHO
Os estudos realizados em várias áreas sobre Ribeirão Preto não deixam dúvidas que a mão 

de obra escrava foi a força de trabalho que, junto com moradores locais, formou as primeiras 
fazendas da região. Quando o café começava a ser introduzido no município, o Censo indicava, 
em 1873, uma população de 5.552 habitantes, sendo 852 escravos. Mas, naquela época, em 
função da Lei Eusébio de Queirós de 1850 que proibia o tráfico atlântico, a dificuldade em comer-
cializar escravos era cada vez maior, gerando algumas alternativas de mão de obra. A primeira era 
o contrabando desses braços, a segunda era o tráfico interprovincial que migrava os cativos de 
regiões economicamente decadentes ou estagnadas para as áreas cafeicultoras e, finalmente a 
importação de mão de obra conhecida como imigrante.

.  Com terras novas para serem cultivadas, a prosperidade da região como novo centro 
cafeeiro atraiu diversas correntes migratórias, provocando um grande aumento populacional. 
Nesse cenário o imigrante teve papel fundamental na consolidação do café no município, sendo 
responsável pela manutenção das lavouras mesmo antes da abolição. 

Segundo Petrone (2006) a partir do final de 1880, os imigrantes europeus contavam com 
subsídio do governo provincial para a compra de passagens até o Brasil. No início do século XX, a 
região de Ribeirão Preto era preferida pelos imigrantes italianos, em detrimento de zonas mais 
antigas como Campinas. Também é expressiva a parcela de imigrantes de origem alemã na 
cidade. 

De acordo com Petrone (2006), uma das características da imigração para o estado de São 
Paulo era o tipo de contrato de trabalho das fazendas cafeicultoras. O colono recebia por alqueire 
de café colhido e, auferia também um pagamento anual por cada mil pés de café que cuidava, 
incluindo quatro carpas anuais. Mas, o mais significativo era a possibilidade de cultivo de produ-
tos de subsistência nos espaços entre as leiras de café. 

 Outra característica, ainda segundo Petrone (2006), era a grande mobilidade de 
trabalhadores. Terras férteis e cafezais novos eram mais procurados pelos imigrantes, o que 
provocava um grande deslocamento. Estima-se que entre 40% a 60% dos colonos deixavam as 
fazendas no prazo de um ano. Um observador francês, Pierre Denis (s/d), escreveu que a instabili-
dade dos trabalhadores agrícolas é o traço frisante da vida moral no Estado de São Paulo. Reflete 
tudo o que há de original, d’artificial mesmo, no desenvolvimento rápido da grande cultura 
cafeeira.
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à indústria. 
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processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 
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  EXPANSÃO CAFEEIRA
Um bom exemplo de produção crescente foi a do coronel Francisco Schmidt que, em 1906, 

obteve uma produtividade de 300 mil sacas de café e, em 1912, sozinho, o imigrante alemão 
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quase sete mil trabalhadores dentro das suas dezenas de fazendas, administradas a partir da 
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  Os propagandistas da

CIDADE
Em 1876, Luiz Pereira Barreto publicou diversos artigos no jornal “A Província 

de São Paulo” (atual O Estado de São Paulo) sob o título “A Terra Roxa”, nos quais 
divulgou a riqueza e fertilidade dos solos da região de Ribeirão Preto para o cultivo 
do café. Ele figurou como o primeiro grande propagandista da qualidade do solo 
dessa região. 

Segundo Angela Afonso (1995), que escreveu “O Positivismo de Luís Pereira 
Barreto e o Pensamento Brasileiro no Final do Século XIX”, o irmão mais velho de 
Barreto, o Comendador José Pereira Barreto, organizou uma caravana a São Paulo, 
em 1876, que ficou conhecida como Bandeira Barreto. O objetivo era explorar as 
terras vermelhas do Oeste Paulista. 

Em memorial apresentado ao Instituto de Fomento e Economia Agrícola do 
Estado do Rio de Janeiro, Júlio do Valle Bittencourt escreveu, em 1934, que a pujança 
da economia cafeeira em Ribeirão Preto se devia à variedade do café Bourbon intro-
duzido na região por Pereira Barreto. Para esse autor, a adaptação desta variedade ao 
solo vermelho foi fundamental para o desenvolvimento da cafeicultura na cidade.

Em 1877, Martinho Prado Júnior publicou um artigo no mesmo jornal sob o 
título “Os Municípios de São Simão e Ribeirão Preto”, em que previa um grande 
futuro para a região e, conforme ele mesmo escreveu, “têm as melhores terras para o 
café do Brasil e do mundo”. 

A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 



outros NEGÓCIOS
Nessa fase, o sucesso econômico da cafeicultura foi definido historicamente pela relação entre o meio ambiente 

adequado à sua adaptação e o perfil capitalista do agricultor dessa região. A produção e comercialização do grão 
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além de dinamizar a economia. Os próprios imigrantes aproveitavam o conhecimento sobre os hábitos dos seus compa-
triotas e investiam na indústria de produtos perecíveis, difíceis de serem importados da Europa em decorrência das 
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  perto da CRISE
Em 1930, estima-se que houve entre 18 e 21 milhões de sacas de café acumuladas nos 

armazéns regulares, chamados por Taunay de “cemitérios de café” (1943, Tomo III, p. 5). Mesmo 
diante desse cenário, para Motta (1967), o café não desintegrou a economia paulista, como no 
Vale do Paraíba, porque aqui criou base econômica para que as oficinas paulistas se transformas-
sem em fábricas. Sem ser mais a capital do café, Ribeirão Preto continuava, contudo, a ser um polo 
regional de serviços, comércio e indústria.

De acordo com Milliet (1938), na fase de crise do café, o algodão teria sido o responsável por 
fixar o homem em São Paulo (com exceção do Vale do Paraíba). Outro fato importante a ser enfa-
tizado foi a consolidação do comércio. A implantação da policultura como alternativa para a 

queda na lucratividade do café está presente nos relatos dos entrevistados pela Rede de Cooper-
ação e pela equipe do Museu da Imagem e do Som- MIS, entre 2009 e 2011.

Para outros autores, a recuperação da economia depois da crise só se tornou possível 
porque o imigrante trocou “o malho e a bigorna, a roca e os fusos, por equipamentos industriais e 
teares modernos, importados com as divisas do café”. A tese de Alves Motta Sobrinho (1967) é que 
o café, a ferrovia e a imigração engendrou uma “civilização” com características próprias. Como um 
agente modernizador que trouxe para São Paulo os ares do desenvolvimento.

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 

Em 1930, estima-se que houve entre 18 e 21 milhões de sacas de café acumuladas nos 
armazéns regulares, chamados por Taunay de “cemitérios de café” (1943, Tomo III, p. 5). Mesmo 
diante desse cenário, para Motta (1967), o café não desintegrou a economia paulista, como no 
Vale do Paraíba, porque aqui criou base econômica para que as oficinas paulistas se transformas-
sem em fábricas. Sem ser mais a capital do café, Ribeirão Preto continuava, contudo, a ser um polo 
regional de serviços, comércio e indústria.

De acordo com Milliet (1938), na fase de crise do café, o algodão teria sido o responsável por 
fixar o homem em São Paulo (com exceção do Vale do Paraíba). Outro fato importante a ser enfa-
tizado foi a consolidação do comércio. A implantação da policultura como alternativa para a 

queda na lucratividade do café está presente nos relatos dos entrevistados pela Rede de Cooper-
ação e pela equipe do Museu da Imagem e do Som- MIS, entre 2009 e 2011.

Para outros autores, a recuperação da economia depois da crise só se tornou possível 
porque o imigrante trocou “o malho e a bigorna, a roca e os fusos, por equipamentos industriais e 
teares modernos, importados com as divisas do café”. A tese de Alves Motta Sobrinho (1967) é que 
o café, a ferrovia e a imigração engendrou uma “civilização” com características próprias. Como um 
agente modernizador que trouxe para São Paulo os ares do desenvolvimento.

 MEMÓRIA dos CAFEZAIS
De volta aos referenciais rurais, os conjuntos do município indicam que o complexo cafeei-

ro possuía uma implantação irregular. Em algumas propriedades as residências se espalhavam no 
entorno do terreiro do café, em outras se localizavam de um lado só do terreiro. Há de se destacar, 
em decorrência da presença do imigrante europeu, a existência de moradias de trabalhadores 
chamadas de colônias. Eram residências dispostas em sua maioria em fila, embora também se 
encontrem outras espalhadas pelo terreno, com pequenas dimensões. Estas últimas, isoladas do 
conjunto, destinavam por vezes a instalação das famílias de trabalhadores enquanto trabalha-
vam em talhões distantes da área central da fazenda.

Nas propriedades rurais maiores existiam várias colônias (algumas com 20 casas em uma 
área). Um exemplo disso são as edificações ainda preservadas da antiga Fazenda Monte Alegre, 
de Francisco Schmidt. Hoje, com a expansão urbana grande parte dessas construções encon-
tra-se em ruínas ou demolidas.

Constituindo-se como complexos agroindustriais, com a presença de galpões de beneficia-
mento, tulhas, terreiros e outros equipamentos, as casas-sede das fazendas ribeirãopretana nem 
sempre estavam em destaque na paisagem.  Exemplos são as sedes da Fazenda Boa Vista, do 
coronel Quinzinho da Cunha e a Fazenda Santa Rita. 

Dessa riqueza construída pelo café, o que se vê hoje é o rápido desaparecimento da 
memória rural. Ficou evidente durante as visitas feitas em mais de sessenta fazendas de café para 
a realização do Inventário Nacional de Referências Culturais, depois organizado em texto em 
duas obras conduzidas pelo IPCCIC: Paisagem Cultural do Café (2013) e Memórias dos Cafezais 
(2014). Foi possível formar um panorama das atuais condições dessas propriedades. A maior 
parte delas está descaracterizada, mas ainda é possível encontrar algumas com o complexo intei-
ro preservado, como a São Manoel e a Boa Vista.

Contudo, o mais evidente é o fim do que Motta (1967) chamou de “civilização do café”. 
Durante as entrevistas realizadas na Fazenda Boa Vista, antiga propriedade de Quinzinho da 
Cunha, o que mais chamou a atenção era o sentimento de perda, de ruptura com as antigas 
formas de viver. Os moradores das velhas casas da enorme colônia, hoje, quase uma “cidade 
fantasma”, não se cansam de afirmar aquilo que os olhos de qualquer um podem atestar: “a cana 
tomou conta de tudo”. Hoje, por uma determinação da herdeira da propriedade eles podem 
permanecer nas casas até o fim das suas vidas. Enquanto isso, contam histórias de tempos nos 
quais os rumos políticos e econômicos do estado e do país eram decididos nas varandas dos 
casarões de coronéis como Schmidt e Quinzinho. 

Mas, no terreiro de secar café o mato cresce; na tulha as máquinas enferrujam e os morce-
gos se amontoam; nos galpões o que se vê são máquinas de cortar cana, que diminuem a neces-
sidade de grandes quantidades de mão de obra. O homem que antes viveu do café agora migra 

para a cidade. Novas formas de viver, de trabalhar e de se relacionar estão sendo engendradas 
dentro de uma nova realidade, marcada pela presença dos canaviais.

A pesquisa organizada no livro Memórias dos Cafezais (2014) registrou a última geração de 
nascidos e ainda moradores nas fazendas de café do município. Fácil entender porque poucos 
resistem ao movimento de urbanização. Os canaviais empregam menos e os colonos não são 
mais necessários. Dados de 2009 mostram a taxa de urbanização, em comparação com a região. 
O que se vê é um expressivo índice de ocupação urbana, com 99,69%.

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.
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Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
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cinco prefeituras do Estado de São Paulo.
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Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 

De volta aos referenciais rurais, os conjuntos do município indicam que o complexo cafeei-
ro possuía uma implantação irregular. Em algumas propriedades as residências se espalhavam no 
entorno do terreiro do café, em outras se localizavam de um lado só do terreiro. Há de se destacar, 
em decorrência da presença do imigrante europeu, a existência de moradias de trabalhadores 
chamadas de colônias. Eram residências dispostas em sua maioria em fila, embora também se 
encontrem outras espalhadas pelo terreno, com pequenas dimensões. Estas últimas, isoladas do 
conjunto, destinavam por vezes a instalação das famílias de trabalhadores enquanto trabalha-
vam em talhões distantes da área central da fazenda.

Nas propriedades rurais maiores existiam várias colônias (algumas com 20 casas em uma 
área). Um exemplo disso são as edificações ainda preservadas da antiga Fazenda Monte Alegre, 
de Francisco Schmidt. Hoje, com a expansão urbana grande parte dessas construções encon-
tra-se em ruínas ou demolidas.

Constituindo-se como complexos agroindustriais, com a presença de galpões de beneficia-
mento, tulhas, terreiros e outros equipamentos, as casas-sede das fazendas ribeirãopretana nem 
sempre estavam em destaque na paisagem.  Exemplos são as sedes da Fazenda Boa Vista, do 
coronel Quinzinho da Cunha e a Fazenda Santa Rita. 

Dessa riqueza construída pelo café, o que se vê hoje é o rápido desaparecimento da 
memória rural. Ficou evidente durante as visitas feitas em mais de sessenta fazendas de café para 
a realização do Inventário Nacional de Referências Culturais, depois organizado em texto em 
duas obras conduzidas pelo IPCCIC: Paisagem Cultural do Café (2013) e Memórias dos Cafezais 
(2014). Foi possível formar um panorama das atuais condições dessas propriedades. A maior 
parte delas está descaracterizada, mas ainda é possível encontrar algumas com o complexo intei-
ro preservado, como a São Manoel e a Boa Vista.

Contudo, o mais evidente é o fim do que Motta (1967) chamou de “civilização do café”. 
Durante as entrevistas realizadas na Fazenda Boa Vista, antiga propriedade de Quinzinho da 
Cunha, o que mais chamou a atenção era o sentimento de perda, de ruptura com as antigas 
formas de viver. Os moradores das velhas casas da enorme colônia, hoje, quase uma “cidade 
fantasma”, não se cansam de afirmar aquilo que os olhos de qualquer um podem atestar: “a cana 
tomou conta de tudo”. Hoje, por uma determinação da herdeira da propriedade eles podem 
permanecer nas casas até o fim das suas vidas. Enquanto isso, contam histórias de tempos nos 
quais os rumos políticos e econômicos do estado e do país eram decididos nas varandas dos 
casarões de coronéis como Schmidt e Quinzinho. 

Mas, no terreiro de secar café o mato cresce; na tulha as máquinas enferrujam e os morce-
gos se amontoam; nos galpões o que se vê são máquinas de cortar cana, que diminuem a neces-
sidade de grandes quantidades de mão de obra. O homem que antes viveu do café agora migra 

para a cidade. Novas formas de viver, de trabalhar e de se relacionar estão sendo engendradas 
dentro de uma nova realidade, marcada pela presença dos canaviais.

A pesquisa organizada no livro Memórias dos Cafezais (2014) registrou a última geração de 
nascidos e ainda moradores nas fazendas de café do município. Fácil entender porque poucos 
resistem ao movimento de urbanização. Os canaviais empregam menos e os colonos não são 
mais necessários. Dados de 2009 mostram a taxa de urbanização, em comparação com a região. 
O que se vê é um expressivo índice de ocupação urbana, com 99,69%.

  Zona RURAL
 e ZONAURBANA no começo do

século XX 
A população de Ribeirão Preto, em maio de 1912, era de 58.220 habitantes, sendo que 

18.732 residiam na cidade e 39.488 na zona rural. Para a historiadora Tânia Registro (1994), 
embora a maior parte da população habitasse no campo e estivesse ligada às atividades agrícolas, 
o centro urbano atraía um número significativo de imigrantes, principalmente italianos.

Nessa época Ribeirão Preto já contava com uma considerável estrutura. Capri organizou os 
dados. Existiam 2.825 prédios e 5.677 profissionais trabalhando na cidade. Entre as profissões de 
caráter urbano, estavam 412 negociant74es, 101 profissionais liberais, 712 jornaleiros (diaristas) e 
1.021 operários. No setor educacional, aproximadamente 1.800 alunos estavam matriculados em 
31 estabelecimentos de ensino.

Figura 61: Gráfico da Estrutura de Ensino em Ribeirão Preto gerado a partir do censo de 1912

Fonte: CAPRI, 1913

 influências CULTURAIS
A cidade de Ribeirão Preto era um palco de trocas e influências culturais. Os costumes, 

a culinária, as práticas religiosas, os ofícios e profissões, as maneiras de pensar e o olhar sobre 
o mundo passaram a ter uma forte influência dos imigrantes estrangeiros. Da totalidade da 
população em 1912, (58.220 pessoas), os estrangeiros representavam 39.488, dos quais 

18.732 residiam na zona urbana. Na cidade, das nacionalidades, a predominante era a italia-
na, mas muitas outras figuravam na formação do município.

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 

A cidade de Ribeirão Preto era um palco de trocas e influências culturais. Os costumes, 
a culinária, as práticas religiosas, os ofícios e profissões, as maneiras de pensar e o olhar sobre 
o mundo passaram a ter uma forte influência dos imigrantes estrangeiros. Da totalidade da 
população em 1912, (58.220 pessoas), os estrangeiros representavam 39.488, dos quais 

18.732 residiam na zona urbana. Na cidade, das nacionalidades, a predominante era a italia-
na, mas muitas outras figuravam na formação do município.

Figura 63: Gráfico do índice de imigrantes gerado a partir do censo de 1912

Fonte: CAPRI, 1913

A Bele ÉPOQUE
Foi no período denominado de Belle Époque, entre os anos de 1885 e 1914, que os vários 

mundos se entrelaçaram e executaram movimentos alternando entre as atitudes de acolhimen-
to e repulsa, de estranhamento e aceitação. Segundo Carrato (2006) “o homem da terra e o 
imigrante, aparentemente diferentes, mas sendo digeridos pela circularidade das forças sociais, 
mescladoras na atividade econômica, no jogo político, na vida familiar, nas atitudes pessoais e 
coletivas, nas esperanças e aspirações, e, até nas fantasias e frustrações”.

Essas trocas e apossamentos mútuos, ainda segundo Carrato (2006) se davam no interior 
das casas, nas mesas regadas à café, à broa de milho e ao pão de queijo, juntamente com as 
delicatéssen de origem alemã, francesa ou inglesa.  À época, o café com leite, com muito açúcar, 
por influência dos portugueses e mineiros, era servido logo cedo.  No almoço comia-se o arroz e 
o feijão, junto com a carne assada e as verduras nativas cozidas, como ora-pro-nobis ou a taioba, 
mas havia também o almeirão de origem europeia. Por volta das duas da tarde, era servido o café 

“a duas mãos”. No jantar, que normalmente acontecia entre cinco e seis da tarde, tomava-se uma 
sopa, herança nitidamente portuguesa que, aos poucos, também acrescia a influência italiana no 
cenário urbano, com a sopa de massa de macarrão.

A pesquisa de Liamar Tuon mostra que nos espaços públicos, sobretudo nas praças aos 
domingos, os passeios dos moços e das moças tinham como fundo musical as modinhas do 
tempo do Império e trechos de óperas de Verdi. No coreto da Praça XV, na época, o centro da vida 
social e política da cidade, se alternavam na condução dos concertos musicais a Banda Filhos da 
Euterpe, do maestro José Delfino Machado; a Corporação Musical “Giacomo Puccini”; a Banda 
Bersaglieri, constituída por membros da colônia italiana, entre outras. O repertório executado 
incluía, além de Verdi, Puccini, Mascagni e Carlos Gomes. O Hino Nacional do Brasil era frequente-
mente tocado em datas comemorativas, assim como a Marselhesa, demonstrando a grande 
influência dos costumes europeus na cultura local.

As alternativas de lazer eram limitadas antes do processo de urbanização que trouxe 
teatros, cafés, cinematógraphos, muitas vezes ficando restritas às festas e eventos religiosos. Os 
batizados, casamentos e velórios eram os momentos dedicados à oração e, em sua extensão, à 
sociabilização familiar. Fora de casa, nas capelas e matrizes, os eventos mais importantes da 
comunidade eram as festas religiosas, como a quermesse junina e do santo padroeiro.

Nas primeiras décadas do século XX, Tuon (2010) revela que outros importantes espaços 
de socialização eram as confeitarias e cafés. As pessoas se encontravam para conversar, ler e 
saborear iguarias como bombons finos, licores, chás e sorvetes. Esses espaços se configuraram 
também de vital importância para a socialização das mulheres, que ali podiam se encontrar para 
conversar sobre os seus universos: o lar, o marido e os filhos. “As mais cultas discutiam o conteú-
do dos romances europeus adquiridos na Livraria e Papelaria Veríssimo dos Santos ou na Livraria 
Selles.” Não raro as confeitarias ofereciam aos seus clientes sessões musicais e cinematographi-
cas, com apresentações de filmes de ficção e noticiários.

Ainda segundo a pesquisadora, a vida noturna ribeirãopretana, também efervescente e 
repleta de influências europeias, tinha à frente a figura de Francisco (François) Cassoulet. Esse 
empresário de origem francesa instalou-se na cidade em 1914 e chegou a administrar cinco 
casas de espetáculos na cidade: o Theatro Carlos Gomes, Paris Theatro, Cinema Rio Branco, Poly-
theama e o Cassino Antarctica. Oferecia ao público desde espetáculos luxuosos no teatro Carlos 
Gomes até espetáculos “não familiares” no Cassino Antarctica.

O teatro Carlos Gomes, construído próximo ao largo da Matriz de São Sebastião (atual 
Praça XV de Novembro), no coração da cidade, foi inaugurado em 1897 e, durante muito tempo 
foi sede de grandes eventos cívicos, políticos e sociais, além de receber grandes companhias 
teatrais. Foi construído por um consórcio entre os maiores fazendeiros da época, entre eles: Cel. 
Francisco Schmidt, Joaquim da Silva Gusmão, Francisco Augusto Sacramento, Virgílio da Fonseca 
Nogueira e Luís Pereira Barreto. O projeto arquitetônico, de autoria de Ramos de Azevedo, era de 
estilo neoclássico de influência italiana.

Quer fosse à mesa da cozinha, junto ao fogão a lenha, à mesa austríaca, de tampo de már-
more e pés torneados, ou nas praças, nas confeitarias e nos palcos do glamoroso Theatro Carlos 
Gomes, as influências dos imigrantes europeus, das levas de migrantes nativos do Sul de Minas 
Gerais, do Estado do Rio de Janeiro ou, provenientes dos Estados do Nordeste do Brasil estiveram 
presentes no processo de formação cultural da cidade de Ribeirão Preto. 

No território do café, sobre a terra roxa, aportaram diferentes expressões e identidades 
culturais, a partir das quais foi modelada a história de Ribeirão Preto. Expressões essas que possi-
bilitam constantes revisitadas ao passado e a identificação cultural da cidade e de “sua gente”: 
múltiplas, diversas e complexas.

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 

Foi no período denominado de Belle Époque, entre os anos de 1885 e 1914, que os vários 
mundos se entrelaçaram e executaram movimentos alternando entre as atitudes de acolhimen-
to e repulsa, de estranhamento e aceitação. Segundo Carrato (2006) “o homem da terra e o 
imigrante, aparentemente diferentes, mas sendo digeridos pela circularidade das forças sociais, 
mescladoras na atividade econômica, no jogo político, na vida familiar, nas atitudes pessoais e 
coletivas, nas esperanças e aspirações, e, até nas fantasias e frustrações”.

Essas trocas e apossamentos mútuos, ainda segundo Carrato (2006) se davam no interior 
das casas, nas mesas regadas à café, à broa de milho e ao pão de queijo, juntamente com as 
delicatéssen de origem alemã, francesa ou inglesa.  À época, o café com leite, com muito açúcar, 
por influência dos portugueses e mineiros, era servido logo cedo.  No almoço comia-se o arroz e 
o feijão, junto com a carne assada e as verduras nativas cozidas, como ora-pro-nobis ou a taioba, 
mas havia também o almeirão de origem europeia. Por volta das duas da tarde, era servido o café 

“a duas mãos”. No jantar, que normalmente acontecia entre cinco e seis da tarde, tomava-se uma 
sopa, herança nitidamente portuguesa que, aos poucos, também acrescia a influência italiana no 
cenário urbano, com a sopa de massa de macarrão.

A pesquisa de Liamar Tuon mostra que nos espaços públicos, sobretudo nas praças aos 
domingos, os passeios dos moços e das moças tinham como fundo musical as modinhas do 
tempo do Império e trechos de óperas de Verdi. No coreto da Praça XV, na época, o centro da vida 
social e política da cidade, se alternavam na condução dos concertos musicais a Banda Filhos da 
Euterpe, do maestro José Delfino Machado; a Corporação Musical “Giacomo Puccini”; a Banda 
Bersaglieri, constituída por membros da colônia italiana, entre outras. O repertório executado 
incluía, além de Verdi, Puccini, Mascagni e Carlos Gomes. O Hino Nacional do Brasil era frequente-
mente tocado em datas comemorativas, assim como a Marselhesa, demonstrando a grande 
influência dos costumes europeus na cultura local.

As alternativas de lazer eram limitadas antes do processo de urbanização que trouxe 
teatros, cafés, cinematógraphos, muitas vezes ficando restritas às festas e eventos religiosos. Os 
batizados, casamentos e velórios eram os momentos dedicados à oração e, em sua extensão, à 
sociabilização familiar. Fora de casa, nas capelas e matrizes, os eventos mais importantes da 
comunidade eram as festas religiosas, como a quermesse junina e do santo padroeiro.

Nas primeiras décadas do século XX, Tuon (2010) revela que outros importantes espaços 
de socialização eram as confeitarias e cafés. As pessoas se encontravam para conversar, ler e 
saborear iguarias como bombons finos, licores, chás e sorvetes. Esses espaços se configuraram 
também de vital importância para a socialização das mulheres, que ali podiam se encontrar para 
conversar sobre os seus universos: o lar, o marido e os filhos. “As mais cultas discutiam o conteú-
do dos romances europeus adquiridos na Livraria e Papelaria Veríssimo dos Santos ou na Livraria 
Selles.” Não raro as confeitarias ofereciam aos seus clientes sessões musicais e cinematographi-
cas, com apresentações de filmes de ficção e noticiários.

Ainda segundo a pesquisadora, a vida noturna ribeirãopretana, também efervescente e 
repleta de influências europeias, tinha à frente a figura de Francisco (François) Cassoulet. Esse 
empresário de origem francesa instalou-se na cidade em 1914 e chegou a administrar cinco 
casas de espetáculos na cidade: o Theatro Carlos Gomes, Paris Theatro, Cinema Rio Branco, Poly-
theama e o Cassino Antarctica. Oferecia ao público desde espetáculos luxuosos no teatro Carlos 
Gomes até espetáculos “não familiares” no Cassino Antarctica.

O teatro Carlos Gomes, construído próximo ao largo da Matriz de São Sebastião (atual 
Praça XV de Novembro), no coração da cidade, foi inaugurado em 1897 e, durante muito tempo 
foi sede de grandes eventos cívicos, políticos e sociais, além de receber grandes companhias 
teatrais. Foi construído por um consórcio entre os maiores fazendeiros da época, entre eles: Cel. 
Francisco Schmidt, Joaquim da Silva Gusmão, Francisco Augusto Sacramento, Virgílio da Fonseca 
Nogueira e Luís Pereira Barreto. O projeto arquitetônico, de autoria de Ramos de Azevedo, era de 
estilo neoclássico de influência italiana.

Quer fosse à mesa da cozinha, junto ao fogão a lenha, à mesa austríaca, de tampo de már-
more e pés torneados, ou nas praças, nas confeitarias e nos palcos do glamoroso Theatro Carlos 
Gomes, as influências dos imigrantes europeus, das levas de migrantes nativos do Sul de Minas 
Gerais, do Estado do Rio de Janeiro ou, provenientes dos Estados do Nordeste do Brasil estiveram 
presentes no processo de formação cultural da cidade de Ribeirão Preto. 

No território do café, sobre a terra roxa, aportaram diferentes expressões e identidades 
culturais, a partir das quais foi modelada a história de Ribeirão Preto. Expressões essas que possi-
bilitam constantes revisitadas ao passado e a identificação cultural da cidade e de “sua gente”: 
múltiplas, diversas e complexas.

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. 
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Figura 64: Centro. Local onde hoje se localiza a Praça XV de Novembro. 
Final do século XIX. Fonte: (APHRP, F290)

No começo, o que hoje é a cidade de Ribeirão Preto, era somente um lugarejo – um espaço entre uma fazenda e outra onde 
se instalou o comércio para atender aos que precisavam comprar produtos para as necessidades domésticas, inicialmente, artigos 
para a produção agrícola ou pecuária, depois e, então, todo e qualquer tipo de mercadoria.  

Segundo a historiografia dedicada ao estudo das origens do município, nos primórdios da vila, o comércio estava voltado 
para a venda de mantimentos aos colonos que se estabeleciam nas fazendas e, também, como entreposto de abastecimento para 
tropeiros que vinham da cidade de Santos e da capital paulista, em direção as Minas Gerais ou em direção ao atual estado de Goiás. 

Assim, a exemplo de outros lugares, as relações sociais, sejam econômicas ou culturais, condicionam o modelo de sociedade 
na mesma proporção em que o modelo de sociedade configura as relações. 

No caso específico de Ribeirão Preto, é oportuna a comparação com o Vale do Paraíba, tendo em vista o ponto comum entre 
os dois lugares e a produção do café. O arquiteto Marcelo Gaetani ao pesquisar a arquitetura do centro da cidade, também se propôs 
a estabelecer relações como instrumento de compreensão. Segundo o arquiteto, diferente das fazendas do Vale do Paraíba, as confor-
mações das fazendas produtoras do Oeste Paulista eram tais que dependiam fundamentalmente dos serviços instalados nos centros 
urbanos próximos. Esta característica da fazenda fez com que esses centros próximos se desenvolvessem, na medida em que as 
lavouras aumentavam. Estabeleceu-se, dessa forma, um vínculo profundo entre o urbano e rural.

Explica o autor, que as fazendas do Vale do Paraíba possuíam uma ideologia monarquista, eram autossuficientes e a relação 
social de produção foi baseada no trabalho escravo, as do Oeste Novo, possuíam uma ideologia republicana, eram dependentes dos 
núcleos urbanos existentes ao seu redor, e a relação social de produção era capitalista.

O Centro foi, no caso de Ribeirão Preto, e assim aconteceu com a maioria das cidades formadas na mesma época, o marco 
inicial do núcleo urbano. Sua concepção geográfica se deu ao longo do tempo com a expansão, primeiro a partir do Núcleo Antonio 
Prado e, depois, pela urbanização decorrente do crescimento populacional e habitacional, com a criação dos primeiros bairros: Vila 
Tibério, resultado de um loteamento, Barracão de Cima, atual Ipiranga, Barracão de Baixo, atual Campos Elíseos. E, mais ao leste, o 
Santa Cruz do José Jacques

Diferente de outros ciclos econômicos anteriores, como é o caso da pecuária, por exemplo, as cidades do final do século XIX 
eram primordiais para a economia no ciclo do café, pois muitas atividades ligadas à produção e comercialização desse produto 
faziam-se nas cidades. Mas nem todas exibiam a mesma vocação e para ilustrar cabe citar que enquanto São Carlos intensificou a 
tecnologia, Ribeirão Preto desenvolveu o comércio, como se seguiu ao longo do tempo até a atualidade.

Outros fatores contribuíram para o fortalecimento do comércio em Ribeirão Preto: as guerras mundiais, o desenvolvimento 
da agricultura cafeeira nas terras férteis, a propagação da cidade como Eldorado e, por conta de tudo isso, a chegada dos imigrantes, 
trazidos pela Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Enquanto uns se dirigiam direto às fazendas, outros paravam na cidade, moravam 
nas terras do Núcleo e se estabeleciam como pequenos fabricantes ou comerciantes.

Naquele momento, passagem do século XIX para o XX, o centro era “a Cidade” e o núcleo, lugar mais distante de moradia 
para os que não tinham capital para instalarem-se na área já compreendida como nobre.

 Em 1874, quando a Câmara Municipal da Vila foi constituída, segundo Santos, existiam no lugar, seis travessas e dois largos, 
ou seja, 12 logradouros públicos. As ruas paralelas ao Córrego do Retiro e longitudinais ao Largo da Matriz foram denominadas, 
quando de seus traçados, de 4 de junho (depois Duque de Caxias), Esperança (depois Visconde do Rio Branco), Nossa Senhora das 
Dores (depois Mariana Junqueira) e Bonfim (depois General Osório). As travessas receberam os nomes de Botafogo (depois Saldanha 
Marinho), Alegria (depois Amador Bueno), Boa Vista (depois Álvares Cabral), Flores (depois Tibiriçá), Comércio (depois Visconde de 
Inhaúma) e Lage (depois Barão do Amazonas).

De acordo com Gaetani (1999), depois de 1890, ruas e travessas não se distinguiam e existiam novos logradouros: Rua 
Liberdade (depois Marcondes Salgado), Rua Direita (depois São Sebastião) Rua Municipal e 13 de Maio (depois Florêncio de Abreu), 
Rua do Comércio (depois Mariana Junqueira), Rua do Sapo (depois Visconde do Rio Branco). Além dos logradouros existiam dois 
largos – o da Matriz, onde se situava a Igreja e, que a partir de 1891, passou a ser denominado de Praça XV de Novembro e Das Dores 
– Praça Tiradentes, localizada na rua Visconde de Inhaúma, esquina com Mariana Junqueira.

Diante da necessidade de regularizar a construção dos edifícios, em 1890, a Câmara Municipal propôs um Código de 
Posturas e as edificações passaram a ser autorizadas pelos vereadores. Trinta anos depois, a Lei 246 decretou Taxas de Viação a serem 
recolhidas no município, delimitando assim uma área central para a cidade, que foi chamada de primeira Zona e compreendeu a 
quase totalidade dos sessenta e dois alqueires da área do patrimônio religioso. Ali se estabeleceu a primeira Matriz e, o que mais 
tarde seria o centro da cidade, abrangendo toda a área doada pelos fazendeiros. O plano de arborização iniciou-se em 1856 e, em 
1886, foram plantadas as primeiras figueiras no antigo Largo da Matriz.

Após a inauguração da Estação Ferroviária Companhia Mogiana, em 1883, houve o surgimento da avenida Jerônimo 
Gonçalves, aberta dois anos depois e da rua José Bonifácio, que pela proximidade com a estação foram ocupadas por comércio, 
pensões, hospedarias e hotéis. Logo em seguida, foi edificado o primeiro mercado da cidade, inaugurado no dia 12 de agosto de 
1900, construído por um imigrante italiano – Pietro Folema. Segundo o arquiteto Eder Donizete da Silva (2011), que pesquisou em 
especial a história e o desenvolvimento da rua José Bonifácio, o mercado serviu para reunir num só local todos os moradores da 
cidade. Ali era possível ficar sabendo de todos os acontecimentos que haviam ocorrido ou que ocorreria: as donas de casa se encon-
travam no local, normalmente pela manhã para comprar os produtos destinados à alimentação diária da família, o pão e o leite para 
o café da manhã, a manteiga e os queijos além de bebidas e produtos para as refeições do dia.

Em especial sobre a rua José Bonifácio, o autor escreveu que a rua era um verdadeiro mercado persa. Havia hotéis, que 
funcionavam como moradia provisória de todo o tipo de pessoas, desde honestas, aos tipos mais extravagantes, como os artistas que 
vinham à cidade para se apresentarem em companhias teatrais e de dança, também os famosos jogadores de cartas, roletas e bacará, 

pois nesta altura, Ribeirão Preto adquiria fama como local de fortuna, no qual o jogo carteado atraía todo tipo de aventureiros.
A construção do teatro Carlos Gomes, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, inaugurado em 16 de novembro de 1897, 

emprestou um charme ao centro da cidade que há época, segundo Liamar Tuon (2010), já era o lugar das manifestações culturais 
conduzidas pelos imigrantes. Outras edificações, como aponta a pesquisadora Renata Sunega (2011), marcaram a arquitetura do 
centro, entre elas o Palacete do Paschoal Innecchi, uma das construções mais famosas da cidade. Em estilo fiorentino, com uma área 
construída de 670 metros quadrados, projetado pelo arquiteto H.G. Pujol Jr., merece destaque o Theatro Pedro II. O prédio da Recrea-
tiva, onde hoje está instalado o Museu de Arte de Ribeirão Preto foi erguido em 1905, o Palácio Barão do Rio Branco, sede da Prefei-
tura Municipal, em 1917. No mesmo ano, aconteceu o término da construção da Catedral Metropolitana, que passou a abrigar obras 
do pintor Benedito Calixto. A casa do ex-prefeito Camilo de Mattos, de propriedade da família até o momento, foi construído em 
1923, na rua Duque de Caxias.

O centro da cidade sempre foi o lugar das casas financeiras. Uma das primeiras foi o Banco Construtor e Auxiliar de Ribeirão 
Preto, já ativo em 1891. Depois dele, outros se instalaram nas ruas centrais: as casas bancárias Dumont e Cia, Ângelo Zerbeti, Domin-
gos Quirollo e Pedro Battaglia em 1895, o Banco de Ribeirão Preto e o Banco de Crédito Agrícola de Ribeirão Preto em 1902. Ribeirão 
Preto foi a única cidade da zona Mogiana a receber estes estabelecimentos, com exceção do Banco de Custeio Rural de Franca, criado 
em 1911. 

Em 1913, conforme publicado no Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, em 1913, existiam no município mais de 10.000 
prédios, dos quais 3.104 situavam-se na cidade, 199 no centro, 165 na Vila Bonfim e 6.757 imóveis exclusivamente rurais. O centro 
da cidade, nesta época, além do comércio e dos imóveis residenciais, inclusive os casarões dos abastados do café, tinha ainda os 
prestadores de serviços, barbeiros, alfaiates, costureiras, entre outros.

Estas considerações se justificam pelo fato da história do centro da cidade de Ribeirão Preto estar diretamente vinculada ao 
desenvolvimento do município. O aspecto econômico é relevante, por conta do comércio que se estabeleceu inicialmente no centro 
e depois pela urbanização que ocorreu em todos os lugares, mas sempre a partir do centro – o lugar mais valorizado da cidade, 
desde sua formação até mais ou menos na década de 1960, quando a zona sul ganhou o relevo de área nobre. 

A construção do prédio Diederichsen, em meados dos anos 1930, com seis pavimentos e arquitetura no estilo Art Déco, com 
um cinema, um hotel no último pavimento, lojas e apartamentos foi um diferencial para a cidade. Era o primeiro edifício alto do 
município e do interior. Por causa da crise econômica mundial ocorrida em 1929, o desenvolvimento local passou por uma fase de 
estagnação, entre 1930 e 1945. Cinco anos depois, segundo Gaetani (1999), iniciou a verticalização da zona central da cidade, que 
se estendeu juntamente com o crescimento do município. 

Um fato ligado ao centro, que significou muito para os moradores da cidade, foi a demolição, em dois de maio de 1944, do 
teatro Carlos Gomes. Não há registros precisos sobre o ocorrido, pois após a demolição nada foi edificado no lugar por muito tempo, 
até a instalação do terminal de ônibus, nos anos 1980. 

Maria Lúcia Chagas Valle Soubihe (1992), arquiteta e pesquisadora, estudou os bens culturais edificados do centro da 
cidade, concluiu que o desenvolvimento do lugar se deu em três fases. A primeira aconteceu entre 1845, data das primeiras doações 
de terras, até 1900 quando foi estabelecido o primeiro plano urbanístico do Largo da Matriz. A segunda fase, de 1900 a 1945, 
período de profundas transformações na área central. A Praça XV começou a configurar-se com seu primeiro ajardinamento e a 
construção do coreto e de um chafariz inaugurado em 1901. A Praça XV recebeu, em 1919, uma reforma total, quando foi instalado 
um barzinho de forma circular pela Antarctica, no centro da praça de forma circular. A terceira fase, a partir de 1945, com o desen-
volvimento do comércio evidenciando as contradições entre o centro e a periferia.

O centro foi se expandindo motivado por várias ocorrências. As ruas, inicialmente, traçadas se alongavam e novas eram 
abertas. Em 1922, por circunstância do centenário da Independência, foi inaugurada a Avenida Independência, atual Nove de Julho, 
um dos marcos limites do quadrilátero central.

A sociedade começou a trocar o comportamento rural por urbano e novas medidas de higienização foram sendo implanta-
das. Costumes e modelos de gestão europeus interferiam cada vez mais na condução pública da cidade.

Nos anos 1940, a população de Ribeirão Preto apresentava crescimento de 15,5%, passando de 79.771 hab., em 1940, para 
92.160 hab., em 1950, acompanhado de uma rápida urbanização que se intensificava com o deslocamento da população rural para 
a área urbana. Entre 1940 e 1970, foram aprovados 185 loteamentos, representando uma significativa expansão da área urbana. 

Todo esse crescimento gerava demandas de infraestrutura, de serviços-públicos e trabalho. 
Para Calil Júnior (2003), nessa fase, o centro concentrava a maioria das atividades de comércio, serviços, administração 

pública e lazer, caracterizando-se, a partir dos anos cinquenta por atividades voltadas às classes altas, em especial a área em torno 
da Praça XV.

Nos anos quarenta foram destinados outros dois loteamentos: o Higienópolis e o Jardim Sumaré. A cidade setorizava-se e a 
zona sul definitivamente ficava destinada às classes abastadas. 

A Avenida Nove de Julho, que em 1955 finalizava sua abertura, passava a representar a artéria dessa área de alto padrão do 
município, recebendo residências finamente projetadas, com belos exemplares da arquitetura modernista. 

Seguindo os ventos dessa mudança, em 06 janeiro de 1955, o Diário da Manhã publicou que a Prefeitura Municipal, com a 
cooperação de particulares, instalaria 43 postes ornamentais de ferro fundido, com dois braços, com ligação subterrânea, ao longo 
da Avenida Nove de Julho. Essa iluminação seria retirada da avenida em 1978, sendo substituída por 72 postes de concreto.

Estabelecendo o centro dentro do quadrilátero compreendido pelas avenidas Jerônimo Gonçalves, Francisco Junqueira, 
Independência e Nove de Julho, houve, com o passar do tempo, a verticalização da área. Os edifícios altos davam a forma de cidade 
cosmopolita. Muitas pessoas deixaram de residir no local e o comércio e a prestação de serviços se consolidaram no espaço, assim 
como é na atualidade. Outras interferências urbanas marcaram o centro ao longo do tempo. A construção da Rodoviária, o terminal 
de ônibus Antonio Achê, depois a construção do Centro Popular de Compras e a implantação do calçadão.

Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Ribeirão Preto - Iperp e pela FEA – Faculdade de Economia 
Aplicada da USP, mostram que o centro da cidade é um lugar de passagem por onde transitam moradores de todos os bairros e dos 
municípios da região. O desejo de revitalização da área é comum aos gestores, como é o caso da Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto e da Prefeitura, como também dos que ainda moram no local e os que o frequentam. Esse movimento vem se consoli-
dando com a certeza que a requalificação da área central passa, necessariamente, pela preservação do seu patrimônio histórico

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. No começo, o que hoje é a cidade de Ribeirão Preto, era somente um lugarejo – um espaço entre uma fazenda e outra onde 

se instalou o comércio para atender aos que precisavam comprar produtos para as necessidades domésticas, inicialmente, artigos 
para a produção agrícola ou pecuária, depois e, então, todo e qualquer tipo de mercadoria.  

Segundo a historiografia dedicada ao estudo das origens do município, nos primórdios da vila, o comércio estava voltado 
para a venda de mantimentos aos colonos que se estabeleciam nas fazendas e, também, como entreposto de abastecimento para 
tropeiros que vinham da cidade de Santos e da capital paulista, em direção as Minas Gerais ou em direção ao atual estado de Goiás. 

Assim, a exemplo de outros lugares, as relações sociais, sejam econômicas ou culturais, condicionam o modelo de sociedade 
na mesma proporção em que o modelo de sociedade configura as relações. 

No caso específico de Ribeirão Preto, é oportuna a comparação com o Vale do Paraíba, tendo em vista o ponto comum entre 
os dois lugares e a produção do café. O arquiteto Marcelo Gaetani ao pesquisar a arquitetura do centro da cidade, também se propôs 
a estabelecer relações como instrumento de compreensão. Segundo o arquiteto, diferente das fazendas do Vale do Paraíba, as confor-
mações das fazendas produtoras do Oeste Paulista eram tais que dependiam fundamentalmente dos serviços instalados nos centros 
urbanos próximos. Esta característica da fazenda fez com que esses centros próximos se desenvolvessem, na medida em que as 
lavouras aumentavam. Estabeleceu-se, dessa forma, um vínculo profundo entre o urbano e rural.

Explica o autor, que as fazendas do Vale do Paraíba possuíam uma ideologia monarquista, eram autossuficientes e a relação 
social de produção foi baseada no trabalho escravo, as do Oeste Novo, possuíam uma ideologia republicana, eram dependentes dos 
núcleos urbanos existentes ao seu redor, e a relação social de produção era capitalista.

O Centro foi, no caso de Ribeirão Preto, e assim aconteceu com a maioria das cidades formadas na mesma época, o marco 
inicial do núcleo urbano. Sua concepção geográfica se deu ao longo do tempo com a expansão, primeiro a partir do Núcleo Antonio 
Prado e, depois, pela urbanização decorrente do crescimento populacional e habitacional, com a criação dos primeiros bairros: Vila 
Tibério, resultado de um loteamento, Barracão de Cima, atual Ipiranga, Barracão de Baixo, atual Campos Elíseos. E, mais ao leste, o 
Santa Cruz do José Jacques

Diferente de outros ciclos econômicos anteriores, como é o caso da pecuária, por exemplo, as cidades do final do século XIX 
eram primordiais para a economia no ciclo do café, pois muitas atividades ligadas à produção e comercialização desse produto 
faziam-se nas cidades. Mas nem todas exibiam a mesma vocação e para ilustrar cabe citar que enquanto São Carlos intensificou a 
tecnologia, Ribeirão Preto desenvolveu o comércio, como se seguiu ao longo do tempo até a atualidade.

Outros fatores contribuíram para o fortalecimento do comércio em Ribeirão Preto: as guerras mundiais, o desenvolvimento 
da agricultura cafeeira nas terras férteis, a propagação da cidade como Eldorado e, por conta de tudo isso, a chegada dos imigrantes, 
trazidos pela Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Enquanto uns se dirigiam direto às fazendas, outros paravam na cidade, moravam 
nas terras do Núcleo e se estabeleciam como pequenos fabricantes ou comerciantes.

Naquele momento, passagem do século XIX para o XX, o centro era “a Cidade” e o núcleo, lugar mais distante de moradia 
para os que não tinham capital para instalarem-se na área já compreendida como nobre.

 Em 1874, quando a Câmara Municipal da Vila foi constituída, segundo Santos, existiam no lugar, seis travessas e dois largos, 
ou seja, 12 logradouros públicos. As ruas paralelas ao Córrego do Retiro e longitudinais ao Largo da Matriz foram denominadas, 
quando de seus traçados, de 4 de junho (depois Duque de Caxias), Esperança (depois Visconde do Rio Branco), Nossa Senhora das 
Dores (depois Mariana Junqueira) e Bonfim (depois General Osório). As travessas receberam os nomes de Botafogo (depois Saldanha 
Marinho), Alegria (depois Amador Bueno), Boa Vista (depois Álvares Cabral), Flores (depois Tibiriçá), Comércio (depois Visconde de 
Inhaúma) e Lage (depois Barão do Amazonas).

De acordo com Gaetani (1999), depois de 1890, ruas e travessas não se distinguiam e existiam novos logradouros: Rua 
Liberdade (depois Marcondes Salgado), Rua Direita (depois São Sebastião) Rua Municipal e 13 de Maio (depois Florêncio de Abreu), 
Rua do Comércio (depois Mariana Junqueira), Rua do Sapo (depois Visconde do Rio Branco). Além dos logradouros existiam dois 
largos – o da Matriz, onde se situava a Igreja e, que a partir de 1891, passou a ser denominado de Praça XV de Novembro e Das Dores 
– Praça Tiradentes, localizada na rua Visconde de Inhaúma, esquina com Mariana Junqueira.

Diante da necessidade de regularizar a construção dos edifícios, em 1890, a Câmara Municipal propôs um Código de 
Posturas e as edificações passaram a ser autorizadas pelos vereadores. Trinta anos depois, a Lei 246 decretou Taxas de Viação a serem 
recolhidas no município, delimitando assim uma área central para a cidade, que foi chamada de primeira Zona e compreendeu a 
quase totalidade dos sessenta e dois alqueires da área do patrimônio religioso. Ali se estabeleceu a primeira Matriz e, o que mais 
tarde seria o centro da cidade, abrangendo toda a área doada pelos fazendeiros. O plano de arborização iniciou-se em 1856 e, em 
1886, foram plantadas as primeiras figueiras no antigo Largo da Matriz.

Após a inauguração da Estação Ferroviária Companhia Mogiana, em 1883, houve o surgimento da avenida Jerônimo 
Gonçalves, aberta dois anos depois e da rua José Bonifácio, que pela proximidade com a estação foram ocupadas por comércio, 
pensões, hospedarias e hotéis. Logo em seguida, foi edificado o primeiro mercado da cidade, inaugurado no dia 12 de agosto de 
1900, construído por um imigrante italiano – Pietro Folema. Segundo o arquiteto Eder Donizete da Silva (2011), que pesquisou em 
especial a história e o desenvolvimento da rua José Bonifácio, o mercado serviu para reunir num só local todos os moradores da 
cidade. Ali era possível ficar sabendo de todos os acontecimentos que haviam ocorrido ou que ocorreria: as donas de casa se encon-
travam no local, normalmente pela manhã para comprar os produtos destinados à alimentação diária da família, o pão e o leite para 
o café da manhã, a manteiga e os queijos além de bebidas e produtos para as refeições do dia.

Em especial sobre a rua José Bonifácio, o autor escreveu que a rua era um verdadeiro mercado persa. Havia hotéis, que 
funcionavam como moradia provisória de todo o tipo de pessoas, desde honestas, aos tipos mais extravagantes, como os artistas que 
vinham à cidade para se apresentarem em companhias teatrais e de dança, também os famosos jogadores de cartas, roletas e bacará, 

pois nesta altura, Ribeirão Preto adquiria fama como local de fortuna, no qual o jogo carteado atraía todo tipo de aventureiros.
A construção do teatro Carlos Gomes, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, inaugurado em 16 de novembro de 1897, 

emprestou um charme ao centro da cidade que há época, segundo Liamar Tuon (2010), já era o lugar das manifestações culturais 
conduzidas pelos imigrantes. Outras edificações, como aponta a pesquisadora Renata Sunega (2011), marcaram a arquitetura do 
centro, entre elas o Palacete do Paschoal Innecchi, uma das construções mais famosas da cidade. Em estilo fiorentino, com uma área 
construída de 670 metros quadrados, projetado pelo arquiteto H.G. Pujol Jr., merece destaque o Theatro Pedro II. O prédio da Recrea-
tiva, onde hoje está instalado o Museu de Arte de Ribeirão Preto foi erguido em 1905, o Palácio Barão do Rio Branco, sede da Prefei-
tura Municipal, em 1917. No mesmo ano, aconteceu o término da construção da Catedral Metropolitana, que passou a abrigar obras 
do pintor Benedito Calixto. A casa do ex-prefeito Camilo de Mattos, de propriedade da família até o momento, foi construído em 
1923, na rua Duque de Caxias.

O centro da cidade sempre foi o lugar das casas financeiras. Uma das primeiras foi o Banco Construtor e Auxiliar de Ribeirão 
Preto, já ativo em 1891. Depois dele, outros se instalaram nas ruas centrais: as casas bancárias Dumont e Cia, Ângelo Zerbeti, Domin-
gos Quirollo e Pedro Battaglia em 1895, o Banco de Ribeirão Preto e o Banco de Crédito Agrícola de Ribeirão Preto em 1902. Ribeirão 
Preto foi a única cidade da zona Mogiana a receber estes estabelecimentos, com exceção do Banco de Custeio Rural de Franca, criado 
em 1911. 

Em 1913, conforme publicado no Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, em 1913, existiam no município mais de 10.000 
prédios, dos quais 3.104 situavam-se na cidade, 199 no centro, 165 na Vila Bonfim e 6.757 imóveis exclusivamente rurais. O centro 
da cidade, nesta época, além do comércio e dos imóveis residenciais, inclusive os casarões dos abastados do café, tinha ainda os 
prestadores de serviços, barbeiros, alfaiates, costureiras, entre outros.

Estas considerações se justificam pelo fato da história do centro da cidade de Ribeirão Preto estar diretamente vinculada ao 
desenvolvimento do município. O aspecto econômico é relevante, por conta do comércio que se estabeleceu inicialmente no centro 
e depois pela urbanização que ocorreu em todos os lugares, mas sempre a partir do centro – o lugar mais valorizado da cidade, 
desde sua formação até mais ou menos na década de 1960, quando a zona sul ganhou o relevo de área nobre. 

A construção do prédio Diederichsen, em meados dos anos 1930, com seis pavimentos e arquitetura no estilo Art Déco, com 
um cinema, um hotel no último pavimento, lojas e apartamentos foi um diferencial para a cidade. Era o primeiro edifício alto do 
município e do interior. Por causa da crise econômica mundial ocorrida em 1929, o desenvolvimento local passou por uma fase de 
estagnação, entre 1930 e 1945. Cinco anos depois, segundo Gaetani (1999), iniciou a verticalização da zona central da cidade, que 
se estendeu juntamente com o crescimento do município. 

Um fato ligado ao centro, que significou muito para os moradores da cidade, foi a demolição, em dois de maio de 1944, do 
teatro Carlos Gomes. Não há registros precisos sobre o ocorrido, pois após a demolição nada foi edificado no lugar por muito tempo, 
até a instalação do terminal de ônibus, nos anos 1980. 

Maria Lúcia Chagas Valle Soubihe (1992), arquiteta e pesquisadora, estudou os bens culturais edificados do centro da 
cidade, concluiu que o desenvolvimento do lugar se deu em três fases. A primeira aconteceu entre 1845, data das primeiras doações 
de terras, até 1900 quando foi estabelecido o primeiro plano urbanístico do Largo da Matriz. A segunda fase, de 1900 a 1945, 
período de profundas transformações na área central. A Praça XV começou a configurar-se com seu primeiro ajardinamento e a 
construção do coreto e de um chafariz inaugurado em 1901. A Praça XV recebeu, em 1919, uma reforma total, quando foi instalado 
um barzinho de forma circular pela Antarctica, no centro da praça de forma circular. A terceira fase, a partir de 1945, com o desen-
volvimento do comércio evidenciando as contradições entre o centro e a periferia.

O centro foi se expandindo motivado por várias ocorrências. As ruas, inicialmente, traçadas se alongavam e novas eram 
abertas. Em 1922, por circunstância do centenário da Independência, foi inaugurada a Avenida Independência, atual Nove de Julho, 
um dos marcos limites do quadrilátero central.

A sociedade começou a trocar o comportamento rural por urbano e novas medidas de higienização foram sendo implanta-
das. Costumes e modelos de gestão europeus interferiam cada vez mais na condução pública da cidade.

Nos anos 1940, a população de Ribeirão Preto apresentava crescimento de 15,5%, passando de 79.771 hab., em 1940, para 
92.160 hab., em 1950, acompanhado de uma rápida urbanização que se intensificava com o deslocamento da população rural para 
a área urbana. Entre 1940 e 1970, foram aprovados 185 loteamentos, representando uma significativa expansão da área urbana. 

Todo esse crescimento gerava demandas de infraestrutura, de serviços-públicos e trabalho. 
Para Calil Júnior (2003), nessa fase, o centro concentrava a maioria das atividades de comércio, serviços, administração 

pública e lazer, caracterizando-se, a partir dos anos cinquenta por atividades voltadas às classes altas, em especial a área em torno 
da Praça XV.

Nos anos quarenta foram destinados outros dois loteamentos: o Higienópolis e o Jardim Sumaré. A cidade setorizava-se e a 
zona sul definitivamente ficava destinada às classes abastadas. 

A Avenida Nove de Julho, que em 1955 finalizava sua abertura, passava a representar a artéria dessa área de alto padrão do 
município, recebendo residências finamente projetadas, com belos exemplares da arquitetura modernista. 

Seguindo os ventos dessa mudança, em 06 janeiro de 1955, o Diário da Manhã publicou que a Prefeitura Municipal, com a 
cooperação de particulares, instalaria 43 postes ornamentais de ferro fundido, com dois braços, com ligação subterrânea, ao longo 
da Avenida Nove de Julho. Essa iluminação seria retirada da avenida em 1978, sendo substituída por 72 postes de concreto.

Estabelecendo o centro dentro do quadrilátero compreendido pelas avenidas Jerônimo Gonçalves, Francisco Junqueira, 
Independência e Nove de Julho, houve, com o passar do tempo, a verticalização da área. Os edifícios altos davam a forma de cidade 
cosmopolita. Muitas pessoas deixaram de residir no local e o comércio e a prestação de serviços se consolidaram no espaço, assim 
como é na atualidade. Outras interferências urbanas marcaram o centro ao longo do tempo. A construção da Rodoviária, o terminal 
de ônibus Antonio Achê, depois a construção do Centro Popular de Compras e a implantação do calçadão.

Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Ribeirão Preto - Iperp e pela FEA – Faculdade de Economia 
Aplicada da USP, mostram que o centro da cidade é um lugar de passagem por onde transitam moradores de todos os bairros e dos 
municípios da região. O desejo de revitalização da área é comum aos gestores, como é o caso da Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto e da Prefeitura, como também dos que ainda moram no local e os que o frequentam. Esse movimento vem se consoli-
dando com a certeza que a requalificação da área central passa, necessariamente, pela preservação do seu patrimônio histórico

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. No começo, o que hoje é a cidade de Ribeirão Preto, era somente um lugarejo – um espaço entre uma fazenda e outra onde 

se instalou o comércio para atender aos que precisavam comprar produtos para as necessidades domésticas, inicialmente, artigos 
para a produção agrícola ou pecuária, depois e, então, todo e qualquer tipo de mercadoria.  

Segundo a historiografia dedicada ao estudo das origens do município, nos primórdios da vila, o comércio estava voltado 
para a venda de mantimentos aos colonos que se estabeleciam nas fazendas e, também, como entreposto de abastecimento para 
tropeiros que vinham da cidade de Santos e da capital paulista, em direção as Minas Gerais ou em direção ao atual estado de Goiás. 

Assim, a exemplo de outros lugares, as relações sociais, sejam econômicas ou culturais, condicionam o modelo de sociedade 
na mesma proporção em que o modelo de sociedade configura as relações. 

No caso específico de Ribeirão Preto, é oportuna a comparação com o Vale do Paraíba, tendo em vista o ponto comum entre 
os dois lugares e a produção do café. O arquiteto Marcelo Gaetani ao pesquisar a arquitetura do centro da cidade, também se propôs 
a estabelecer relações como instrumento de compreensão. Segundo o arquiteto, diferente das fazendas do Vale do Paraíba, as confor-
mações das fazendas produtoras do Oeste Paulista eram tais que dependiam fundamentalmente dos serviços instalados nos centros 
urbanos próximos. Esta característica da fazenda fez com que esses centros próximos se desenvolvessem, na medida em que as 
lavouras aumentavam. Estabeleceu-se, dessa forma, um vínculo profundo entre o urbano e rural.

Explica o autor, que as fazendas do Vale do Paraíba possuíam uma ideologia monarquista, eram autossuficientes e a relação 
social de produção foi baseada no trabalho escravo, as do Oeste Novo, possuíam uma ideologia republicana, eram dependentes dos 
núcleos urbanos existentes ao seu redor, e a relação social de produção era capitalista.

O Centro foi, no caso de Ribeirão Preto, e assim aconteceu com a maioria das cidades formadas na mesma época, o marco 
inicial do núcleo urbano. Sua concepção geográfica se deu ao longo do tempo com a expansão, primeiro a partir do Núcleo Antonio 
Prado e, depois, pela urbanização decorrente do crescimento populacional e habitacional, com a criação dos primeiros bairros: Vila 
Tibério, resultado de um loteamento, Barracão de Cima, atual Ipiranga, Barracão de Baixo, atual Campos Elíseos. E, mais ao leste, o 
Santa Cruz do José Jacques

Diferente de outros ciclos econômicos anteriores, como é o caso da pecuária, por exemplo, as cidades do final do século XIX 
eram primordiais para a economia no ciclo do café, pois muitas atividades ligadas à produção e comercialização desse produto 
faziam-se nas cidades. Mas nem todas exibiam a mesma vocação e para ilustrar cabe citar que enquanto São Carlos intensificou a 
tecnologia, Ribeirão Preto desenvolveu o comércio, como se seguiu ao longo do tempo até a atualidade.

Outros fatores contribuíram para o fortalecimento do comércio em Ribeirão Preto: as guerras mundiais, o desenvolvimento 
da agricultura cafeeira nas terras férteis, a propagação da cidade como Eldorado e, por conta de tudo isso, a chegada dos imigrantes, 
trazidos pela Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Enquanto uns se dirigiam direto às fazendas, outros paravam na cidade, moravam 
nas terras do Núcleo e se estabeleciam como pequenos fabricantes ou comerciantes.

Naquele momento, passagem do século XIX para o XX, o centro era “a Cidade” e o núcleo, lugar mais distante de moradia 
para os que não tinham capital para instalarem-se na área já compreendida como nobre.

 Em 1874, quando a Câmara Municipal da Vila foi constituída, segundo Santos, existiam no lugar, seis travessas e dois largos, 
ou seja, 12 logradouros públicos. As ruas paralelas ao Córrego do Retiro e longitudinais ao Largo da Matriz foram denominadas, 
quando de seus traçados, de 4 de junho (depois Duque de Caxias), Esperança (depois Visconde do Rio Branco), Nossa Senhora das 
Dores (depois Mariana Junqueira) e Bonfim (depois General Osório). As travessas receberam os nomes de Botafogo (depois Saldanha 
Marinho), Alegria (depois Amador Bueno), Boa Vista (depois Álvares Cabral), Flores (depois Tibiriçá), Comércio (depois Visconde de 
Inhaúma) e Lage (depois Barão do Amazonas).

De acordo com Gaetani (1999), depois de 1890, ruas e travessas não se distinguiam e existiam novos logradouros: Rua 
Liberdade (depois Marcondes Salgado), Rua Direita (depois São Sebastião) Rua Municipal e 13 de Maio (depois Florêncio de Abreu), 
Rua do Comércio (depois Mariana Junqueira), Rua do Sapo (depois Visconde do Rio Branco). Além dos logradouros existiam dois 
largos – o da Matriz, onde se situava a Igreja e, que a partir de 1891, passou a ser denominado de Praça XV de Novembro e Das Dores 
– Praça Tiradentes, localizada na rua Visconde de Inhaúma, esquina com Mariana Junqueira.

Diante da necessidade de regularizar a construção dos edifícios, em 1890, a Câmara Municipal propôs um Código de 
Posturas e as edificações passaram a ser autorizadas pelos vereadores. Trinta anos depois, a Lei 246 decretou Taxas de Viação a serem 
recolhidas no município, delimitando assim uma área central para a cidade, que foi chamada de primeira Zona e compreendeu a 
quase totalidade dos sessenta e dois alqueires da área do patrimônio religioso. Ali se estabeleceu a primeira Matriz e, o que mais 
tarde seria o centro da cidade, abrangendo toda a área doada pelos fazendeiros. O plano de arborização iniciou-se em 1856 e, em 
1886, foram plantadas as primeiras figueiras no antigo Largo da Matriz.

Após a inauguração da Estação Ferroviária Companhia Mogiana, em 1883, houve o surgimento da avenida Jerônimo 
Gonçalves, aberta dois anos depois e da rua José Bonifácio, que pela proximidade com a estação foram ocupadas por comércio, 
pensões, hospedarias e hotéis. Logo em seguida, foi edificado o primeiro mercado da cidade, inaugurado no dia 12 de agosto de 
1900, construído por um imigrante italiano – Pietro Folema. Segundo o arquiteto Eder Donizete da Silva (2011), que pesquisou em 
especial a história e o desenvolvimento da rua José Bonifácio, o mercado serviu para reunir num só local todos os moradores da 
cidade. Ali era possível ficar sabendo de todos os acontecimentos que haviam ocorrido ou que ocorreria: as donas de casa se encon-
travam no local, normalmente pela manhã para comprar os produtos destinados à alimentação diária da família, o pão e o leite para 
o café da manhã, a manteiga e os queijos além de bebidas e produtos para as refeições do dia.

Em especial sobre a rua José Bonifácio, o autor escreveu que a rua era um verdadeiro mercado persa. Havia hotéis, que 
funcionavam como moradia provisória de todo o tipo de pessoas, desde honestas, aos tipos mais extravagantes, como os artistas que 
vinham à cidade para se apresentarem em companhias teatrais e de dança, também os famosos jogadores de cartas, roletas e bacará, 

pois nesta altura, Ribeirão Preto adquiria fama como local de fortuna, no qual o jogo carteado atraía todo tipo de aventureiros.
A construção do teatro Carlos Gomes, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, inaugurado em 16 de novembro de 1897, 

emprestou um charme ao centro da cidade que há época, segundo Liamar Tuon (2010), já era o lugar das manifestações culturais 
conduzidas pelos imigrantes. Outras edificações, como aponta a pesquisadora Renata Sunega (2011), marcaram a arquitetura do 
centro, entre elas o Palacete do Paschoal Innecchi, uma das construções mais famosas da cidade. Em estilo fiorentino, com uma área 
construída de 670 metros quadrados, projetado pelo arquiteto H.G. Pujol Jr., merece destaque o Theatro Pedro II. O prédio da Recrea-
tiva, onde hoje está instalado o Museu de Arte de Ribeirão Preto foi erguido em 1905, o Palácio Barão do Rio Branco, sede da Prefei-
tura Municipal, em 1917. No mesmo ano, aconteceu o término da construção da Catedral Metropolitana, que passou a abrigar obras 
do pintor Benedito Calixto. A casa do ex-prefeito Camilo de Mattos, de propriedade da família até o momento, foi construído em 
1923, na rua Duque de Caxias.

O centro da cidade sempre foi o lugar das casas financeiras. Uma das primeiras foi o Banco Construtor e Auxiliar de Ribeirão 
Preto, já ativo em 1891. Depois dele, outros se instalaram nas ruas centrais: as casas bancárias Dumont e Cia, Ângelo Zerbeti, Domin-
gos Quirollo e Pedro Battaglia em 1895, o Banco de Ribeirão Preto e o Banco de Crédito Agrícola de Ribeirão Preto em 1902. Ribeirão 
Preto foi a única cidade da zona Mogiana a receber estes estabelecimentos, com exceção do Banco de Custeio Rural de Franca, criado 
em 1911. 

Em 1913, conforme publicado no Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, em 1913, existiam no município mais de 10.000 
prédios, dos quais 3.104 situavam-se na cidade, 199 no centro, 165 na Vila Bonfim e 6.757 imóveis exclusivamente rurais. O centro 
da cidade, nesta época, além do comércio e dos imóveis residenciais, inclusive os casarões dos abastados do café, tinha ainda os 
prestadores de serviços, barbeiros, alfaiates, costureiras, entre outros.

Estas considerações se justificam pelo fato da história do centro da cidade de Ribeirão Preto estar diretamente vinculada ao 
desenvolvimento do município. O aspecto econômico é relevante, por conta do comércio que se estabeleceu inicialmente no centro 
e depois pela urbanização que ocorreu em todos os lugares, mas sempre a partir do centro – o lugar mais valorizado da cidade, 
desde sua formação até mais ou menos na década de 1960, quando a zona sul ganhou o relevo de área nobre. 

A construção do prédio Diederichsen, em meados dos anos 1930, com seis pavimentos e arquitetura no estilo Art Déco, com 
um cinema, um hotel no último pavimento, lojas e apartamentos foi um diferencial para a cidade. Era o primeiro edifício alto do 
município e do interior. Por causa da crise econômica mundial ocorrida em 1929, o desenvolvimento local passou por uma fase de 
estagnação, entre 1930 e 1945. Cinco anos depois, segundo Gaetani (1999), iniciou a verticalização da zona central da cidade, que 
se estendeu juntamente com o crescimento do município. 

Um fato ligado ao centro, que significou muito para os moradores da cidade, foi a demolição, em dois de maio de 1944, do 
teatro Carlos Gomes. Não há registros precisos sobre o ocorrido, pois após a demolição nada foi edificado no lugar por muito tempo, 
até a instalação do terminal de ônibus, nos anos 1980. 

Maria Lúcia Chagas Valle Soubihe (1992), arquiteta e pesquisadora, estudou os bens culturais edificados do centro da 
cidade, concluiu que o desenvolvimento do lugar se deu em três fases. A primeira aconteceu entre 1845, data das primeiras doações 
de terras, até 1900 quando foi estabelecido o primeiro plano urbanístico do Largo da Matriz. A segunda fase, de 1900 a 1945, 
período de profundas transformações na área central. A Praça XV começou a configurar-se com seu primeiro ajardinamento e a 
construção do coreto e de um chafariz inaugurado em 1901. A Praça XV recebeu, em 1919, uma reforma total, quando foi instalado 
um barzinho de forma circular pela Antarctica, no centro da praça de forma circular. A terceira fase, a partir de 1945, com o desen-
volvimento do comércio evidenciando as contradições entre o centro e a periferia.

O centro foi se expandindo motivado por várias ocorrências. As ruas, inicialmente, traçadas se alongavam e novas eram 
abertas. Em 1922, por circunstância do centenário da Independência, foi inaugurada a Avenida Independência, atual Nove de Julho, 
um dos marcos limites do quadrilátero central.

A sociedade começou a trocar o comportamento rural por urbano e novas medidas de higienização foram sendo implanta-
das. Costumes e modelos de gestão europeus interferiam cada vez mais na condução pública da cidade.

Nos anos 1940, a população de Ribeirão Preto apresentava crescimento de 15,5%, passando de 79.771 hab., em 1940, para 
92.160 hab., em 1950, acompanhado de uma rápida urbanização que se intensificava com o deslocamento da população rural para 
a área urbana. Entre 1940 e 1970, foram aprovados 185 loteamentos, representando uma significativa expansão da área urbana. 

Todo esse crescimento gerava demandas de infraestrutura, de serviços-públicos e trabalho. 
Para Calil Júnior (2003), nessa fase, o centro concentrava a maioria das atividades de comércio, serviços, administração 

pública e lazer, caracterizando-se, a partir dos anos cinquenta por atividades voltadas às classes altas, em especial a área em torno 
da Praça XV.

Nos anos quarenta foram destinados outros dois loteamentos: o Higienópolis e o Jardim Sumaré. A cidade setorizava-se e a 
zona sul definitivamente ficava destinada às classes abastadas. 

A Avenida Nove de Julho, que em 1955 finalizava sua abertura, passava a representar a artéria dessa área de alto padrão do 
município, recebendo residências finamente projetadas, com belos exemplares da arquitetura modernista. 

Seguindo os ventos dessa mudança, em 06 janeiro de 1955, o Diário da Manhã publicou que a Prefeitura Municipal, com a 
cooperação de particulares, instalaria 43 postes ornamentais de ferro fundido, com dois braços, com ligação subterrânea, ao longo 
da Avenida Nove de Julho. Essa iluminação seria retirada da avenida em 1978, sendo substituída por 72 postes de concreto.

Estabelecendo o centro dentro do quadrilátero compreendido pelas avenidas Jerônimo Gonçalves, Francisco Junqueira, 
Independência e Nove de Julho, houve, com o passar do tempo, a verticalização da área. Os edifícios altos davam a forma de cidade 
cosmopolita. Muitas pessoas deixaram de residir no local e o comércio e a prestação de serviços se consolidaram no espaço, assim 
como é na atualidade. Outras interferências urbanas marcaram o centro ao longo do tempo. A construção da Rodoviária, o terminal 
de ônibus Antonio Achê, depois a construção do Centro Popular de Compras e a implantação do calçadão.

Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Ribeirão Preto - Iperp e pela FEA – Faculdade de Economia 
Aplicada da USP, mostram que o centro da cidade é um lugar de passagem por onde transitam moradores de todos os bairros e dos 
municípios da região. O desejo de revitalização da área é comum aos gestores, como é o caso da Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto e da Prefeitura, como também dos que ainda moram no local e os que o frequentam. Esse movimento vem se consoli-
dando com a certeza que a requalificação da área central passa, necessariamente, pela preservação do seu patrimônio histórico

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A pesquisa de Pinto (2000) relata que existiam na cidade, 
no ano de 1890, 340 estabelecimentos: 186 comerciais; 127 eram 
profissionais liberais e prestadores de serviços e 27 estabelecimen-
tos industriais. Em 1904, dos 538 estabelecimentos, cerca de 60% 
eram comerciais; aproximadamente 35% profissionais liberais e o 
restante, cerca de 6% eram estabelecimentos industriais.

Quanto à participação da população de origem estrangeira 
nas atividades comerciais, de acordo com dados levantados por 
Santos (2004), em 1913, dos 151 proprietários de casas comerciais 
e fábricas no município, 93 eram italianos. Os estabelecimentos 
eram do ramo de secos e molhados, botequins, padarias, restau-
rantes, açougues, entre outros. Os números indicam que esses 
imigrantes chegaram para trabalhar nas lavouras de café e após o 
vencimento dos contratos de trabalho com os fazendeiros, migrar-
am para a área urbana e iniciaram atividades ligadas ao comércio e 
à indústria. 

A trajetória de Adolfo Bianchi é um bom exemplo desse 
processo de negócio alternativo à cafeicultura. Ele chegou ao Brasil 
para trabalhar no café, portando um diploma de curso técnico de 

mecânica feito na Itália. Depois de três anos trabalhando na Fazenda Dumont, a família mudou-se para a área urbana de Ribeirão 
Preto, passando a dedicar-se a uma pequena oficina mecânica. Em trinta anos de atividade, os Bianchi já possuíam 
um negócio próspero de fabricação de máquinas agrícolas, além de peças ornamentais de ferro, 
como postes de iluminação vendidos para Santos, São Paulo, Ribeirão Preto e mais de trinta e 
cinco prefeituras do Estado de São Paulo.

Muitos imigrantes tornaram-se fornecedores de serviços e produtos para a crescente 
cidade de Ribeirão Preto, eram artífices, artesãos, proprietários de pequenas fábricas e outros 
negócios. A maioria dos comerciantes e industriais entre 1920 e 1951, em Ribeirão Preto, era 
imigrante: 68% dos comerciantes e 64% dos industriais eram estrangeiros.

O capital advindo da produção do café possibilitou também a instalação no município da 
Electro-Metallúrgica Brasileira S.A., chamada de Siderúrgica Epitácio Pessoa, em 1921, uma obra 
idealizada por Flávio de Mendonça Uchôa, concessionário dos serviços de Força e Luz, Água e 
Esgoto na cidade desde o final da década de 1910. Entre os acionistas da Metalúrgica estavam 
alguns dos tradicionais cafeicultores do município, Osório da Cunha Junqueira, Martinho da 
Silva Prado, Manuel Maximiano Junqueira, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, Theodomiro de 
Mendonça Uchôa e Francisca Silveira do Val.

Empresas nacionais em expansão também buscaram se instalar na efervescente Ribeirão 
Preto. A Companhia Antarctica Paulista, com sede na cidade de São Paulo, de propriedade do 
alemão João Carlos Antônio Zerrenner e do dinamarquês Adam Ditrik Von Bülow, começou, em 
1909, a adquirir terrenos na cidade. Dois anos depois, em 11 de agosto, a fábrica de Ribeirão 
Preto, foi inaugurada próxima à Avenida Jerônimo Gonçalves, que passou a distribuir os produ-
tos para a região da Mogiana, Araraquara, sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. O famoso 
Pingüim dos rótulos da cerveja surgiu em 1935 e, um ano depois, foi inaugurado o bar e restau-
rante Pingüim, localizado no Edifício Diederichsen. O chope oferecido pelo estabelecimento se 
tornou famoso e passou a referenciar Ribeirão Preto de maneira expressiva, que a cidade foi 
cognominada “Capital do Chope”.

Um outro caso típico, pesquisado pelo arquiteto Henrique Vichnewski (2010),  é do 
imigrante italiano Conde Matarazzo que construiu um império industrial ao longo da primeira 
metade do século XX. O Conde Matarazzo, fundador e presidente da Sociedade Anônima F. Mat-
arazzo, no período entre 1934 e 1943, adquiriu terrenos e instalou em Ribeirão Preto, nas ruas 
Saldanha Marinho, José Bonifácio, Campos Salles e Prudente de Moraes, uma série de edifícios 
para o beneficiamento de algodão e de azeite, extração de querosene e barracões para arma-
zenamento. No começo, o que hoje é a cidade de Ribeirão Preto, era somente um lugarejo – um espaço entre uma fazenda e outra onde 

se instalou o comércio para atender aos que precisavam comprar produtos para as necessidades domésticas, inicialmente, artigos 
para a produção agrícola ou pecuária, depois e, então, todo e qualquer tipo de mercadoria.  

Segundo a historiografia dedicada ao estudo das origens do município, nos primórdios da vila, o comércio estava voltado 
para a venda de mantimentos aos colonos que se estabeleciam nas fazendas e, também, como entreposto de abastecimento para 
tropeiros que vinham da cidade de Santos e da capital paulista, em direção as Minas Gerais ou em direção ao atual estado de Goiás. 

Assim, a exemplo de outros lugares, as relações sociais, sejam econômicas ou culturais, condicionam o modelo de sociedade 
na mesma proporção em que o modelo de sociedade configura as relações. 

No caso específico de Ribeirão Preto, é oportuna a comparação com o Vale do Paraíba, tendo em vista o ponto comum entre 
os dois lugares e a produção do café. O arquiteto Marcelo Gaetani ao pesquisar a arquitetura do centro da cidade, também se propôs 
a estabelecer relações como instrumento de compreensão. Segundo o arquiteto, diferente das fazendas do Vale do Paraíba, as confor-
mações das fazendas produtoras do Oeste Paulista eram tais que dependiam fundamentalmente dos serviços instalados nos centros 
urbanos próximos. Esta característica da fazenda fez com que esses centros próximos se desenvolvessem, na medida em que as 
lavouras aumentavam. Estabeleceu-se, dessa forma, um vínculo profundo entre o urbano e rural.

Explica o autor, que as fazendas do Vale do Paraíba possuíam uma ideologia monarquista, eram autossuficientes e a relação 
social de produção foi baseada no trabalho escravo, as do Oeste Novo, possuíam uma ideologia republicana, eram dependentes dos 
núcleos urbanos existentes ao seu redor, e a relação social de produção era capitalista.

O Centro foi, no caso de Ribeirão Preto, e assim aconteceu com a maioria das cidades formadas na mesma época, o marco 
inicial do núcleo urbano. Sua concepção geográfica se deu ao longo do tempo com a expansão, primeiro a partir do Núcleo Antonio 
Prado e, depois, pela urbanização decorrente do crescimento populacional e habitacional, com a criação dos primeiros bairros: Vila 
Tibério, resultado de um loteamento, Barracão de Cima, atual Ipiranga, Barracão de Baixo, atual Campos Elíseos. E, mais ao leste, o 
Santa Cruz do José Jacques

Diferente de outros ciclos econômicos anteriores, como é o caso da pecuária, por exemplo, as cidades do final do século XIX 
eram primordiais para a economia no ciclo do café, pois muitas atividades ligadas à produção e comercialização desse produto 
faziam-se nas cidades. Mas nem todas exibiam a mesma vocação e para ilustrar cabe citar que enquanto São Carlos intensificou a 
tecnologia, Ribeirão Preto desenvolveu o comércio, como se seguiu ao longo do tempo até a atualidade.

Outros fatores contribuíram para o fortalecimento do comércio em Ribeirão Preto: as guerras mundiais, o desenvolvimento 
da agricultura cafeeira nas terras férteis, a propagação da cidade como Eldorado e, por conta de tudo isso, a chegada dos imigrantes, 
trazidos pela Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. Enquanto uns se dirigiam direto às fazendas, outros paravam na cidade, moravam 
nas terras do Núcleo e se estabeleciam como pequenos fabricantes ou comerciantes.

Naquele momento, passagem do século XIX para o XX, o centro era “a Cidade” e o núcleo, lugar mais distante de moradia 
para os que não tinham capital para instalarem-se na área já compreendida como nobre.

 Em 1874, quando a Câmara Municipal da Vila foi constituída, segundo Santos, existiam no lugar, seis travessas e dois largos, 
ou seja, 12 logradouros públicos. As ruas paralelas ao Córrego do Retiro e longitudinais ao Largo da Matriz foram denominadas, 
quando de seus traçados, de 4 de junho (depois Duque de Caxias), Esperança (depois Visconde do Rio Branco), Nossa Senhora das 
Dores (depois Mariana Junqueira) e Bonfim (depois General Osório). As travessas receberam os nomes de Botafogo (depois Saldanha 
Marinho), Alegria (depois Amador Bueno), Boa Vista (depois Álvares Cabral), Flores (depois Tibiriçá), Comércio (depois Visconde de 
Inhaúma) e Lage (depois Barão do Amazonas).

De acordo com Gaetani (1999), depois de 1890, ruas e travessas não se distinguiam e existiam novos logradouros: Rua 
Liberdade (depois Marcondes Salgado), Rua Direita (depois São Sebastião) Rua Municipal e 13 de Maio (depois Florêncio de Abreu), 
Rua do Comércio (depois Mariana Junqueira), Rua do Sapo (depois Visconde do Rio Branco). Além dos logradouros existiam dois 
largos – o da Matriz, onde se situava a Igreja e, que a partir de 1891, passou a ser denominado de Praça XV de Novembro e Das Dores 
– Praça Tiradentes, localizada na rua Visconde de Inhaúma, esquina com Mariana Junqueira.

Diante da necessidade de regularizar a construção dos edifícios, em 1890, a Câmara Municipal propôs um Código de 
Posturas e as edificações passaram a ser autorizadas pelos vereadores. Trinta anos depois, a Lei 246 decretou Taxas de Viação a serem 
recolhidas no município, delimitando assim uma área central para a cidade, que foi chamada de primeira Zona e compreendeu a 
quase totalidade dos sessenta e dois alqueires da área do patrimônio religioso. Ali se estabeleceu a primeira Matriz e, o que mais 
tarde seria o centro da cidade, abrangendo toda a área doada pelos fazendeiros. O plano de arborização iniciou-se em 1856 e, em 
1886, foram plantadas as primeiras figueiras no antigo Largo da Matriz.

Após a inauguração da Estação Ferroviária Companhia Mogiana, em 1883, houve o surgimento da avenida Jerônimo 
Gonçalves, aberta dois anos depois e da rua José Bonifácio, que pela proximidade com a estação foram ocupadas por comércio, 
pensões, hospedarias e hotéis. Logo em seguida, foi edificado o primeiro mercado da cidade, inaugurado no dia 12 de agosto de 
1900, construído por um imigrante italiano – Pietro Folema. Segundo o arquiteto Eder Donizete da Silva (2011), que pesquisou em 
especial a história e o desenvolvimento da rua José Bonifácio, o mercado serviu para reunir num só local todos os moradores da 
cidade. Ali era possível ficar sabendo de todos os acontecimentos que haviam ocorrido ou que ocorreria: as donas de casa se encon-
travam no local, normalmente pela manhã para comprar os produtos destinados à alimentação diária da família, o pão e o leite para 
o café da manhã, a manteiga e os queijos além de bebidas e produtos para as refeições do dia.

Em especial sobre a rua José Bonifácio, o autor escreveu que a rua era um verdadeiro mercado persa. Havia hotéis, que 
funcionavam como moradia provisória de todo o tipo de pessoas, desde honestas, aos tipos mais extravagantes, como os artistas que 
vinham à cidade para se apresentarem em companhias teatrais e de dança, também os famosos jogadores de cartas, roletas e bacará, 

pois nesta altura, Ribeirão Preto adquiria fama como local de fortuna, no qual o jogo carteado atraía todo tipo de aventureiros.
A construção do teatro Carlos Gomes, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, inaugurado em 16 de novembro de 1897, 

emprestou um charme ao centro da cidade que há época, segundo Liamar Tuon (2010), já era o lugar das manifestações culturais 
conduzidas pelos imigrantes. Outras edificações, como aponta a pesquisadora Renata Sunega (2011), marcaram a arquitetura do 
centro, entre elas o Palacete do Paschoal Innecchi, uma das construções mais famosas da cidade. Em estilo fiorentino, com uma área 
construída de 670 metros quadrados, projetado pelo arquiteto H.G. Pujol Jr., merece destaque o Theatro Pedro II. O prédio da Recrea-
tiva, onde hoje está instalado o Museu de Arte de Ribeirão Preto foi erguido em 1905, o Palácio Barão do Rio Branco, sede da Prefei-
tura Municipal, em 1917. No mesmo ano, aconteceu o término da construção da Catedral Metropolitana, que passou a abrigar obras 
do pintor Benedito Calixto. A casa do ex-prefeito Camilo de Mattos, de propriedade da família até o momento, foi construído em 
1923, na rua Duque de Caxias.

O centro da cidade sempre foi o lugar das casas financeiras. Uma das primeiras foi o Banco Construtor e Auxiliar de Ribeirão 
Preto, já ativo em 1891. Depois dele, outros se instalaram nas ruas centrais: as casas bancárias Dumont e Cia, Ângelo Zerbeti, Domin-
gos Quirollo e Pedro Battaglia em 1895, o Banco de Ribeirão Preto e o Banco de Crédito Agrícola de Ribeirão Preto em 1902. Ribeirão 
Preto foi a única cidade da zona Mogiana a receber estes estabelecimentos, com exceção do Banco de Custeio Rural de Franca, criado 
em 1911. 

Em 1913, conforme publicado no Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, em 1913, existiam no município mais de 10.000 
prédios, dos quais 3.104 situavam-se na cidade, 199 no centro, 165 na Vila Bonfim e 6.757 imóveis exclusivamente rurais. O centro 
da cidade, nesta época, além do comércio e dos imóveis residenciais, inclusive os casarões dos abastados do café, tinha ainda os 
prestadores de serviços, barbeiros, alfaiates, costureiras, entre outros.

Estas considerações se justificam pelo fato da história do centro da cidade de Ribeirão Preto estar diretamente vinculada ao 
desenvolvimento do município. O aspecto econômico é relevante, por conta do comércio que se estabeleceu inicialmente no centro 
e depois pela urbanização que ocorreu em todos os lugares, mas sempre a partir do centro – o lugar mais valorizado da cidade, 
desde sua formação até mais ou menos na década de 1960, quando a zona sul ganhou o relevo de área nobre. 

A construção do prédio Diederichsen, em meados dos anos 1930, com seis pavimentos e arquitetura no estilo Art Déco, com 
um cinema, um hotel no último pavimento, lojas e apartamentos foi um diferencial para a cidade. Era o primeiro edifício alto do 
município e do interior. Por causa da crise econômica mundial ocorrida em 1929, o desenvolvimento local passou por uma fase de 
estagnação, entre 1930 e 1945. Cinco anos depois, segundo Gaetani (1999), iniciou a verticalização da zona central da cidade, que 
se estendeu juntamente com o crescimento do município. 

Um fato ligado ao centro, que significou muito para os moradores da cidade, foi a demolição, em dois de maio de 1944, do 
teatro Carlos Gomes. Não há registros precisos sobre o ocorrido, pois após a demolição nada foi edificado no lugar por muito tempo, 
até a instalação do terminal de ônibus, nos anos 1980. 

Maria Lúcia Chagas Valle Soubihe (1992), arquiteta e pesquisadora, estudou os bens culturais edificados do centro da 
cidade, concluiu que o desenvolvimento do lugar se deu em três fases. A primeira aconteceu entre 1845, data das primeiras doações 
de terras, até 1900 quando foi estabelecido o primeiro plano urbanístico do Largo da Matriz. A segunda fase, de 1900 a 1945, 
período de profundas transformações na área central. A Praça XV começou a configurar-se com seu primeiro ajardinamento e a 
construção do coreto e de um chafariz inaugurado em 1901. A Praça XV recebeu, em 1919, uma reforma total, quando foi instalado 
um barzinho de forma circular pela Antarctica, no centro da praça de forma circular. A terceira fase, a partir de 1945, com o desen-
volvimento do comércio evidenciando as contradições entre o centro e a periferia.

O centro foi se expandindo motivado por várias ocorrências. As ruas, inicialmente, traçadas se alongavam e novas eram 
abertas. Em 1922, por circunstância do centenário da Independência, foi inaugurada a Avenida Independência, atual Nove de Julho, 
um dos marcos limites do quadrilátero central.

A sociedade começou a trocar o comportamento rural por urbano e novas medidas de higienização foram sendo implanta-
das. Costumes e modelos de gestão europeus interferiam cada vez mais na condução pública da cidade.

Nos anos 1940, a população de Ribeirão Preto apresentava crescimento de 15,5%, passando de 79.771 hab., em 1940, para 
92.160 hab., em 1950, acompanhado de uma rápida urbanização que se intensificava com o deslocamento da população rural para 
a área urbana. Entre 1940 e 1970, foram aprovados 185 loteamentos, representando uma significativa expansão da área urbana. 

Todo esse crescimento gerava demandas de infraestrutura, de serviços-públicos e trabalho. 
Para Calil Júnior (2003), nessa fase, o centro concentrava a maioria das atividades de comércio, serviços, administração 

pública e lazer, caracterizando-se, a partir dos anos cinquenta por atividades voltadas às classes altas, em especial a área em torno 
da Praça XV.

Nos anos quarenta foram destinados outros dois loteamentos: o Higienópolis e o Jardim Sumaré. A cidade setorizava-se e a 
zona sul definitivamente ficava destinada às classes abastadas. 

A Avenida Nove de Julho, que em 1955 finalizava sua abertura, passava a representar a artéria dessa área de alto padrão do 
município, recebendo residências finamente projetadas, com belos exemplares da arquitetura modernista. 

Seguindo os ventos dessa mudança, em 06 janeiro de 1955, o Diário da Manhã publicou que a Prefeitura Municipal, com a 
cooperação de particulares, instalaria 43 postes ornamentais de ferro fundido, com dois braços, com ligação subterrânea, ao longo 
da Avenida Nove de Julho. Essa iluminação seria retirada da avenida em 1978, sendo substituída por 72 postes de concreto.

Estabelecendo o centro dentro do quadrilátero compreendido pelas avenidas Jerônimo Gonçalves, Francisco Junqueira, 
Independência e Nove de Julho, houve, com o passar do tempo, a verticalização da área. Os edifícios altos davam a forma de cidade 
cosmopolita. Muitas pessoas deixaram de residir no local e o comércio e a prestação de serviços se consolidaram no espaço, assim 
como é na atualidade. Outras interferências urbanas marcaram o centro ao longo do tempo. A construção da Rodoviária, o terminal 
de ônibus Antonio Achê, depois a construção do Centro Popular de Compras e a implantação do calçadão.

Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto de Pesquisa de Ribeirão Preto - Iperp e pela FEA – Faculdade de Economia 
Aplicada da USP, mostram que o centro da cidade é um lugar de passagem por onde transitam moradores de todos os bairros e dos 
municípios da região. O desejo de revitalização da área é comum aos gestores, como é o caso da Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto e da Prefeitura, como também dos que ainda moram no local e os que o frequentam. Esse movimento vem se consoli-
dando com a certeza que a requalificação da área central passa, necessariamente, pela preservação do seu patrimônio histórico

 Do Bairro da 
VILA VIRGÍNIAà

REPÚBLICA

A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.
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De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
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1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
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Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
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Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 
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Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

 BARRACÃO de BAIXO
CAMPOS ELÍSEOS:

O antigo
O bairro Campos Elíseos do século XXI é economicamente autônomo. A área possui um comércio forte com lojas de redes 

nacionais, como Casas Pernambucanas e Magazine Luzia, por exemplo, unidades bancárias de todas as agências financeiras, presta-
dores de serviços, pequenas indústrias, índice populacional expressivo e área geográfica extensa. Além disso, sedia um hospital, um 
cemitério, rico em obras de arte remanescentes do ofício dos marmoristas italianos, e possui referencial cultural significativo consid-
erando o fato de sua formação história reportar aos primeiros decênios da Vila de São Sebastião.

 Este perfil de bairro grande, pesquisado pela arquiteta Adriana Borges Capretz da Silva (2011) repercute o processo de 
formação do local que teve origem do desenvolvimento do bairro Retiro e do Núcleo Colonial Antônio Prado. Segundo a pesquisadora, 
o bairro foi fundado em 1887 e fazia parte da Terceira Seção do Núcleo, uma das primeiras a se desenvolver. 

A proximidade com o bairro Retiro, que reunia casas construídas às margens do Córrego Retiro, perto da área central, 
colaborou com a expansão do bairro. Para Silva (2011), além da localização, a construção da Eletro-Metalúrgica Brasileira, em 1922 
contribuiu para o eixo de expansão Norte do Município, passando pela Terceira Seção, e as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
que na década de 1940, absorveram a mão de obra local. 

Flávio Uchoa, que já era dono da Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, ao fundar a Companhia Electro-Metalúrgica 
Brasileira, interferiu para a instalação da Companhia de Estrada de Ferro São Paulo-Minas, também em 1922, visto que em Ribeirão 
não tinha minério e era preciso buscá-lo em terras mineiras. A Estação da nova Companhia foi edificada nos Campos Elíseos e, 
próximo, foi construída uma vila para os trabalhadores da empresa. 

Outro aspecto importante a ser analisado, quanto à expansão geográfica do bairro, posteriormente chamado de Campos 
Elíseos, é em relação ao movimento provocado pela elite. Por uma demanda dos mais ricos, a cidade deveria exterminar qualquer 
possibilidade de agentes de contaminação da área central e, assim resolveram, em 1888, a tirar o cemitério do setor nobre e 
transferi-lo para terras do Núcleo. Depois do Cemitério da Saudade, em 1897 , foi construído o hospital de Isolamento de Leprosos ou 
Lazaretto. Nas palavras de Silva (2011), a República empurrou a pobreza para as zonas periféricas e protegeu a elite.

Em 1893, ainda em conformidade com a pesquisadora, a maior parte dos colonos do Núcleo havia saldado suas dívidas, 
possibilitando a sua emancipação e, desde esta época, já se tem registro de loteamentos na Terceira Seção, sendo que estes foram 
intensificados a partir da década de 1920. Logo da criação do Núcleo, os moradores do local, na sua expressiva maioria imigrantes 

italianos, passaram a identificar as terras da Terceira Seção como Barracão de Baixo. Era uma referência ao barracão edificado pela Cia. 
Mogiana onde se hospedavam temporariamente os imigrantes que chegavam à cidade. A indicação “de baixo” foi necessária para 
diferenciar o Barracão de Cima, designação dada às terras da Primeira Seção, que depois deram origem ao bairro Barracão e então 
Ipiranga.

  Silva (2011) explica que os lotes funcionavam apenas como chácaras, abastecidas pelos córregos da região que os agricul-
tores se utilizavam da Mogiana para escoar a produção para outros Municípios. Até os anos 1920, numa “fase agrícola” do Núcleo, 
verificou-se um número elevado de estabelecimentos comerciais de secos e molhados, levando a acreditar que se tratava da comer-
cialização dos excedentes da pequena produção. Além disso, foram encontrados registros de pequenas indústrias alimentícias e de 
gêneros de primeira necessidade, sendo que algumas atingiam com seus produtos um mercado regional. Segundo o anuário comer-
cial do Estado de SP, em 1903, Ribeirão Preto possuía 85 cafeicultores, 497 estabelecimentos de comércio ou prestação de serviço, 160 
oficinas e 44 indústrias. Duas fábricas de cerveja, instaladas já em 1892, estavam localizadas no Núcleo Colonial Antonio Prado.  
Quarto Bertoldi e Salvatore Livi eram os donos de uma delas, instalada na rua Capitão Salomão. Eles produziam a Cerveja Mulata e o 
Rum Neguinha.

No ramo da construção, além da concentração de mão de obra especializada, decorrente da quantidade de imigrantes que já 
exerciam o ofício principalmente na Itália, observou-se a presença de olarias e depósitos de materiais.

Alguns desses homens, com experiência na construção, ajudaram a edificar o primeiro templo religioso erguido em Ribeirão 
Preto em louvor a Santo Antônio. Entre eles estava o senhor Dante Seno, conforme relatou sua filha, Palima Seno, ao MIS. A Capela de 
Santo Antônio dos Pobres foi construída na antiga rua Saldanha Marinho, atual avenida da Saudade, principal via de ligação dos 
Campos Elíseos. Em 27 de novembro de 1902, foi emitida uma Provisão pelo Bispo de São Paulo, Dom Antonio Candido de Alvarenga, 
autorizando a benção da Capela de Santo Antônio, e no local passaram a ser celebradas missas e demais ofícios divinos. Em 10 de 
maio de 1903 foi realizada a benção da Capela, sob a coordenação do Padre Euclides Gomes Carneiro. 

A capela de Santo Antônio, inaugurada em 1903, tornou-se pequena em virtude do atendimento que fazia e da expansão 
populacional do bairro. A modesta edificação comportava entre 300 a 400 pessoas e havia apenas um confessionário, usado pelas 
mulheres. Os homens se confessavam na sacristia. 

Em 18 de junho de 1922 foi lançada a pedra fundamental da nova igreja Santo Antônio, projetada pelo engenheiro César 
Formenti, de Milão. A edificação foi concebida com 57 metros de comprimento por 29 de largura. As obras continuaram durante os 
anos de 1923 e 1925, e aos poucos foi sendo erguido o grandioso templo e convento. Em 1930 a igreja já estava coberta e foi aberta 
ao público. Em 1934 a nova Igreja de Santo Antônio, na rua Paraíba, estava em funcionamento e os padres transferiram residência 
para o prédio ao lado do novo templo. O altar mor da igreja foi oferecido por Theolina Junqueira (Sinhá Junqueira), em memória do 
seu marido Quito Junqueira, falecido em novembro de 1938. 

No ano de 1940 os Padres Beneditinos Olivetanos entraram com um pedido junto a Prefeitura Municipal para ampliar o 
prédio anexo à igreja. Em 15 de março de 1947 foi criada a Paróquia de Santo Antônio de Pádua, desmembrada do Curato da Catedral 
e da paróquia de Vila Tibério. A paróquia foi erigida por Dom Manuel da Silveira D’Elboux, Bispo Diocesano de Ribeirão Preto, entre 
1946 e 1952. A construção erigida pelos padres Olivetanos passou a ser a Igreja Matriz da nova paróquia, conservando-se o mesmo 
orago: Santo Antonio.

Depois da crise de 1929, a cidade passou por grandes transformações. Em meados dos anos 1930 até a década seguinte, 
segundo Adriana Capretz Silva (2011), enquanto os fazendeiros driblavam a crise dividindo suas terras e comercializando em peque-
nos lotes, foram implantadas indústrias de grande porte em Ribeirão Preto. Entre elas, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
patrimônio industrial que manteve diálogo permanente com o bairro Campos Elíseos desde sua instalação até os dias atuais, mesmo 
enquanto ruínas arquitetônicas. 

Além das Indústrias Matarazzo, outras duas grandes indústrias, embora de menor porte, também foram instaladas nos 
terrenos dos Campos Elíseos: Cerâmica São Luiz (1948) e o Frigorífico Morandi (1946). As duas empresas se localizavam na chamada 
“Rua Industrial”. 

O arquiteto Henrique Telles Vichnewski (2010), pesquisador especialista em patrimônio industrial, em especial das indústrias 
do grupo Matarazzo, relata que chegaram a Ribeirão Preto em 1935, instalando-se no centro da cidade. Dois anos depois, foram 
construídos, já nos Campos Elíseos, sete galpões para a tecelagem que viria a ser completada entre 1946 e 1951. Quando se instalou 

na cidade, a empresa importou da Itália desde o diretor até o chefe de tecelagem, como também a maioria das máquinas. As casas 
das proximidades foram ocupadas por famílias de técnicos italianos, a começar pela vila operária construída pela empresa em frente 
à indústria, destinada aos funcionários graduados. 

Com a retomada do crescimento da cidade, de acordo com Adriana Capretz Silva Manhas (2011), após a decadência das 
exportações do café, intensificou-se a subdivisão dos lotes, sendo que muitos permaneceram nas mãos de especuladores e herdeiros 
até os anos 1950. As subdivisões das chácaras geravam ruas e travessas particulares, muitas vezes sem saída, sem que fosse previsto 
um plano geral para a hierarquização de vias, como é o caso da Travessa Santa Irene – remanescente dos lotes do Núcleo – Beco Irene, 
entre outras.

Ainda segundo a arquiteta, embora muitos bairros estivessem consolidando sua organização, o Barracão – de cima e de baixo 
– foi o primeiro bairro surgido das terras do Núcleo, marcado pela diversidade de ocupações, mesclando atividades comerciais, 
pequenas indústrias e agricultura. Isso não foi verificado em nenhuma outra área do município, pois, os demais bairros que foram 
surgindo eram marcados apenas por uma atividade, como o Morro do Cipó, que se destacou pela produção agrícola, inclusive de café, 
em maiores proporções que o Barracão.

A Igreja Católica buscou acompanhar o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. A Catedral no centro da cidade, a Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tibério, a Santo Antonio, nos Campos Elíseos. Mas, coube também aos representantes religiosos 
outras iniciativas sociais, como a criação de um asilo, por exemplo, e um hospital. 

O terreno que deu espaço para a edificação do primeiro asilo do município de Ribeirão Preto foi recebido como doação pela 
prefeitura municipal. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental aconteceu em 6 de abril de 1919. O engenheiro Antonio 
Soares Romeo elaborou três plantas gratuitamente para o Asilo. Nesse mesmo ano começaram as obras com a construção de dez 
casas duplas. A diretoria construiu os alicerces do “Pavilhão Refeitório”, prevendo, no ano seguinte, a construção completa do 
refeitório e do “Pavilhão da Administração”. Posteriormente, foi construído um barracão que abrigava um tanque, um forno e dois 
cômodos para guardar os materiais. Mesmo com o asilo inacabado, no dia 7 de setembro de 1920 a entidade começou a abrigar 
mendigos da cidade, para que no dia da inauguração fosse possível ter uma ideia de como seria o asilo funcionando. 

A inauguração oficial só aconteceu no dia 12 de outubro de 1920, com missa campal e colocação dos retratos no “Pavilhão 
Refeitório” de Padre Euclides e do Coronel Joaquim Firmino de Andrade Junqueira. O nome do asilo foi modificado de “Asylo de Mendi-
cidade” para “Asylo Padre Euclides” em 1922, prestando uma homenagem ao seu fundador. Apenas a partir do ano de 1979 é que foi 
utilizado o nome de “Lar Padre Euclides”. 

Como uma alternativa de sustentação econômica das atividades do Asilo, em 1925 foi inaugurada a Vila Operária Adalberto 
Roxo formada por 10 casas duplas localizadas na avenida Luiz Barreto, esquina com a Rua Pernambuco. Esta vila foi idealizada e 
construída com recursos do presidente do Asilo Padre Euclides naquele ano, Adalberto de Oliveira Roxo, que visava construir um 
patrimônio de imóveis para a instituição, a fim de obter rendimentos com os alugueis. 

A Vila Roxo, de acordo com as pesquisa de Adriana Capretz Silva (2011), era apenas um conjunto de casas a preços acessíveis, 
destinada aos trabalhadores do bairro em geral, e não para alguma indústria da mesma forma como nos anos 1940, com o surgimen-
to da Vila Matarazzo para funcionários da I.R.F.M., Vila na Cerâmica São Luiz e a Vila Santo Antonio, com 44 casas, construída por Jamil 
Jorge, entre as ruas Tamandaré e João Ramalho. Quando da sua edificação a área ficou conhecida como Vila do Rei do Fumo.

Ainda sobre o patrimônio do Asilo Padre Euclides, no dia 7 de setembro de 1930, foi inaugurado e colocou-se a pedra funda-
mental para a construção da Capela de Nossa Senhora Aparecida, dentro do asilo. Devido ao grande número de fiéis, que passou a 
frequentar a capela, em 1952 o arquiteto Antonio Terreri iniciou os estudos para a ampliação de sua frente que, em março de 1954, 
foi concluída. 

Mas, a ação caridosa, religiosa ou não, já era praticada em Ribeirão Preto, em especial em terras do bairro Campos Elíseos, 
então Barracão de Baixo, desde o final do século XIX. Em 23 de setembro de 1896, foi instituída a Sociedade Beneficente de Ribeirão 
Preto, uma associação de caridade que se propunha a criar um hospital para atender pacientes que não tinham condições de custear 
um tratamento de saúde. Em 1899, as obras de construção da “casa de misericórdia” já haviam sido iniciadas e a Câmara Municipal 
aprovou destinação de verba para a conclusão das obras, assim como uma subvenção anual a ser destinada para a entidade a partir 
do exercício de 1900. 

Em 22 de dezembro de 1902, padre Euclides Gomes Carneiro (1879-1945) chegou a Ribeirão Preto designado para auxiliar o 

Monsenhor Joaquim Antônio de Siqueira, vigário de Ribeirão Preto. No ano de sua chegada até final de março de 1903, uma grave 
epidemia de febre amarela assolou Ribeirão Preto. Padre Euclides assumiu a presidência da Sociedade Beneficente em meio a esta 
epidemia, além disso, as obras do hospital estavam paralisadas. Padre Euclides conseguiu junto ao Cel. Francisco Schmidt a doação de 
30 contos de réis para o término das obras. Com a autorização de Dom Alberto José Gonçalves, trouxe para Ribeirão Preto as irmãs 
Salesianas para auxiliá-lo nos cuidados aos enfermos. Em 1910, o hospital foi denominado oficialmente de Santa Casa de Miser-
icórdia. 

A partir de 1915, foram executadas as construções de dois novos pavilhões, das irmãs Salesianas e do Pereira Barreto, projeta-
dos pelo engenheiro municipal Antônio Soares Romeo e inaugurado em 15 de novembro de 1923. Em 1938, as irmãs Salesianas 
foram substituídas pelas irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e, em dezembro de 1989, as religiosas deixaram em definitivo 
de prestar serviços na Santa Casa. No ano de 1952 foi construída a nova capela.

Como numa grande teia, o bairro dos Campos Elíseos se consolidava como um lugar onde as pessoas moravam, trabalhavam, 
consumiam e também se instruíam em busca de formação profissional. A industrialização progressiva da cidade gerava, cada vez 
mais, a necessidade de especialização de mão de obra. O que levou a Câmara Municipal a aprovar, em 1922, a construção de uma 
Escola Profissional Mista em Ribeirão Preto. A área escolhida para a instalação da escola foi uma parte da Chácara Olympia que era de 
propriedade da prefeitura, visando com essa medida economia de despesas com desapropriação.

Mas, o bairro também era lugar de lazer e entretenimento. O clube esportivo Palestra Itália surgiu, conformo relatos do 
memorialista Rubem Cione, da ideia de imigrantes e filhos de italianos que moravam nas proximidades da antiga estação São Paulo 
e Minas, no ano de 1916. Eles formarem um time de futebol. Em 1o de janeiro de 1917, o Palestra Itália Futebol Clube foi então 
legalizado. 



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

O bairro Campos Elíseos do século XXI é economicamente autônomo. A área possui um comércio forte com lojas de redes 
nacionais, como Casas Pernambucanas e Magazine Luzia, por exemplo, unidades bancárias de todas as agências financeiras, presta-
dores de serviços, pequenas indústrias, índice populacional expressivo e área geográfica extensa. Além disso, sedia um hospital, um 
cemitério, rico em obras de arte remanescentes do ofício dos marmoristas italianos, e possui referencial cultural significativo consid-
erando o fato de sua formação história reportar aos primeiros decênios da Vila de São Sebastião.

 Este perfil de bairro grande, pesquisado pela arquiteta Adriana Borges Capretz da Silva (2011) repercute o processo de 
formação do local que teve origem do desenvolvimento do bairro Retiro e do Núcleo Colonial Antônio Prado. Segundo a pesquisadora, 
o bairro foi fundado em 1887 e fazia parte da Terceira Seção do Núcleo, uma das primeiras a se desenvolver. 

A proximidade com o bairro Retiro, que reunia casas construídas às margens do Córrego Retiro, perto da área central, 
colaborou com a expansão do bairro. Para Silva (2011), além da localização, a construção da Eletro-Metalúrgica Brasileira, em 1922 
contribuiu para o eixo de expansão Norte do Município, passando pela Terceira Seção, e as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
que na década de 1940, absorveram a mão de obra local. 

Flávio Uchoa, que já era dono da Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, ao fundar a Companhia Electro-Metalúrgica 
Brasileira, interferiu para a instalação da Companhia de Estrada de Ferro São Paulo-Minas, também em 1922, visto que em Ribeirão 
não tinha minério e era preciso buscá-lo em terras mineiras. A Estação da nova Companhia foi edificada nos Campos Elíseos e, 
próximo, foi construída uma vila para os trabalhadores da empresa. 

Outro aspecto importante a ser analisado, quanto à expansão geográfica do bairro, posteriormente chamado de Campos 
Elíseos, é em relação ao movimento provocado pela elite. Por uma demanda dos mais ricos, a cidade deveria exterminar qualquer 
possibilidade de agentes de contaminação da área central e, assim resolveram, em 1888, a tirar o cemitério do setor nobre e 
transferi-lo para terras do Núcleo. Depois do Cemitério da Saudade, em 1897 , foi construído o hospital de Isolamento de Leprosos ou 
Lazaretto. Nas palavras de Silva (2011), a República empurrou a pobreza para as zonas periféricas e protegeu a elite.

Em 1893, ainda em conformidade com a pesquisadora, a maior parte dos colonos do Núcleo havia saldado suas dívidas, 
possibilitando a sua emancipação e, desde esta época, já se tem registro de loteamentos na Terceira Seção, sendo que estes foram 
intensificados a partir da década de 1920. Logo da criação do Núcleo, os moradores do local, na sua expressiva maioria imigrantes 

italianos, passaram a identificar as terras da Terceira Seção como Barracão de Baixo. Era uma referência ao barracão edificado pela Cia. 
Mogiana onde se hospedavam temporariamente os imigrantes que chegavam à cidade. A indicação “de baixo” foi necessária para 
diferenciar o Barracão de Cima, designação dada às terras da Primeira Seção, que depois deram origem ao bairro Barracão e então 
Ipiranga.

  Silva (2011) explica que os lotes funcionavam apenas como chácaras, abastecidas pelos córregos da região que os agricul-
tores se utilizavam da Mogiana para escoar a produção para outros Municípios. Até os anos 1920, numa “fase agrícola” do Núcleo, 
verificou-se um número elevado de estabelecimentos comerciais de secos e molhados, levando a acreditar que se tratava da comer-
cialização dos excedentes da pequena produção. Além disso, foram encontrados registros de pequenas indústrias alimentícias e de 
gêneros de primeira necessidade, sendo que algumas atingiam com seus produtos um mercado regional. Segundo o anuário comer-
cial do Estado de SP, em 1903, Ribeirão Preto possuía 85 cafeicultores, 497 estabelecimentos de comércio ou prestação de serviço, 160 
oficinas e 44 indústrias. Duas fábricas de cerveja, instaladas já em 1892, estavam localizadas no Núcleo Colonial Antonio Prado.  
Quarto Bertoldi e Salvatore Livi eram os donos de uma delas, instalada na rua Capitão Salomão. Eles produziam a Cerveja Mulata e o 
Rum Neguinha.

No ramo da construção, além da concentração de mão de obra especializada, decorrente da quantidade de imigrantes que já 
exerciam o ofício principalmente na Itália, observou-se a presença de olarias e depósitos de materiais.

Alguns desses homens, com experiência na construção, ajudaram a edificar o primeiro templo religioso erguido em Ribeirão 
Preto em louvor a Santo Antônio. Entre eles estava o senhor Dante Seno, conforme relatou sua filha, Palima Seno, ao MIS. A Capela de 
Santo Antônio dos Pobres foi construída na antiga rua Saldanha Marinho, atual avenida da Saudade, principal via de ligação dos 
Campos Elíseos. Em 27 de novembro de 1902, foi emitida uma Provisão pelo Bispo de São Paulo, Dom Antonio Candido de Alvarenga, 
autorizando a benção da Capela de Santo Antônio, e no local passaram a ser celebradas missas e demais ofícios divinos. Em 10 de 
maio de 1903 foi realizada a benção da Capela, sob a coordenação do Padre Euclides Gomes Carneiro. 

A capela de Santo Antônio, inaugurada em 1903, tornou-se pequena em virtude do atendimento que fazia e da expansão 
populacional do bairro. A modesta edificação comportava entre 300 a 400 pessoas e havia apenas um confessionário, usado pelas 
mulheres. Os homens se confessavam na sacristia. 

Em 18 de junho de 1922 foi lançada a pedra fundamental da nova igreja Santo Antônio, projetada pelo engenheiro César 
Formenti, de Milão. A edificação foi concebida com 57 metros de comprimento por 29 de largura. As obras continuaram durante os 
anos de 1923 e 1925, e aos poucos foi sendo erguido o grandioso templo e convento. Em 1930 a igreja já estava coberta e foi aberta 
ao público. Em 1934 a nova Igreja de Santo Antônio, na rua Paraíba, estava em funcionamento e os padres transferiram residência 
para o prédio ao lado do novo templo. O altar mor da igreja foi oferecido por Theolina Junqueira (Sinhá Junqueira), em memória do 
seu marido Quito Junqueira, falecido em novembro de 1938. 

No ano de 1940 os Padres Beneditinos Olivetanos entraram com um pedido junto a Prefeitura Municipal para ampliar o 
prédio anexo à igreja. Em 15 de março de 1947 foi criada a Paróquia de Santo Antônio de Pádua, desmembrada do Curato da Catedral 
e da paróquia de Vila Tibério. A paróquia foi erigida por Dom Manuel da Silveira D’Elboux, Bispo Diocesano de Ribeirão Preto, entre 
1946 e 1952. A construção erigida pelos padres Olivetanos passou a ser a Igreja Matriz da nova paróquia, conservando-se o mesmo 
orago: Santo Antonio.

Depois da crise de 1929, a cidade passou por grandes transformações. Em meados dos anos 1930 até a década seguinte, 
segundo Adriana Capretz Silva (2011), enquanto os fazendeiros driblavam a crise dividindo suas terras e comercializando em peque-
nos lotes, foram implantadas indústrias de grande porte em Ribeirão Preto. Entre elas, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
patrimônio industrial que manteve diálogo permanente com o bairro Campos Elíseos desde sua instalação até os dias atuais, mesmo 
enquanto ruínas arquitetônicas. 

Além das Indústrias Matarazzo, outras duas grandes indústrias, embora de menor porte, também foram instaladas nos 
terrenos dos Campos Elíseos: Cerâmica São Luiz (1948) e o Frigorífico Morandi (1946). As duas empresas se localizavam na chamada 
“Rua Industrial”. 

O arquiteto Henrique Telles Vichnewski (2010), pesquisador especialista em patrimônio industrial, em especial das indústrias 
do grupo Matarazzo, relata que chegaram a Ribeirão Preto em 1935, instalando-se no centro da cidade. Dois anos depois, foram 
construídos, já nos Campos Elíseos, sete galpões para a tecelagem que viria a ser completada entre 1946 e 1951. Quando se instalou 

na cidade, a empresa importou da Itália desde o diretor até o chefe de tecelagem, como também a maioria das máquinas. As casas 
das proximidades foram ocupadas por famílias de técnicos italianos, a começar pela vila operária construída pela empresa em frente 
à indústria, destinada aos funcionários graduados. 

Com a retomada do crescimento da cidade, de acordo com Adriana Capretz Silva Manhas (2011), após a decadência das 
exportações do café, intensificou-se a subdivisão dos lotes, sendo que muitos permaneceram nas mãos de especuladores e herdeiros 
até os anos 1950. As subdivisões das chácaras geravam ruas e travessas particulares, muitas vezes sem saída, sem que fosse previsto 
um plano geral para a hierarquização de vias, como é o caso da Travessa Santa Irene – remanescente dos lotes do Núcleo – Beco Irene, 
entre outras.

Ainda segundo a arquiteta, embora muitos bairros estivessem consolidando sua organização, o Barracão – de cima e de baixo 
– foi o primeiro bairro surgido das terras do Núcleo, marcado pela diversidade de ocupações, mesclando atividades comerciais, 
pequenas indústrias e agricultura. Isso não foi verificado em nenhuma outra área do município, pois, os demais bairros que foram 
surgindo eram marcados apenas por uma atividade, como o Morro do Cipó, que se destacou pela produção agrícola, inclusive de café, 
em maiores proporções que o Barracão.

A Igreja Católica buscou acompanhar o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. A Catedral no centro da cidade, a Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tibério, a Santo Antonio, nos Campos Elíseos. Mas, coube também aos representantes religiosos 
outras iniciativas sociais, como a criação de um asilo, por exemplo, e um hospital. 

O terreno que deu espaço para a edificação do primeiro asilo do município de Ribeirão Preto foi recebido como doação pela 
prefeitura municipal. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental aconteceu em 6 de abril de 1919. O engenheiro Antonio 
Soares Romeo elaborou três plantas gratuitamente para o Asilo. Nesse mesmo ano começaram as obras com a construção de dez 
casas duplas. A diretoria construiu os alicerces do “Pavilhão Refeitório”, prevendo, no ano seguinte, a construção completa do 
refeitório e do “Pavilhão da Administração”. Posteriormente, foi construído um barracão que abrigava um tanque, um forno e dois 
cômodos para guardar os materiais. Mesmo com o asilo inacabado, no dia 7 de setembro de 1920 a entidade começou a abrigar 
mendigos da cidade, para que no dia da inauguração fosse possível ter uma ideia de como seria o asilo funcionando. 

A inauguração oficial só aconteceu no dia 12 de outubro de 1920, com missa campal e colocação dos retratos no “Pavilhão 
Refeitório” de Padre Euclides e do Coronel Joaquim Firmino de Andrade Junqueira. O nome do asilo foi modificado de “Asylo de Mendi-
cidade” para “Asylo Padre Euclides” em 1922, prestando uma homenagem ao seu fundador. Apenas a partir do ano de 1979 é que foi 
utilizado o nome de “Lar Padre Euclides”. 

Como uma alternativa de sustentação econômica das atividades do Asilo, em 1925 foi inaugurada a Vila Operária Adalberto 
Roxo formada por 10 casas duplas localizadas na avenida Luiz Barreto, esquina com a Rua Pernambuco. Esta vila foi idealizada e 
construída com recursos do presidente do Asilo Padre Euclides naquele ano, Adalberto de Oliveira Roxo, que visava construir um 
patrimônio de imóveis para a instituição, a fim de obter rendimentos com os alugueis. 

A Vila Roxo, de acordo com as pesquisa de Adriana Capretz Silva (2011), era apenas um conjunto de casas a preços acessíveis, 
destinada aos trabalhadores do bairro em geral, e não para alguma indústria da mesma forma como nos anos 1940, com o surgimen-
to da Vila Matarazzo para funcionários da I.R.F.M., Vila na Cerâmica São Luiz e a Vila Santo Antonio, com 44 casas, construída por Jamil 
Jorge, entre as ruas Tamandaré e João Ramalho. Quando da sua edificação a área ficou conhecida como Vila do Rei do Fumo.

Ainda sobre o patrimônio do Asilo Padre Euclides, no dia 7 de setembro de 1930, foi inaugurado e colocou-se a pedra funda-
mental para a construção da Capela de Nossa Senhora Aparecida, dentro do asilo. Devido ao grande número de fiéis, que passou a 
frequentar a capela, em 1952 o arquiteto Antonio Terreri iniciou os estudos para a ampliação de sua frente que, em março de 1954, 
foi concluída. 

Mas, a ação caridosa, religiosa ou não, já era praticada em Ribeirão Preto, em especial em terras do bairro Campos Elíseos, 
então Barracão de Baixo, desde o final do século XIX. Em 23 de setembro de 1896, foi instituída a Sociedade Beneficente de Ribeirão 
Preto, uma associação de caridade que se propunha a criar um hospital para atender pacientes que não tinham condições de custear 
um tratamento de saúde. Em 1899, as obras de construção da “casa de misericórdia” já haviam sido iniciadas e a Câmara Municipal 
aprovou destinação de verba para a conclusão das obras, assim como uma subvenção anual a ser destinada para a entidade a partir 
do exercício de 1900. 

Em 22 de dezembro de 1902, padre Euclides Gomes Carneiro (1879-1945) chegou a Ribeirão Preto designado para auxiliar o 

Monsenhor Joaquim Antônio de Siqueira, vigário de Ribeirão Preto. No ano de sua chegada até final de março de 1903, uma grave 
epidemia de febre amarela assolou Ribeirão Preto. Padre Euclides assumiu a presidência da Sociedade Beneficente em meio a esta 
epidemia, além disso, as obras do hospital estavam paralisadas. Padre Euclides conseguiu junto ao Cel. Francisco Schmidt a doação de 
30 contos de réis para o término das obras. Com a autorização de Dom Alberto José Gonçalves, trouxe para Ribeirão Preto as irmãs 
Salesianas para auxiliá-lo nos cuidados aos enfermos. Em 1910, o hospital foi denominado oficialmente de Santa Casa de Miser-
icórdia. 

A partir de 1915, foram executadas as construções de dois novos pavilhões, das irmãs Salesianas e do Pereira Barreto, projeta-
dos pelo engenheiro municipal Antônio Soares Romeo e inaugurado em 15 de novembro de 1923. Em 1938, as irmãs Salesianas 
foram substituídas pelas irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e, em dezembro de 1989, as religiosas deixaram em definitivo 
de prestar serviços na Santa Casa. No ano de 1952 foi construída a nova capela.

Como numa grande teia, o bairro dos Campos Elíseos se consolidava como um lugar onde as pessoas moravam, trabalhavam, 
consumiam e também se instruíam em busca de formação profissional. A industrialização progressiva da cidade gerava, cada vez 
mais, a necessidade de especialização de mão de obra. O que levou a Câmara Municipal a aprovar, em 1922, a construção de uma 
Escola Profissional Mista em Ribeirão Preto. A área escolhida para a instalação da escola foi uma parte da Chácara Olympia que era de 
propriedade da prefeitura, visando com essa medida economia de despesas com desapropriação.

Mas, o bairro também era lugar de lazer e entretenimento. O clube esportivo Palestra Itália surgiu, conformo relatos do 
memorialista Rubem Cione, da ideia de imigrantes e filhos de italianos que moravam nas proximidades da antiga estação São Paulo 
e Minas, no ano de 1916. Eles formarem um time de futebol. Em 1o de janeiro de 1917, o Palestra Itália Futebol Clube foi então 
legalizado. 



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

O bairro Campos Elíseos do século XXI é economicamente autônomo. A área possui um comércio forte com lojas de redes 
nacionais, como Casas Pernambucanas e Magazine Luzia, por exemplo, unidades bancárias de todas as agências financeiras, presta-
dores de serviços, pequenas indústrias, índice populacional expressivo e área geográfica extensa. Além disso, sedia um hospital, um 
cemitério, rico em obras de arte remanescentes do ofício dos marmoristas italianos, e possui referencial cultural significativo consid-
erando o fato de sua formação história reportar aos primeiros decênios da Vila de São Sebastião.

 Este perfil de bairro grande, pesquisado pela arquiteta Adriana Borges Capretz da Silva (2011) repercute o processo de 
formação do local que teve origem do desenvolvimento do bairro Retiro e do Núcleo Colonial Antônio Prado. Segundo a pesquisadora, 
o bairro foi fundado em 1887 e fazia parte da Terceira Seção do Núcleo, uma das primeiras a se desenvolver. 

A proximidade com o bairro Retiro, que reunia casas construídas às margens do Córrego Retiro, perto da área central, 
colaborou com a expansão do bairro. Para Silva (2011), além da localização, a construção da Eletro-Metalúrgica Brasileira, em 1922 
contribuiu para o eixo de expansão Norte do Município, passando pela Terceira Seção, e as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
que na década de 1940, absorveram a mão de obra local. 

Flávio Uchoa, que já era dono da Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, ao fundar a Companhia Electro-Metalúrgica 
Brasileira, interferiu para a instalação da Companhia de Estrada de Ferro São Paulo-Minas, também em 1922, visto que em Ribeirão 
não tinha minério e era preciso buscá-lo em terras mineiras. A Estação da nova Companhia foi edificada nos Campos Elíseos e, 
próximo, foi construída uma vila para os trabalhadores da empresa. 

Outro aspecto importante a ser analisado, quanto à expansão geográfica do bairro, posteriormente chamado de Campos 
Elíseos, é em relação ao movimento provocado pela elite. Por uma demanda dos mais ricos, a cidade deveria exterminar qualquer 
possibilidade de agentes de contaminação da área central e, assim resolveram, em 1888, a tirar o cemitério do setor nobre e 
transferi-lo para terras do Núcleo. Depois do Cemitério da Saudade, em 1897 , foi construído o hospital de Isolamento de Leprosos ou 
Lazaretto. Nas palavras de Silva (2011), a República empurrou a pobreza para as zonas periféricas e protegeu a elite.

Em 1893, ainda em conformidade com a pesquisadora, a maior parte dos colonos do Núcleo havia saldado suas dívidas, 
possibilitando a sua emancipação e, desde esta época, já se tem registro de loteamentos na Terceira Seção, sendo que estes foram 
intensificados a partir da década de 1920. Logo da criação do Núcleo, os moradores do local, na sua expressiva maioria imigrantes 

italianos, passaram a identificar as terras da Terceira Seção como Barracão de Baixo. Era uma referência ao barracão edificado pela Cia. 
Mogiana onde se hospedavam temporariamente os imigrantes que chegavam à cidade. A indicação “de baixo” foi necessária para 
diferenciar o Barracão de Cima, designação dada às terras da Primeira Seção, que depois deram origem ao bairro Barracão e então 
Ipiranga.

  Silva (2011) explica que os lotes funcionavam apenas como chácaras, abastecidas pelos córregos da região que os agricul-
tores se utilizavam da Mogiana para escoar a produção para outros Municípios. Até os anos 1920, numa “fase agrícola” do Núcleo, 
verificou-se um número elevado de estabelecimentos comerciais de secos e molhados, levando a acreditar que se tratava da comer-
cialização dos excedentes da pequena produção. Além disso, foram encontrados registros de pequenas indústrias alimentícias e de 
gêneros de primeira necessidade, sendo que algumas atingiam com seus produtos um mercado regional. Segundo o anuário comer-
cial do Estado de SP, em 1903, Ribeirão Preto possuía 85 cafeicultores, 497 estabelecimentos de comércio ou prestação de serviço, 160 
oficinas e 44 indústrias. Duas fábricas de cerveja, instaladas já em 1892, estavam localizadas no Núcleo Colonial Antonio Prado.  
Quarto Bertoldi e Salvatore Livi eram os donos de uma delas, instalada na rua Capitão Salomão. Eles produziam a Cerveja Mulata e o 
Rum Neguinha.

No ramo da construção, além da concentração de mão de obra especializada, decorrente da quantidade de imigrantes que já 
exerciam o ofício principalmente na Itália, observou-se a presença de olarias e depósitos de materiais.

Alguns desses homens, com experiência na construção, ajudaram a edificar o primeiro templo religioso erguido em Ribeirão 
Preto em louvor a Santo Antônio. Entre eles estava o senhor Dante Seno, conforme relatou sua filha, Palima Seno, ao MIS. A Capela de 
Santo Antônio dos Pobres foi construída na antiga rua Saldanha Marinho, atual avenida da Saudade, principal via de ligação dos 
Campos Elíseos. Em 27 de novembro de 1902, foi emitida uma Provisão pelo Bispo de São Paulo, Dom Antonio Candido de Alvarenga, 
autorizando a benção da Capela de Santo Antônio, e no local passaram a ser celebradas missas e demais ofícios divinos. Em 10 de 
maio de 1903 foi realizada a benção da Capela, sob a coordenação do Padre Euclides Gomes Carneiro. 

A capela de Santo Antônio, inaugurada em 1903, tornou-se pequena em virtude do atendimento que fazia e da expansão 
populacional do bairro. A modesta edificação comportava entre 300 a 400 pessoas e havia apenas um confessionário, usado pelas 
mulheres. Os homens se confessavam na sacristia. 

Em 18 de junho de 1922 foi lançada a pedra fundamental da nova igreja Santo Antônio, projetada pelo engenheiro César 
Formenti, de Milão. A edificação foi concebida com 57 metros de comprimento por 29 de largura. As obras continuaram durante os 
anos de 1923 e 1925, e aos poucos foi sendo erguido o grandioso templo e convento. Em 1930 a igreja já estava coberta e foi aberta 
ao público. Em 1934 a nova Igreja de Santo Antônio, na rua Paraíba, estava em funcionamento e os padres transferiram residência 
para o prédio ao lado do novo templo. O altar mor da igreja foi oferecido por Theolina Junqueira (Sinhá Junqueira), em memória do 
seu marido Quito Junqueira, falecido em novembro de 1938. 

No ano de 1940 os Padres Beneditinos Olivetanos entraram com um pedido junto a Prefeitura Municipal para ampliar o 
prédio anexo à igreja. Em 15 de março de 1947 foi criada a Paróquia de Santo Antônio de Pádua, desmembrada do Curato da Catedral 
e da paróquia de Vila Tibério. A paróquia foi erigida por Dom Manuel da Silveira D’Elboux, Bispo Diocesano de Ribeirão Preto, entre 
1946 e 1952. A construção erigida pelos padres Olivetanos passou a ser a Igreja Matriz da nova paróquia, conservando-se o mesmo 
orago: Santo Antonio.

Depois da crise de 1929, a cidade passou por grandes transformações. Em meados dos anos 1930 até a década seguinte, 
segundo Adriana Capretz Silva (2011), enquanto os fazendeiros driblavam a crise dividindo suas terras e comercializando em peque-
nos lotes, foram implantadas indústrias de grande porte em Ribeirão Preto. Entre elas, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
patrimônio industrial que manteve diálogo permanente com o bairro Campos Elíseos desde sua instalação até os dias atuais, mesmo 
enquanto ruínas arquitetônicas. 

Além das Indústrias Matarazzo, outras duas grandes indústrias, embora de menor porte, também foram instaladas nos 
terrenos dos Campos Elíseos: Cerâmica São Luiz (1948) e o Frigorífico Morandi (1946). As duas empresas se localizavam na chamada 
“Rua Industrial”. 

O arquiteto Henrique Telles Vichnewski (2010), pesquisador especialista em patrimônio industrial, em especial das indústrias 
do grupo Matarazzo, relata que chegaram a Ribeirão Preto em 1935, instalando-se no centro da cidade. Dois anos depois, foram 
construídos, já nos Campos Elíseos, sete galpões para a tecelagem que viria a ser completada entre 1946 e 1951. Quando se instalou 

na cidade, a empresa importou da Itália desde o diretor até o chefe de tecelagem, como também a maioria das máquinas. As casas 
das proximidades foram ocupadas por famílias de técnicos italianos, a começar pela vila operária construída pela empresa em frente 
à indústria, destinada aos funcionários graduados. 

Com a retomada do crescimento da cidade, de acordo com Adriana Capretz Silva Manhas (2011), após a decadência das 
exportações do café, intensificou-se a subdivisão dos lotes, sendo que muitos permaneceram nas mãos de especuladores e herdeiros 
até os anos 1950. As subdivisões das chácaras geravam ruas e travessas particulares, muitas vezes sem saída, sem que fosse previsto 
um plano geral para a hierarquização de vias, como é o caso da Travessa Santa Irene – remanescente dos lotes do Núcleo – Beco Irene, 
entre outras.

Ainda segundo a arquiteta, embora muitos bairros estivessem consolidando sua organização, o Barracão – de cima e de baixo 
– foi o primeiro bairro surgido das terras do Núcleo, marcado pela diversidade de ocupações, mesclando atividades comerciais, 
pequenas indústrias e agricultura. Isso não foi verificado em nenhuma outra área do município, pois, os demais bairros que foram 
surgindo eram marcados apenas por uma atividade, como o Morro do Cipó, que se destacou pela produção agrícola, inclusive de café, 
em maiores proporções que o Barracão.

A Igreja Católica buscou acompanhar o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. A Catedral no centro da cidade, a Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tibério, a Santo Antonio, nos Campos Elíseos. Mas, coube também aos representantes religiosos 
outras iniciativas sociais, como a criação de um asilo, por exemplo, e um hospital. 

O terreno que deu espaço para a edificação do primeiro asilo do município de Ribeirão Preto foi recebido como doação pela 
prefeitura municipal. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental aconteceu em 6 de abril de 1919. O engenheiro Antonio 
Soares Romeo elaborou três plantas gratuitamente para o Asilo. Nesse mesmo ano começaram as obras com a construção de dez 
casas duplas. A diretoria construiu os alicerces do “Pavilhão Refeitório”, prevendo, no ano seguinte, a construção completa do 
refeitório e do “Pavilhão da Administração”. Posteriormente, foi construído um barracão que abrigava um tanque, um forno e dois 
cômodos para guardar os materiais. Mesmo com o asilo inacabado, no dia 7 de setembro de 1920 a entidade começou a abrigar 
mendigos da cidade, para que no dia da inauguração fosse possível ter uma ideia de como seria o asilo funcionando. 

A inauguração oficial só aconteceu no dia 12 de outubro de 1920, com missa campal e colocação dos retratos no “Pavilhão 
Refeitório” de Padre Euclides e do Coronel Joaquim Firmino de Andrade Junqueira. O nome do asilo foi modificado de “Asylo de Mendi-
cidade” para “Asylo Padre Euclides” em 1922, prestando uma homenagem ao seu fundador. Apenas a partir do ano de 1979 é que foi 
utilizado o nome de “Lar Padre Euclides”. 

Como uma alternativa de sustentação econômica das atividades do Asilo, em 1925 foi inaugurada a Vila Operária Adalberto 
Roxo formada por 10 casas duplas localizadas na avenida Luiz Barreto, esquina com a Rua Pernambuco. Esta vila foi idealizada e 
construída com recursos do presidente do Asilo Padre Euclides naquele ano, Adalberto de Oliveira Roxo, que visava construir um 
patrimônio de imóveis para a instituição, a fim de obter rendimentos com os alugueis. 

A Vila Roxo, de acordo com as pesquisa de Adriana Capretz Silva (2011), era apenas um conjunto de casas a preços acessíveis, 
destinada aos trabalhadores do bairro em geral, e não para alguma indústria da mesma forma como nos anos 1940, com o surgimen-
to da Vila Matarazzo para funcionários da I.R.F.M., Vila na Cerâmica São Luiz e a Vila Santo Antonio, com 44 casas, construída por Jamil 
Jorge, entre as ruas Tamandaré e João Ramalho. Quando da sua edificação a área ficou conhecida como Vila do Rei do Fumo.

Ainda sobre o patrimônio do Asilo Padre Euclides, no dia 7 de setembro de 1930, foi inaugurado e colocou-se a pedra funda-
mental para a construção da Capela de Nossa Senhora Aparecida, dentro do asilo. Devido ao grande número de fiéis, que passou a 
frequentar a capela, em 1952 o arquiteto Antonio Terreri iniciou os estudos para a ampliação de sua frente que, em março de 1954, 
foi concluída. 

Mas, a ação caridosa, religiosa ou não, já era praticada em Ribeirão Preto, em especial em terras do bairro Campos Elíseos, 
então Barracão de Baixo, desde o final do século XIX. Em 23 de setembro de 1896, foi instituída a Sociedade Beneficente de Ribeirão 
Preto, uma associação de caridade que se propunha a criar um hospital para atender pacientes que não tinham condições de custear 
um tratamento de saúde. Em 1899, as obras de construção da “casa de misericórdia” já haviam sido iniciadas e a Câmara Municipal 
aprovou destinação de verba para a conclusão das obras, assim como uma subvenção anual a ser destinada para a entidade a partir 
do exercício de 1900. 

Em 22 de dezembro de 1902, padre Euclides Gomes Carneiro (1879-1945) chegou a Ribeirão Preto designado para auxiliar o 

Monsenhor Joaquim Antônio de Siqueira, vigário de Ribeirão Preto. No ano de sua chegada até final de março de 1903, uma grave 
epidemia de febre amarela assolou Ribeirão Preto. Padre Euclides assumiu a presidência da Sociedade Beneficente em meio a esta 
epidemia, além disso, as obras do hospital estavam paralisadas. Padre Euclides conseguiu junto ao Cel. Francisco Schmidt a doação de 
30 contos de réis para o término das obras. Com a autorização de Dom Alberto José Gonçalves, trouxe para Ribeirão Preto as irmãs 
Salesianas para auxiliá-lo nos cuidados aos enfermos. Em 1910, o hospital foi denominado oficialmente de Santa Casa de Miser-
icórdia. 

A partir de 1915, foram executadas as construções de dois novos pavilhões, das irmãs Salesianas e do Pereira Barreto, projeta-
dos pelo engenheiro municipal Antônio Soares Romeo e inaugurado em 15 de novembro de 1923. Em 1938, as irmãs Salesianas 
foram substituídas pelas irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e, em dezembro de 1989, as religiosas deixaram em definitivo 
de prestar serviços na Santa Casa. No ano de 1952 foi construída a nova capela.

Como numa grande teia, o bairro dos Campos Elíseos se consolidava como um lugar onde as pessoas moravam, trabalhavam, 
consumiam e também se instruíam em busca de formação profissional. A industrialização progressiva da cidade gerava, cada vez 
mais, a necessidade de especialização de mão de obra. O que levou a Câmara Municipal a aprovar, em 1922, a construção de uma 
Escola Profissional Mista em Ribeirão Preto. A área escolhida para a instalação da escola foi uma parte da Chácara Olympia que era de 
propriedade da prefeitura, visando com essa medida economia de despesas com desapropriação.

Mas, o bairro também era lugar de lazer e entretenimento. O clube esportivo Palestra Itália surgiu, conformo relatos do 
memorialista Rubem Cione, da ideia de imigrantes e filhos de italianos que moravam nas proximidades da antiga estação São Paulo 
e Minas, no ano de 1916. Eles formarem um time de futebol. Em 1o de janeiro de 1917, o Palestra Itália Futebol Clube foi então 
legalizado. 



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

O bairro Campos Elíseos do século XXI é economicamente autônomo. A área possui um comércio forte com lojas de redes 
nacionais, como Casas Pernambucanas e Magazine Luzia, por exemplo, unidades bancárias de todas as agências financeiras, presta-
dores de serviços, pequenas indústrias, índice populacional expressivo e área geográfica extensa. Além disso, sedia um hospital, um 
cemitério, rico em obras de arte remanescentes do ofício dos marmoristas italianos, e possui referencial cultural significativo consid-
erando o fato de sua formação história reportar aos primeiros decênios da Vila de São Sebastião.

 Este perfil de bairro grande, pesquisado pela arquiteta Adriana Borges Capretz da Silva (2011) repercute o processo de 
formação do local que teve origem do desenvolvimento do bairro Retiro e do Núcleo Colonial Antônio Prado. Segundo a pesquisadora, 
o bairro foi fundado em 1887 e fazia parte da Terceira Seção do Núcleo, uma das primeiras a se desenvolver. 

A proximidade com o bairro Retiro, que reunia casas construídas às margens do Córrego Retiro, perto da área central, 
colaborou com a expansão do bairro. Para Silva (2011), além da localização, a construção da Eletro-Metalúrgica Brasileira, em 1922 
contribuiu para o eixo de expansão Norte do Município, passando pela Terceira Seção, e as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
que na década de 1940, absorveram a mão de obra local. 

Flávio Uchoa, que já era dono da Empresa de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, ao fundar a Companhia Electro-Metalúrgica 
Brasileira, interferiu para a instalação da Companhia de Estrada de Ferro São Paulo-Minas, também em 1922, visto que em Ribeirão 
não tinha minério e era preciso buscá-lo em terras mineiras. A Estação da nova Companhia foi edificada nos Campos Elíseos e, 
próximo, foi construída uma vila para os trabalhadores da empresa. 

Outro aspecto importante a ser analisado, quanto à expansão geográfica do bairro, posteriormente chamado de Campos 
Elíseos, é em relação ao movimento provocado pela elite. Por uma demanda dos mais ricos, a cidade deveria exterminar qualquer 
possibilidade de agentes de contaminação da área central e, assim resolveram, em 1888, a tirar o cemitério do setor nobre e 
transferi-lo para terras do Núcleo. Depois do Cemitério da Saudade, em 1897 , foi construído o hospital de Isolamento de Leprosos ou 
Lazaretto. Nas palavras de Silva (2011), a República empurrou a pobreza para as zonas periféricas e protegeu a elite.

Em 1893, ainda em conformidade com a pesquisadora, a maior parte dos colonos do Núcleo havia saldado suas dívidas, 
possibilitando a sua emancipação e, desde esta época, já se tem registro de loteamentos na Terceira Seção, sendo que estes foram 
intensificados a partir da década de 1920. Logo da criação do Núcleo, os moradores do local, na sua expressiva maioria imigrantes 

italianos, passaram a identificar as terras da Terceira Seção como Barracão de Baixo. Era uma referência ao barracão edificado pela Cia. 
Mogiana onde se hospedavam temporariamente os imigrantes que chegavam à cidade. A indicação “de baixo” foi necessária para 
diferenciar o Barracão de Cima, designação dada às terras da Primeira Seção, que depois deram origem ao bairro Barracão e então 
Ipiranga.

  Silva (2011) explica que os lotes funcionavam apenas como chácaras, abastecidas pelos córregos da região que os agricul-
tores se utilizavam da Mogiana para escoar a produção para outros Municípios. Até os anos 1920, numa “fase agrícola” do Núcleo, 
verificou-se um número elevado de estabelecimentos comerciais de secos e molhados, levando a acreditar que se tratava da comer-
cialização dos excedentes da pequena produção. Além disso, foram encontrados registros de pequenas indústrias alimentícias e de 
gêneros de primeira necessidade, sendo que algumas atingiam com seus produtos um mercado regional. Segundo o anuário comer-
cial do Estado de SP, em 1903, Ribeirão Preto possuía 85 cafeicultores, 497 estabelecimentos de comércio ou prestação de serviço, 160 
oficinas e 44 indústrias. Duas fábricas de cerveja, instaladas já em 1892, estavam localizadas no Núcleo Colonial Antonio Prado.  
Quarto Bertoldi e Salvatore Livi eram os donos de uma delas, instalada na rua Capitão Salomão. Eles produziam a Cerveja Mulata e o 
Rum Neguinha.

No ramo da construção, além da concentração de mão de obra especializada, decorrente da quantidade de imigrantes que já 
exerciam o ofício principalmente na Itália, observou-se a presença de olarias e depósitos de materiais.

Alguns desses homens, com experiência na construção, ajudaram a edificar o primeiro templo religioso erguido em Ribeirão 
Preto em louvor a Santo Antônio. Entre eles estava o senhor Dante Seno, conforme relatou sua filha, Palima Seno, ao MIS. A Capela de 
Santo Antônio dos Pobres foi construída na antiga rua Saldanha Marinho, atual avenida da Saudade, principal via de ligação dos 
Campos Elíseos. Em 27 de novembro de 1902, foi emitida uma Provisão pelo Bispo de São Paulo, Dom Antonio Candido de Alvarenga, 
autorizando a benção da Capela de Santo Antônio, e no local passaram a ser celebradas missas e demais ofícios divinos. Em 10 de 
maio de 1903 foi realizada a benção da Capela, sob a coordenação do Padre Euclides Gomes Carneiro. 

A capela de Santo Antônio, inaugurada em 1903, tornou-se pequena em virtude do atendimento que fazia e da expansão 
populacional do bairro. A modesta edificação comportava entre 300 a 400 pessoas e havia apenas um confessionário, usado pelas 
mulheres. Os homens se confessavam na sacristia. 

Em 18 de junho de 1922 foi lançada a pedra fundamental da nova igreja Santo Antônio, projetada pelo engenheiro César 
Formenti, de Milão. A edificação foi concebida com 57 metros de comprimento por 29 de largura. As obras continuaram durante os 
anos de 1923 e 1925, e aos poucos foi sendo erguido o grandioso templo e convento. Em 1930 a igreja já estava coberta e foi aberta 
ao público. Em 1934 a nova Igreja de Santo Antônio, na rua Paraíba, estava em funcionamento e os padres transferiram residência 
para o prédio ao lado do novo templo. O altar mor da igreja foi oferecido por Theolina Junqueira (Sinhá Junqueira), em memória do 
seu marido Quito Junqueira, falecido em novembro de 1938. 

No ano de 1940 os Padres Beneditinos Olivetanos entraram com um pedido junto a Prefeitura Municipal para ampliar o 
prédio anexo à igreja. Em 15 de março de 1947 foi criada a Paróquia de Santo Antônio de Pádua, desmembrada do Curato da Catedral 
e da paróquia de Vila Tibério. A paróquia foi erigida por Dom Manuel da Silveira D’Elboux, Bispo Diocesano de Ribeirão Preto, entre 
1946 e 1952. A construção erigida pelos padres Olivetanos passou a ser a Igreja Matriz da nova paróquia, conservando-se o mesmo 
orago: Santo Antonio.

Depois da crise de 1929, a cidade passou por grandes transformações. Em meados dos anos 1930 até a década seguinte, 
segundo Adriana Capretz Silva (2011), enquanto os fazendeiros driblavam a crise dividindo suas terras e comercializando em peque-
nos lotes, foram implantadas indústrias de grande porte em Ribeirão Preto. Entre elas, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, 
patrimônio industrial que manteve diálogo permanente com o bairro Campos Elíseos desde sua instalação até os dias atuais, mesmo 
enquanto ruínas arquitetônicas. 

Além das Indústrias Matarazzo, outras duas grandes indústrias, embora de menor porte, também foram instaladas nos 
terrenos dos Campos Elíseos: Cerâmica São Luiz (1948) e o Frigorífico Morandi (1946). As duas empresas se localizavam na chamada 
“Rua Industrial”. 

O arquiteto Henrique Telles Vichnewski (2010), pesquisador especialista em patrimônio industrial, em especial das indústrias 
do grupo Matarazzo, relata que chegaram a Ribeirão Preto em 1935, instalando-se no centro da cidade. Dois anos depois, foram 
construídos, já nos Campos Elíseos, sete galpões para a tecelagem que viria a ser completada entre 1946 e 1951. Quando se instalou 

na cidade, a empresa importou da Itália desde o diretor até o chefe de tecelagem, como também a maioria das máquinas. As casas 
das proximidades foram ocupadas por famílias de técnicos italianos, a começar pela vila operária construída pela empresa em frente 
à indústria, destinada aos funcionários graduados. 

Com a retomada do crescimento da cidade, de acordo com Adriana Capretz Silva Manhas (2011), após a decadência das 
exportações do café, intensificou-se a subdivisão dos lotes, sendo que muitos permaneceram nas mãos de especuladores e herdeiros 
até os anos 1950. As subdivisões das chácaras geravam ruas e travessas particulares, muitas vezes sem saída, sem que fosse previsto 
um plano geral para a hierarquização de vias, como é o caso da Travessa Santa Irene – remanescente dos lotes do Núcleo – Beco Irene, 
entre outras.

Ainda segundo a arquiteta, embora muitos bairros estivessem consolidando sua organização, o Barracão – de cima e de baixo 
– foi o primeiro bairro surgido das terras do Núcleo, marcado pela diversidade de ocupações, mesclando atividades comerciais, 
pequenas indústrias e agricultura. Isso não foi verificado em nenhuma outra área do município, pois, os demais bairros que foram 
surgindo eram marcados apenas por uma atividade, como o Morro do Cipó, que se destacou pela produção agrícola, inclusive de café, 
em maiores proporções que o Barracão.

A Igreja Católica buscou acompanhar o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. A Catedral no centro da cidade, a Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tibério, a Santo Antonio, nos Campos Elíseos. Mas, coube também aos representantes religiosos 
outras iniciativas sociais, como a criação de um asilo, por exemplo, e um hospital. 

O terreno que deu espaço para a edificação do primeiro asilo do município de Ribeirão Preto foi recebido como doação pela 
prefeitura municipal. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental aconteceu em 6 de abril de 1919. O engenheiro Antonio 
Soares Romeo elaborou três plantas gratuitamente para o Asilo. Nesse mesmo ano começaram as obras com a construção de dez 
casas duplas. A diretoria construiu os alicerces do “Pavilhão Refeitório”, prevendo, no ano seguinte, a construção completa do 
refeitório e do “Pavilhão da Administração”. Posteriormente, foi construído um barracão que abrigava um tanque, um forno e dois 
cômodos para guardar os materiais. Mesmo com o asilo inacabado, no dia 7 de setembro de 1920 a entidade começou a abrigar 
mendigos da cidade, para que no dia da inauguração fosse possível ter uma ideia de como seria o asilo funcionando. 

A inauguração oficial só aconteceu no dia 12 de outubro de 1920, com missa campal e colocação dos retratos no “Pavilhão 
Refeitório” de Padre Euclides e do Coronel Joaquim Firmino de Andrade Junqueira. O nome do asilo foi modificado de “Asylo de Mendi-
cidade” para “Asylo Padre Euclides” em 1922, prestando uma homenagem ao seu fundador. Apenas a partir do ano de 1979 é que foi 
utilizado o nome de “Lar Padre Euclides”. 

Como uma alternativa de sustentação econômica das atividades do Asilo, em 1925 foi inaugurada a Vila Operária Adalberto 
Roxo formada por 10 casas duplas localizadas na avenida Luiz Barreto, esquina com a Rua Pernambuco. Esta vila foi idealizada e 
construída com recursos do presidente do Asilo Padre Euclides naquele ano, Adalberto de Oliveira Roxo, que visava construir um 
patrimônio de imóveis para a instituição, a fim de obter rendimentos com os alugueis. 

A Vila Roxo, de acordo com as pesquisa de Adriana Capretz Silva (2011), era apenas um conjunto de casas a preços acessíveis, 
destinada aos trabalhadores do bairro em geral, e não para alguma indústria da mesma forma como nos anos 1940, com o surgimen-
to da Vila Matarazzo para funcionários da I.R.F.M., Vila na Cerâmica São Luiz e a Vila Santo Antonio, com 44 casas, construída por Jamil 
Jorge, entre as ruas Tamandaré e João Ramalho. Quando da sua edificação a área ficou conhecida como Vila do Rei do Fumo.

Ainda sobre o patrimônio do Asilo Padre Euclides, no dia 7 de setembro de 1930, foi inaugurado e colocou-se a pedra funda-
mental para a construção da Capela de Nossa Senhora Aparecida, dentro do asilo. Devido ao grande número de fiéis, que passou a 
frequentar a capela, em 1952 o arquiteto Antonio Terreri iniciou os estudos para a ampliação de sua frente que, em março de 1954, 
foi concluída. 

Mas, a ação caridosa, religiosa ou não, já era praticada em Ribeirão Preto, em especial em terras do bairro Campos Elíseos, 
então Barracão de Baixo, desde o final do século XIX. Em 23 de setembro de 1896, foi instituída a Sociedade Beneficente de Ribeirão 
Preto, uma associação de caridade que se propunha a criar um hospital para atender pacientes que não tinham condições de custear 
um tratamento de saúde. Em 1899, as obras de construção da “casa de misericórdia” já haviam sido iniciadas e a Câmara Municipal 
aprovou destinação de verba para a conclusão das obras, assim como uma subvenção anual a ser destinada para a entidade a partir 
do exercício de 1900. 

Em 22 de dezembro de 1902, padre Euclides Gomes Carneiro (1879-1945) chegou a Ribeirão Preto designado para auxiliar o 

Monsenhor Joaquim Antônio de Siqueira, vigário de Ribeirão Preto. No ano de sua chegada até final de março de 1903, uma grave 
epidemia de febre amarela assolou Ribeirão Preto. Padre Euclides assumiu a presidência da Sociedade Beneficente em meio a esta 
epidemia, além disso, as obras do hospital estavam paralisadas. Padre Euclides conseguiu junto ao Cel. Francisco Schmidt a doação de 
30 contos de réis para o término das obras. Com a autorização de Dom Alberto José Gonçalves, trouxe para Ribeirão Preto as irmãs 
Salesianas para auxiliá-lo nos cuidados aos enfermos. Em 1910, o hospital foi denominado oficialmente de Santa Casa de Miser-
icórdia. 

A partir de 1915, foram executadas as construções de dois novos pavilhões, das irmãs Salesianas e do Pereira Barreto, projeta-
dos pelo engenheiro municipal Antônio Soares Romeo e inaugurado em 15 de novembro de 1923. Em 1938, as irmãs Salesianas 
foram substituídas pelas irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e, em dezembro de 1989, as religiosas deixaram em definitivo 
de prestar serviços na Santa Casa. No ano de 1952 foi construída a nova capela.

Como numa grande teia, o bairro dos Campos Elíseos se consolidava como um lugar onde as pessoas moravam, trabalhavam, 
consumiam e também se instruíam em busca de formação profissional. A industrialização progressiva da cidade gerava, cada vez 
mais, a necessidade de especialização de mão de obra. O que levou a Câmara Municipal a aprovar, em 1922, a construção de uma 
Escola Profissional Mista em Ribeirão Preto. A área escolhida para a instalação da escola foi uma parte da Chácara Olympia que era de 
propriedade da prefeitura, visando com essa medida economia de despesas com desapropriação.

Mas, o bairro também era lugar de lazer e entretenimento. O clube esportivo Palestra Itália surgiu, conformo relatos do 
memorialista Rubem Cione, da ideia de imigrantes e filhos de italianos que moravam nas proximidades da antiga estação São Paulo 
e Minas, no ano de 1916. Eles formarem um time de futebol. Em 1o de janeiro de 1917, o Palestra Itália Futebol Clube foi então 
legalizado. 

 E O PLEBISCITO
o IPIRANGA:

Originalmente as terras do bairro hoje denominado Ipiranga foram comercializadas pelo 
Núcleo Colonial Antonio Prado. Reconhecida como Primeira Seção, a área logo foi identificada 
como Barracão devido a sua proximidade com o prédio da Estação Ferroviária Mogiana, 
também chamado de barracão. Essa estação dava guarida aos imigrantes que chegavam à 
cidade, fosse para trabalhar nas lavouras de café, nas pequenas indústrias, no comércio ou como 
prestadores de serviços.

Para diferenciar das terras da Terceira Seção do Núcleo, localizadas abaixo da linha do 
trem, mais próximas à área central, considerada na época como “Cidade”, ao lado do bairro do 
Retiro, as pessoas começaram a identificar como Barracão de Cima, que viria a ser o Ipiranga e 
Barracão de Baixo, que viria a ser os Campos Elíseos.

Segundo Adriana Borges Capretz da Silva (2006), que pesquisou sobre Núcleo Colonial 
Antonio Prado, tão logo houve a emancipação da área, em 1893, iniciou-se a comercialização 
das terras de modo que os bairros começaram a se formar. O desenvolvimento desses bairros 
dava indícios da condição social pela divisão territorial da cidade. A elite se concentrava no 
centro e começava a expandir em sentido sul, no sentido oposto, na área do Núcleo Colonial, as 
classes mais baixas da população encontravam terras a preços acessível para construir sua mora-
dia. A localização das estações de trem já evidenciava este fato. A estação principal era destinada 
ao embarque e desembarque de passageiros abastados, enquanto na Estação Barracão desem-
barcava os imigrantes e pessoas mais pobres que lá mesmo se instalavam ou aguardavam os 

carroções para o transporte até as fazendas onde seriam contratados (SILVA, 2002, p. 88). Algumas 
dessas famílias chegavam a ficar dias alojadas, muitas vezes, sem assistência.

Para legalizar a cobrança de impostos na área do Barracão, a Câmara Municipal aprovou a 
Lei 23 de 1896 e criou o terceiro distrito urbano. Alguns investimentos foram feitos, como ligação 
de água e iluminação, mas o asfalto demorou a chegar. 

Após 1929, o Barracão recebeu grande parte dos colonos oriundos das fazendas de café de 
toda a região. Verificou-se um aumento progressivo no setor de ambulantes na cidade, provavel-
mente constituído daquela nova população que não mais encontrava trabalho nas lavouras. Em 
média, 21,8% dos ambulantes de Ribeirão Preto se encontravam no Barracão (SILVA, 2006).

A composição social do bairro Ipiranga, na atualidade, revela as várias faces do tempo. Se 
por um lado é possível constatar a permanência das famílias vindas da Itália, como é o caso dos 
Rivoiros, Fáveros, Senos, De Angelis, por outro lado, o bairro expandiu e apresenta autonomia 
econômica com comércio diversificado, indústrias pequenas e de grande porte, agências bancári-
as, escolas e até uma Faculdade.

Alguns depoimentos registrados pelo MIS, como proposta de preservação da memória oral 
do município, mostram a dinâmica do bairro ainda em seus anos de Barracão. Segundo senhor 
Elfo Fávero, diversão só acontecia na cidade, como eles identificavam à época, o Centro. Aos finais 
de semana eles podiam ir, ocasionalmente, a bailes organizados nas fazendas, ou até às Praças XV 
de Novembro, Sete de Setembro, na área central, ou Coração de Maria, na Vila Tibério.

Como o asfalto demorou a chegar ao bairro, conforme relatam todos os entrevistados ao 
MIS, era comum os moradores do Barracão serem chamados pelos habitantes da “cidade” de pés 
sujos. 

Já na memória do senhor Otávio Urbano está guardada a imagem das roupas usadas nos 
anos de 1930. Ele conta que eram feitas de saco de açúcar e que somente algumas eram tingidas, 
que a maioria era usada mesmo na cor natural dos sacos.

No início dos anos 1970, houve um debate aberto na comunidade para resolver se o bairro 
deveria continuar com o nome Barracão ou se deveria mudar para Ipiranga. Segundo o senhor 
Elfo, quem morava entre as avenidas Dom Pedro e Américo Batista queria a manutenção do nome.  
Quem morava entre a avenida Dom Pedro e a rua Santa Catarina queria a mudança para Ipiranga, 
nome sugerido em referência ao time de futebol do bairro, fundado pelos imigrantes italianos. O 
radialista Antonio Magrini levou o debate para a Rádio 79 e a votação foi aberta, na Praça Pedro 
Biagi. Antonio Ramachote ainda lembra ter votado no nome Barracão e o senhor Elfo, no nome 
Ipiranga.  

Além do Ipiranga Futebol Clube, localizava-se no bairro a Sociedade Esportiva Palmeiras – 
antigo Ítalo Brasileiro –, registrado na Liga Regional de Futebol, com sede própria na rua André 
Rebouças, n. 210. Embora os dois times tenham representado muito para os moradores do bairro 
que se organizavam a partir das agremiações esportivas, não há, na atualidade, referência da 
existência dos times. 

Outra atividade que congrega os moradores do lugar é o carnaval. A pesquisa de Washing-
ton Bessa (2010) revela que a primeira iniciativa foi em 1969, quando Oscar Cardozo da Silva, 
conhecido como Mestre Oscarzinho, deixou de fazer parte da Escola de Samba Bambas e,  fundou 
a Escola Academia de Samba do Ipiranga. Em 1994, uma nova escola surge no bairro com a 
adesão de remanescentes da Academia. A Tradição do Ipiranga, em atividade até os dias de hoje.



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

Originalmente as terras do bairro hoje denominado Ipiranga foram comercializadas pelo 
Núcleo Colonial Antonio Prado. Reconhecida como Primeira Seção, a área logo foi identificada 
como Barracão devido a sua proximidade com o prédio da Estação Ferroviária Mogiana, 
também chamado de barracão. Essa estação dava guarida aos imigrantes que chegavam à 
cidade, fosse para trabalhar nas lavouras de café, nas pequenas indústrias, no comércio ou como 
prestadores de serviços.

Para diferenciar das terras da Terceira Seção do Núcleo, localizadas abaixo da linha do 
trem, mais próximas à área central, considerada na época como “Cidade”, ao lado do bairro do 
Retiro, as pessoas começaram a identificar como Barracão de Cima, que viria a ser o Ipiranga e 
Barracão de Baixo, que viria a ser os Campos Elíseos.

Segundo Adriana Borges Capretz da Silva (2006), que pesquisou sobre Núcleo Colonial 
Antonio Prado, tão logo houve a emancipação da área, em 1893, iniciou-se a comercialização 
das terras de modo que os bairros começaram a se formar. O desenvolvimento desses bairros 
dava indícios da condição social pela divisão territorial da cidade. A elite se concentrava no 
centro e começava a expandir em sentido sul, no sentido oposto, na área do Núcleo Colonial, as 
classes mais baixas da população encontravam terras a preços acessível para construir sua mora-
dia. A localização das estações de trem já evidenciava este fato. A estação principal era destinada 
ao embarque e desembarque de passageiros abastados, enquanto na Estação Barracão desem-
barcava os imigrantes e pessoas mais pobres que lá mesmo se instalavam ou aguardavam os 

carroções para o transporte até as fazendas onde seriam contratados (SILVA, 2002, p. 88). Algumas 
dessas famílias chegavam a ficar dias alojadas, muitas vezes, sem assistência.

Para legalizar a cobrança de impostos na área do Barracão, a Câmara Municipal aprovou a 
Lei 23 de 1896 e criou o terceiro distrito urbano. Alguns investimentos foram feitos, como ligação 
de água e iluminação, mas o asfalto demorou a chegar. 

Após 1929, o Barracão recebeu grande parte dos colonos oriundos das fazendas de café de 
toda a região. Verificou-se um aumento progressivo no setor de ambulantes na cidade, provavel-
mente constituído daquela nova população que não mais encontrava trabalho nas lavouras. Em 
média, 21,8% dos ambulantes de Ribeirão Preto se encontravam no Barracão (SILVA, 2006).

A composição social do bairro Ipiranga, na atualidade, revela as várias faces do tempo. Se 
por um lado é possível constatar a permanência das famílias vindas da Itália, como é o caso dos 
Rivoiros, Fáveros, Senos, De Angelis, por outro lado, o bairro expandiu e apresenta autonomia 
econômica com comércio diversificado, indústrias pequenas e de grande porte, agências bancári-
as, escolas e até uma Faculdade.

Alguns depoimentos registrados pelo MIS, como proposta de preservação da memória oral 
do município, mostram a dinâmica do bairro ainda em seus anos de Barracão. Segundo senhor 
Elfo Fávero, diversão só acontecia na cidade, como eles identificavam à época, o Centro. Aos finais 
de semana eles podiam ir, ocasionalmente, a bailes organizados nas fazendas, ou até às Praças XV 
de Novembro, Sete de Setembro, na área central, ou Coração de Maria, na Vila Tibério.

Como o asfalto demorou a chegar ao bairro, conforme relatam todos os entrevistados ao 
MIS, era comum os moradores do Barracão serem chamados pelos habitantes da “cidade” de pés 
sujos. 

Já na memória do senhor Otávio Urbano está guardada a imagem das roupas usadas nos 
anos de 1930. Ele conta que eram feitas de saco de açúcar e que somente algumas eram tingidas, 
que a maioria era usada mesmo na cor natural dos sacos.

No início dos anos 1970, houve um debate aberto na comunidade para resolver se o bairro 
deveria continuar com o nome Barracão ou se deveria mudar para Ipiranga. Segundo o senhor 
Elfo, quem morava entre as avenidas Dom Pedro e Américo Batista queria a manutenção do nome.  
Quem morava entre a avenida Dom Pedro e a rua Santa Catarina queria a mudança para Ipiranga, 
nome sugerido em referência ao time de futebol do bairro, fundado pelos imigrantes italianos. O 
radialista Antonio Magrini levou o debate para a Rádio 79 e a votação foi aberta, na Praça Pedro 
Biagi. Antonio Ramachote ainda lembra ter votado no nome Barracão e o senhor Elfo, no nome 
Ipiranga.  

Além do Ipiranga Futebol Clube, localizava-se no bairro a Sociedade Esportiva Palmeiras – 
antigo Ítalo Brasileiro –, registrado na Liga Regional de Futebol, com sede própria na rua André 
Rebouças, n. 210. Embora os dois times tenham representado muito para os moradores do bairro 
que se organizavam a partir das agremiações esportivas, não há, na atualidade, referência da 
existência dos times. 

Outra atividade que congrega os moradores do lugar é o carnaval. A pesquisa de Washing-
ton Bessa (2010) revela que a primeira iniciativa foi em 1969, quando Oscar Cardozo da Silva, 
conhecido como Mestre Oscarzinho, deixou de fazer parte da Escola de Samba Bambas e,  fundou 
a Escola Academia de Samba do Ipiranga. Em 1994, uma nova escola surge no bairro com a 
adesão de remanescentes da Academia. A Tradição do Ipiranga, em atividade até os dias de hoje.



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

 primeiro LOTEAMENTO
VITA TIBÉRIO:

  URBANO da cidade
O povoado da Vila de São Sebastião se expandia para além da área central e era preciso 

oferecer terrenos para as edificações habitacionais. Enquanto o Núcleo Colonial Antonio Prado 
começava a se organizar em terras que viriam a ser o Ipiranga e os Campos Elíseos, um agrimen-
sor, Tibério Augusto Garcia de Senna, loteava terras herdadas pela sua esposa e, assim, fundava o 
bairro Vila Tibério, em 1894, o primeiro loteamento urbano de Ribeirão Preto.

Oriundo de Minas Gerais, Tibério casou-se com a filha do latifundiário João Franco de 
Moraes Octávio, herdeira de terras que confrontavam com a Vila de São Sebastião. Inicialmente, 
os lotes foram vendidos por 50 mil réis cada e, segundo Rubem Cione e Prisco Prates, em várias 
de suas obras, os terrenos foram negociados até por 200 mil réis.

As terras da Vila Tibério eram mais acessíveis à classe trabalhadora, motivo pelo qual foi 
ocupada mais rapidamente, recebendo, em seguida, os primeiros serviços de infraestrutura 
urbana. Além disso, a Vila Tibério se localizava praticamente junto ao centro, atrás da Estação 
Ferroviária e abrigava, no início, uma grande quantidade de funcionários da Mogiana.

Assim, antes da Primeira Guerra Mundial, conforme explica arquiteta Adriana Capretz Silva 
(2008), os bairros Barracão de Baixo e Barracão de Cima já haviam sido responsáveis pela 
extensão do eixo de crescimento da cidade para o norte, onde as indústrias estavam sendo 
implantadas. No eixo sul se concentrava a elite e a oeste, a Vila Tibério, que também se estabele-
ceu como bairro tipicamente operário.

Em 11 de agosto de 1911 foi inaugurada, em Ribeirão Preto, a Cervejaria Antarctica, bem ao 
final da área central e no início do bairro Vila Tibério. Dois anos depois, empreendedores exclusi-
vamente da cidade fundaram a Cervejaria Paulista. O principal incorporador foi o Hanz Scherholz 
e da primeira diretoria fizeram parte João Alves Meira Junior como presidente e Alfio Messina 

como gerente. As duas fábricas passaram a ser as maiores cervejarias da cidade.
A primeira fábrica da Companhia Cervejaria Paulista foi instalada à rua Visconde do Rio 

Branco e somente em 1914 foi inaugurada a nova sede, construída na avenida Jerônimo 
Gonçalves, às margens do córrego. Na margem oposta estava instalada a fábrica da Cia. Antarcti-
ca Paulista. Desde a sua inauguração até os anos de 1970, a fábrica de bebidas da Cia. Paulista, 
juntamente com a Cia. Antarctica, geraram muitos empregos e contribuíram para a formação de 
mão de obra especializada, operariado este, composto inicialmente na sua maioria por 
imigrantes. A construção das duas fábricas colaborou, também, para os investimentos em melho-
rias na área de abastecimento de água e energia daquela região da cidade, impulsionando o 
crescimento da Vila Tibério e da região central da cidade. A Cia. Paulista foi ainda precursora dos 
investimentos imobiliários que injetaram significativas cifras nas finanças locais, em meio à crise 
iniciada em 1929. 

Um dos elementos mais marcantes e significativos na memória do ribeirão-pretano sobre 
a Cervejaria Paulista é o toque da “sereia”, que era ouvido em todo o centro e nos bairros das ime-
diações, com muita precisão na Vila Tibério por causa da proximidade. Em 1928, a diretoria da 
Companhia aprovou a compra de uma “sereia” da Fábrica Siemens, medindo 80 cm de altura por 
25 cm de diâmetro. A peça foi instalada em cima da torre da esquerda do prédio, numa altura de 
25 metros. A partir de então o silvo passou a ser ouvido, por exatos 45 segundos, às 6h, às 12h e 
às 18h, todos os dias. 

Edgar Carlos Hermanson, responsável pela assistência mecânica da “sereia”, assumiu o 
posto que era do seu pai, em 1937, e conta em reportagem do jornal “Diário da Manhã” que algu-
mas vezes foi obrigado a tocá-la fora dos horários pré-estabelecidos. No final da Segunda Guerra 
Mundial, Edgar foi acordado no meio da noite por uma multidão, que exigia que a “sereia” fosse 
tocada em comemoração ao final da guerra. O mesmo ocorreu com a chegada dos expedicionári-
os, vindos da Itália, e em outras ocasiões especiais. O silvo acordava os trabalhadores pela manhã, 
definia o horário de almoço e alertava o comércio e a indústria para o fechamento de suas portas. 
O som estridente deixava claro que Ribeirão Preto, paulatinamente, abandonava o ritmo do 
campo, marcado pelo nascer e pelo pôr do sol e adotava o ritmo frenético da modernidade.

O loteamento da Vila aumentava cada vez mais a sua população, que manifestou o inter-
esse em edificar uma igreja no bairro. Assim, a paróquia Nossa Senhora do Rosário foi criada em 
12 de março de 1914. Instituída durante o bispado de Dom Alberto José Gonçalves, primeiro 
Bispo Diocesano, a sua construção foi iniciada em 1918. A inauguração do templo religioso ocor-
reu em 24 de dezembro de 1919. Localizada de frente à Praça Coração de Maria, ao lado da Escola 
Sinhá Junqueira, esta paisagem do bairro representa a localidade.

Antes da construção da igreja, os serviços religiosos eram realizados na antiga sede da 
Sociedade Alemã, na rua Gonçalves Dias, prédio este doado ao Botafogo Futebol Clube. Posteri-
ormente, as missas foram celebradas numa capela construída no pátio da rua Martinico Prado, ao 
lado da atual Matriz. Em 1934, foi elaborado um estudo para a instalação do sistema de ilumi-
nação para a praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Naquela época havia um coreto na praça 
onde eram realizadas apresentações musicais sob a regência dos maestros José Delfino, Ignácio 
Stábile, entre outros. 

A primeira escola do bairro também foi edificada a partir da manifestação da comunidade, 
que requereu junto à Câmara Municipal a doação de um terreno ao governo do estado. Em 1919, 
a solicitação foi atendida com a lavratura da escritura do terreno. O prédio foi construído entre 
1919 e 1921 e, no dia 21 de julho de 1921, o Terceiro Grupo Escolar de Ribeirão Preto foi inaugura-
do. As aulas tiveram início no dia 16 de outubro de 1921, tendo como primeiro diretor Pascoal 
Moutno Salgado.  

Por Decreto Estadual a escola foi denominada de Dona Sinhá Junqueira.  O edifício ostenta 
piso de cerâmica portuguesa com lâminas de mármore de Carrara nos detalhes e escada de 
madeira nobre.

 A Avenida do Café que corta o bairro da Vila Tibério e se consolidou como um corre-
dor comercial existe como meio de passagem desde o tempo áureo do café. Era a antiga estrada 
de ferro que, partindo da Estação Ribeirão Preto seguia, via Fazenda Monte Alegre, até a Fazenda 
Dumont. Somente em 1949 passou a chamar-se Via do Café e, em 1966, Avenida do Café. 

Uma das paixões da Vila é o Botafogo. O clube foi fundado no final dos anos 1910 e antes 
de ter um estádio na região que viria a ser a Ribeirânia, sua sede foi no coração da Vila. Segundo 
Igor Ramos (2008), autor da obra biográfica sobre o clube, era importante para a afirmação do 
jovem Botafogo ter um local próprio para a realização dos seus cotejos e, assim, o estádio Luiz 
Pereira foi a primeira casa time.  A aquisição do estádio pode ser considerada a primeira grande 
conquista do clube, pois, segundo Ramos, foi fruto da abnegação dos jovens fundadores e colab-
oradores do início da história da agremiação.

As primeiras partidas aconteceram na terra batida, em um terreno comprado em 1921 e 
que ficava localizado a rua Santos Dumont, entre as ruas Paraíso e Epitácio Pessoa.  As obras no 
local duraram pouco mais de dois anos e, em 24 de fevereiro de 1924, o estádio foi inaugurado 
antes mesmo de estar totalmente concluído. Segundo o Jornal da Manhã, de 22 de fevereiro de 
1924, o Commercial negou-se a emprestar seu campo ao Botafogo como sempre fazia. Isto levou 
o amistoso do jovem clube da Vila Tibério contra o Uberaba Sport a ser realizado no lugar onde, 
posteriormente, seria batizado de Luiz Pereira. Como a obra ainda não estava concluída foi preci-
so erguer cercas de ripa em volta do gramado.

O portão principal de Luiz Pereira ficava na Rua Paraíso, conforme apontamento de Ramos, 
e logo depois da entrada, via-se a arquibancada coberta. Nos jogos mais importantes, em tardes 
de gala como muitos chamavam, eram colocadas cadeiras em volta do campo. Relatos da época 
ilustram bem o clima amadorístico do futebol.

Nos seus primeiros anos o estádio ainda não tinha nome. As pessoas se referiam a ele como 
o campo da Vila Tibério ou apenas como campo do Botafogo. O local chegou a receber o apelido 
de Fortim da Vila. Mais adiante o estádio também passou a ser carinhosamente chamado de 
Madeirão, devido a sua estrutura de madeira.  

Ramos (2008) explica que o estádio só recebeu o nome de Luiz Pereira anos depois da sua 
inauguração. A denominação foi uma homenagem ao diretor de mesmo nome, considerado o 
maior responsável pela aquisição do terreno junto à Antarctica e pela construção do estádio. 
Pereira ocupou vários cargos e sua colaboração foi determinante para o crescimento do clube. 
Em 1941, aconteceu o batismo oficial do campo botafoguense. Segundo os registros da época, 
existia um acordo entre os dirigentes, no qual dizia que o primeiro mandatário que falecesse 
depois da construção do estádio daria a ele seu nome. Em homenagem póstuma, o nome de Luiz 
Pereira batizou o primeiro estádio do Botafogo. 

  O último jogo oficial nesse estádio foi realizado no dia 2 de dezembro de 1967, 
quando o time passou a fazer os seus jogos no Santa Cruz. O terreno localizado no quadrilátero 
que inclui as ruas Santos Dumont, Paraíso, Epitácio Pessoa e Bartolomeu de Gusmão, foi preserva-
do bem como uma de suas arquibancadas que fica posicionada na rua Santos Dumont. No local 
do campo foi construído o clube poliesportivo.
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e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

O povoado da Vila de São Sebastião se expandia para além da área central e era preciso 
oferecer terrenos para as edificações habitacionais. Enquanto o Núcleo Colonial Antonio Prado 
começava a se organizar em terras que viriam a ser o Ipiranga e os Campos Elíseos, um agrimen-
sor, Tibério Augusto Garcia de Senna, loteava terras herdadas pela sua esposa e, assim, fundava o 
bairro Vila Tibério, em 1894, o primeiro loteamento urbano de Ribeirão Preto.

Oriundo de Minas Gerais, Tibério casou-se com a filha do latifundiário João Franco de 
Moraes Octávio, herdeira de terras que confrontavam com a Vila de São Sebastião. Inicialmente, 
os lotes foram vendidos por 50 mil réis cada e, segundo Rubem Cione e Prisco Prates, em várias 
de suas obras, os terrenos foram negociados até por 200 mil réis.

As terras da Vila Tibério eram mais acessíveis à classe trabalhadora, motivo pelo qual foi 
ocupada mais rapidamente, recebendo, em seguida, os primeiros serviços de infraestrutura 
urbana. Além disso, a Vila Tibério se localizava praticamente junto ao centro, atrás da Estação 
Ferroviária e abrigava, no início, uma grande quantidade de funcionários da Mogiana.

Assim, antes da Primeira Guerra Mundial, conforme explica arquiteta Adriana Capretz Silva 
(2008), os bairros Barracão de Baixo e Barracão de Cima já haviam sido responsáveis pela 
extensão do eixo de crescimento da cidade para o norte, onde as indústrias estavam sendo 
implantadas. No eixo sul se concentrava a elite e a oeste, a Vila Tibério, que também se estabele-
ceu como bairro tipicamente operário.

Em 11 de agosto de 1911 foi inaugurada, em Ribeirão Preto, a Cervejaria Antarctica, bem ao 
final da área central e no início do bairro Vila Tibério. Dois anos depois, empreendedores exclusi-
vamente da cidade fundaram a Cervejaria Paulista. O principal incorporador foi o Hanz Scherholz 
e da primeira diretoria fizeram parte João Alves Meira Junior como presidente e Alfio Messina 

como gerente. As duas fábricas passaram a ser as maiores cervejarias da cidade.
A primeira fábrica da Companhia Cervejaria Paulista foi instalada à rua Visconde do Rio 

Branco e somente em 1914 foi inaugurada a nova sede, construída na avenida Jerônimo 
Gonçalves, às margens do córrego. Na margem oposta estava instalada a fábrica da Cia. Antarcti-
ca Paulista. Desde a sua inauguração até os anos de 1970, a fábrica de bebidas da Cia. Paulista, 
juntamente com a Cia. Antarctica, geraram muitos empregos e contribuíram para a formação de 
mão de obra especializada, operariado este, composto inicialmente na sua maioria por 
imigrantes. A construção das duas fábricas colaborou, também, para os investimentos em melho-
rias na área de abastecimento de água e energia daquela região da cidade, impulsionando o 
crescimento da Vila Tibério e da região central da cidade. A Cia. Paulista foi ainda precursora dos 
investimentos imobiliários que injetaram significativas cifras nas finanças locais, em meio à crise 
iniciada em 1929. 

Um dos elementos mais marcantes e significativos na memória do ribeirão-pretano sobre 
a Cervejaria Paulista é o toque da “sereia”, que era ouvido em todo o centro e nos bairros das ime-
diações, com muita precisão na Vila Tibério por causa da proximidade. Em 1928, a diretoria da 
Companhia aprovou a compra de uma “sereia” da Fábrica Siemens, medindo 80 cm de altura por 
25 cm de diâmetro. A peça foi instalada em cima da torre da esquerda do prédio, numa altura de 
25 metros. A partir de então o silvo passou a ser ouvido, por exatos 45 segundos, às 6h, às 12h e 
às 18h, todos os dias. 

Edgar Carlos Hermanson, responsável pela assistência mecânica da “sereia”, assumiu o 
posto que era do seu pai, em 1937, e conta em reportagem do jornal “Diário da Manhã” que algu-
mas vezes foi obrigado a tocá-la fora dos horários pré-estabelecidos. No final da Segunda Guerra 
Mundial, Edgar foi acordado no meio da noite por uma multidão, que exigia que a “sereia” fosse 
tocada em comemoração ao final da guerra. O mesmo ocorreu com a chegada dos expedicionári-
os, vindos da Itália, e em outras ocasiões especiais. O silvo acordava os trabalhadores pela manhã, 
definia o horário de almoço e alertava o comércio e a indústria para o fechamento de suas portas. 
O som estridente deixava claro que Ribeirão Preto, paulatinamente, abandonava o ritmo do 
campo, marcado pelo nascer e pelo pôr do sol e adotava o ritmo frenético da modernidade.

O loteamento da Vila aumentava cada vez mais a sua população, que manifestou o inter-
esse em edificar uma igreja no bairro. Assim, a paróquia Nossa Senhora do Rosário foi criada em 
12 de março de 1914. Instituída durante o bispado de Dom Alberto José Gonçalves, primeiro 
Bispo Diocesano, a sua construção foi iniciada em 1918. A inauguração do templo religioso ocor-
reu em 24 de dezembro de 1919. Localizada de frente à Praça Coração de Maria, ao lado da Escola 
Sinhá Junqueira, esta paisagem do bairro representa a localidade.

Antes da construção da igreja, os serviços religiosos eram realizados na antiga sede da 
Sociedade Alemã, na rua Gonçalves Dias, prédio este doado ao Botafogo Futebol Clube. Posteri-
ormente, as missas foram celebradas numa capela construída no pátio da rua Martinico Prado, ao 
lado da atual Matriz. Em 1934, foi elaborado um estudo para a instalação do sistema de ilumi-
nação para a praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Naquela época havia um coreto na praça 
onde eram realizadas apresentações musicais sob a regência dos maestros José Delfino, Ignácio 
Stábile, entre outros. 

A primeira escola do bairro também foi edificada a partir da manifestação da comunidade, 
que requereu junto à Câmara Municipal a doação de um terreno ao governo do estado. Em 1919, 
a solicitação foi atendida com a lavratura da escritura do terreno. O prédio foi construído entre 
1919 e 1921 e, no dia 21 de julho de 1921, o Terceiro Grupo Escolar de Ribeirão Preto foi inaugura-
do. As aulas tiveram início no dia 16 de outubro de 1921, tendo como primeiro diretor Pascoal 
Moutno Salgado.  

Por Decreto Estadual a escola foi denominada de Dona Sinhá Junqueira.  O edifício ostenta 
piso de cerâmica portuguesa com lâminas de mármore de Carrara nos detalhes e escada de 
madeira nobre.

 A Avenida do Café que corta o bairro da Vila Tibério e se consolidou como um corre-
dor comercial existe como meio de passagem desde o tempo áureo do café. Era a antiga estrada 
de ferro que, partindo da Estação Ribeirão Preto seguia, via Fazenda Monte Alegre, até a Fazenda 
Dumont. Somente em 1949 passou a chamar-se Via do Café e, em 1966, Avenida do Café. 

Uma das paixões da Vila é o Botafogo. O clube foi fundado no final dos anos 1910 e antes 
de ter um estádio na região que viria a ser a Ribeirânia, sua sede foi no coração da Vila. Segundo 
Igor Ramos (2008), autor da obra biográfica sobre o clube, era importante para a afirmação do 
jovem Botafogo ter um local próprio para a realização dos seus cotejos e, assim, o estádio Luiz 
Pereira foi a primeira casa time.  A aquisição do estádio pode ser considerada a primeira grande 
conquista do clube, pois, segundo Ramos, foi fruto da abnegação dos jovens fundadores e colab-
oradores do início da história da agremiação.

As primeiras partidas aconteceram na terra batida, em um terreno comprado em 1921 e 
que ficava localizado a rua Santos Dumont, entre as ruas Paraíso e Epitácio Pessoa.  As obras no 
local duraram pouco mais de dois anos e, em 24 de fevereiro de 1924, o estádio foi inaugurado 
antes mesmo de estar totalmente concluído. Segundo o Jornal da Manhã, de 22 de fevereiro de 
1924, o Commercial negou-se a emprestar seu campo ao Botafogo como sempre fazia. Isto levou 
o amistoso do jovem clube da Vila Tibério contra o Uberaba Sport a ser realizado no lugar onde, 
posteriormente, seria batizado de Luiz Pereira. Como a obra ainda não estava concluída foi preci-
so erguer cercas de ripa em volta do gramado.

O portão principal de Luiz Pereira ficava na Rua Paraíso, conforme apontamento de Ramos, 
e logo depois da entrada, via-se a arquibancada coberta. Nos jogos mais importantes, em tardes 
de gala como muitos chamavam, eram colocadas cadeiras em volta do campo. Relatos da época 
ilustram bem o clima amadorístico do futebol.

Nos seus primeiros anos o estádio ainda não tinha nome. As pessoas se referiam a ele como 
o campo da Vila Tibério ou apenas como campo do Botafogo. O local chegou a receber o apelido 
de Fortim da Vila. Mais adiante o estádio também passou a ser carinhosamente chamado de 
Madeirão, devido a sua estrutura de madeira.  

Ramos (2008) explica que o estádio só recebeu o nome de Luiz Pereira anos depois da sua 
inauguração. A denominação foi uma homenagem ao diretor de mesmo nome, considerado o 
maior responsável pela aquisição do terreno junto à Antarctica e pela construção do estádio. 
Pereira ocupou vários cargos e sua colaboração foi determinante para o crescimento do clube. 
Em 1941, aconteceu o batismo oficial do campo botafoguense. Segundo os registros da época, 
existia um acordo entre os dirigentes, no qual dizia que o primeiro mandatário que falecesse 
depois da construção do estádio daria a ele seu nome. Em homenagem póstuma, o nome de Luiz 
Pereira batizou o primeiro estádio do Botafogo. 

  O último jogo oficial nesse estádio foi realizado no dia 2 de dezembro de 1967, 
quando o time passou a fazer os seus jogos no Santa Cruz. O terreno localizado no quadrilátero 
que inclui as ruas Santos Dumont, Paraíso, Epitácio Pessoa e Bartolomeu de Gusmão, foi preserva-
do bem como uma de suas arquibancadas que fica posicionada na rua Santos Dumont. No local 
do campo foi construído o clube poliesportivo.



A maioria dos ribeirão-pretanos não localizaria, nos dias de hoje, o Bairro da República, porém, saberiam, no mínimo, 
apontar a direção cardial da Vila Virgínia. O que poucos sabem é que os dois existiram ao mesmo tempo e, depois, um transitou para 
o outro. Somente os mais antigos guardam na memória a referência nominal do Bairro da República e até insistem em identificá-lo 
como um bairro ainda existente, como é o caso da senhora Isaura Magnani, que em depoimento ao MIS, disse que a Vila Virgínia 
começa onde termina o Bairro da República. Talvez o que melhor caracterize hoje o bairro seja a avenida Caramuru, onde se localiza 
o Solar Villa Lobos, a casa mais antiga ainda edificada da cidade de Ribeirão Preto, patrimônio reconhecido historicamente pelo 
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo. A senhora Nair 
Magnani, também em depoimento ao MIS, informou ter frequentado a casa quando ainda era de propriedade da família Salomone 
e, que no local, aconteciam aulas de catecismo que ela participava.

O imóvel foi construído no final do século XIX, possivelmente, segundo Maria Elizia Borges, pesquisadora, autora de vários 
trabalhos, antes de 1894, por André Maria Ferreira de Villa Lobos. A pesquisadora descobriu durante suas investigações sobre a casa, 
que a pintura decorativa do imóvel abrange o “hall” de entrada, a sala de jantar e um dos dormitórios. A execução das pinturas são 
anteriores a 1894 e, uma destas decorações pode ser de autoria do pintor Rosaltino Santoro. Ainda, segundo a autora, a decoração 
da casa reflete o gosto e o costume manifestados através de um saudosismo arraigado a um ideal estático proveniente da cultura 
europeia. Este fato talvez seja explicável por ser seu proprietário um imigrante português de descendência espanhola. Na avaliação 

de Borges, as pinturas presentes no imóvel da Avenida Caramuru contribuem para a elaboração de uma compreensão sobre o gosto 
estético das pessoas, que habitaram Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX.

Em frente a este solar foi construída a primeira estação ferroviária da Cia Mogiana, inaugurada em 23 de novembro de 1883. 
De acordo com José Pedro Miranda, atuante memorialista da cidade, a sua construção trouxe trabalhadores, que foram se instalando 
nas proximidades da estação, dando origem ao bairro da República, que se desenvolveu entre 1883 e 1905. A área teria sido ocupada 
por portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros. 

Sem saber ao certo a origem do nome, o bairro da República, já nas suas primeiras décadas sofria com a força das águas. Em 
1927, durante a Semana Santa, o lugar foi atingido por enchente, que chegou até aos trilhos do trem, na avenida Caramuru. Houve 
destruição material de grande porte, animais foram arrastados e moradores perderam pertences nas imediações da Rua Guatapará.

Em 1933, para garantir a passagem de um lado ao outro, permitindo a expansão do bairro, foi construída uma ponte de 
madeira na Rua Guatapará, demolida em 1976 e, substituída por outra de concreto. Local de povo devoto, de acordo com Pedro 
Miranda, existiam nas ruas Guatapará e Caramuru aproximadamente onze pontos de oração, onde as pessoas depositavam seus 
votos e preces.

Um dos locais mais conhecidos do bairro da República é a Rua Vitória, antigo Beco da Vitória, uma das passagens da Rua 
Guatapará para a Vila Virgínia. O Beco era um caminho antigo que servia aos moradores e donos de terrenos da Vila Virgínia, Villa 
Affonso XIII, Villa Guanabara e algumas chácaras. Era a única passagem até por volta de 1924, época em que houve a venda de lotes 
daqueles terrenos e a Cia. Mogiana cedeu, por troca, uma faixa de terra para uma nova e mais direta via de ligação, que é a Avenida 
1° de Maio, importante via da Vila Virgínia, um corredor comercial.

O antigo Beco da Vitória dava acesso aos moradores da Fazenda Boa Vista, Chácara Carborante, Paraíso - esta foi vendida, 
loteada e tornou-se efetivamente o bairro Vila Virgínia que depois passou a compreender as demais localidades ao seu redor. 
Situava-se entre os terrenos da Cia. Mogiana e terrenos da antiga Chácara Villa Lobos, que foi revendida em 1920 para Antônio 
Salomone. Em 1930, ele reclamou este beco como sendo parte de seu terreno, porém, com os mapas da Companhia Mogiana e os do 
Departamento de Obras, ficou provado que a via pertencia à Prefeitura. 

A Cia. Mogiana possuía um terreno com área de 18.569 metros quadrados, fazendo face para a Avenida 1° de maio, Rua 
Guatapará e Beco da Vitória. Em dezembro de 1936 o prefeito municipal da época, Alberto Whately, mandou um ofício ao presidente 
da Mogiana pedindo a doação de terras da Companhia para o alargamento do Beco, pois o mesmo não comportava o movimento de 
veículos e pedestres e era o único caminho de acesso para as outras ruas da Vila Virgínia. 

Em novembro de 1938, o presidente da Mogiana endereçou ao prefeito um ofício informando que a Companhia cedeu um 
terreno de sua propriedade na Rua Guatapará para que fosse construído o seu stadium. Com isso, pediu autorização ao chefe do 
executivo para o fechamento de parte do Beco da Vitória e a sua incorporação ao campo. Afirma que o Beco da Vitória, de acordo com 
as escrituras, pertencia à Companhia desde 1924. O presidente cita ainda, em sua carta, que em 1934 os moradores conseguiram da 
Mogiana, junto à Prefeitura, o alargamento do Beco em cinco metros, passando a ter a largura de 11 metros. 

Um mês depois, em dezembro, foi apresentado ao prefeito municipal um abaixo assinado dos proprietários, que se opunham 
ao fechamento do Beco da Vitória, mas, ao mesmo tempo afirmavam aceitar o fechamento para a construção do “Stadium do Sport 
Clube Mogyana”. Entre as pessoas que assinaram estava Antonio Salomone, proprietário da chácara “Villa Lobos” e que possuía dois 
pequenos prédios na rua, que eram as dependências de serviço de sua chácara. Estas tratativas em relação à abertura da rua e a 
construção do estádio foram noticiadas no Jornal Diário da Manhã.

O Esporte Clube Mogiana se transformou em um local de convivência do bairro, segundo o senhor Gildo Faustino da Silva, 
presidente da entidade no ano de 2009. Ele trabalhou na Companhia Mogiana desde os 17 anos e sempre acompanhou as atividades 
do Clube. Conta, em depoimento ao MIS, que a natação era a “menina dos olhos” do presidente da Companhia e que eram apoiados 
pelo clube vários atletas, entre eles Octávio Mobiglia e Abílio Couto, este último recebeu destaque por ter atravessado o Canal da 
Mancha, em 1958. 

A Chácara Paraíso pertencia a Lindolpho de Faria Nogueira e sua mulher Maria Alvina Nogueira. Com área de 19 hectares e 
57 ares de terras, com casa de moradia, cocheira, pastos, cercas, moinho para fubá, água encanada, casa para máquina de picar cana, 
roda d’água, casa para carros, currais, pomar e outras benfeitorias. Essa chácara estava dividida e demarcada judicialmente. 

Segundo Virgínia Macorin de Lima, em depoimento ao MIS, e conforme consta no livro “Ruas e Caminhos”, a Chácara Paraíso, 

uma gleba de oito alqueires, foi adquirida pelo seu avô Álvaro de Lima e depois loteada, dando origem ao bairro Vila Virgínia. O nome 
foi uma homenagem à sua esposa, Virgínia de Barros. Teria ele realizado várias melhorias no bairro, como doação de terras para 
abertura da Avenida 1o de Maio, para a construção da Igreja Santa Maria Goreti, Casa Paroquial e do Grupo Escolar.  

O comerciante Edmo Maurin, nascido na Vila Virgínia, disse em depoimento, em 2009, que seu pai, Mário Maurin foi um dos 
primeiros corretores da cidade. Ele vendeu a maior parte dos lotes da antiga chácara Paraíso. O filho conta que muita gente só 
conseguiu comprar um lote, porque seu pai, que ficava com a primeira parcela como forma de remuneração, facilitava aceitando 
rádio, bicicleta e outros bens como pagamento. Conta ainda o filho, que os lotes eram parcelados em até cinco anos. 

Uma das tradições culturais do bairro Vila Virgínia é o Encontro de Folia de Reis. O primeiro foi realizado em 1993, na Praça 
da Igreja Maria Goretti. A escolha do bairro não foi um acaso. Trata-se da localidade onde reside a família Alves, que mantêm sua 
Companhia de Reis até os dias atuais. A partir do segundo encontro, no entanto, a celebração passou a ser realizada na Praça João 
Rossi, ainda na Vila Virgínia, para ficar mais próximo à Capela dos Santos Reis, localizada na Rua Medeiros de Albuquerque, número 
60. O Encontro se expandiu, passou a ser identificado como regional e, mais recentemente, como nacional.

O povoado da Vila de São Sebastião se expandia para além da área central e era preciso 
oferecer terrenos para as edificações habitacionais. Enquanto o Núcleo Colonial Antonio Prado 
começava a se organizar em terras que viriam a ser o Ipiranga e os Campos Elíseos, um agrimen-
sor, Tibério Augusto Garcia de Senna, loteava terras herdadas pela sua esposa e, assim, fundava o 
bairro Vila Tibério, em 1894, o primeiro loteamento urbano de Ribeirão Preto.

Oriundo de Minas Gerais, Tibério casou-se com a filha do latifundiário João Franco de 
Moraes Octávio, herdeira de terras que confrontavam com a Vila de São Sebastião. Inicialmente, 
os lotes foram vendidos por 50 mil réis cada e, segundo Rubem Cione e Prisco Prates, em várias 
de suas obras, os terrenos foram negociados até por 200 mil réis.

As terras da Vila Tibério eram mais acessíveis à classe trabalhadora, motivo pelo qual foi 
ocupada mais rapidamente, recebendo, em seguida, os primeiros serviços de infraestrutura 
urbana. Além disso, a Vila Tibério se localizava praticamente junto ao centro, atrás da Estação 
Ferroviária e abrigava, no início, uma grande quantidade de funcionários da Mogiana.

Assim, antes da Primeira Guerra Mundial, conforme explica arquiteta Adriana Capretz Silva 
(2008), os bairros Barracão de Baixo e Barracão de Cima já haviam sido responsáveis pela 
extensão do eixo de crescimento da cidade para o norte, onde as indústrias estavam sendo 
implantadas. No eixo sul se concentrava a elite e a oeste, a Vila Tibério, que também se estabele-
ceu como bairro tipicamente operário.

Em 11 de agosto de 1911 foi inaugurada, em Ribeirão Preto, a Cervejaria Antarctica, bem ao 
final da área central e no início do bairro Vila Tibério. Dois anos depois, empreendedores exclusi-
vamente da cidade fundaram a Cervejaria Paulista. O principal incorporador foi o Hanz Scherholz 
e da primeira diretoria fizeram parte João Alves Meira Junior como presidente e Alfio Messina 

como gerente. As duas fábricas passaram a ser as maiores cervejarias da cidade.
A primeira fábrica da Companhia Cervejaria Paulista foi instalada à rua Visconde do Rio 

Branco e somente em 1914 foi inaugurada a nova sede, construída na avenida Jerônimo 
Gonçalves, às margens do córrego. Na margem oposta estava instalada a fábrica da Cia. Antarcti-
ca Paulista. Desde a sua inauguração até os anos de 1970, a fábrica de bebidas da Cia. Paulista, 
juntamente com a Cia. Antarctica, geraram muitos empregos e contribuíram para a formação de 
mão de obra especializada, operariado este, composto inicialmente na sua maioria por 
imigrantes. A construção das duas fábricas colaborou, também, para os investimentos em melho-
rias na área de abastecimento de água e energia daquela região da cidade, impulsionando o 
crescimento da Vila Tibério e da região central da cidade. A Cia. Paulista foi ainda precursora dos 
investimentos imobiliários que injetaram significativas cifras nas finanças locais, em meio à crise 
iniciada em 1929. 

Um dos elementos mais marcantes e significativos na memória do ribeirão-pretano sobre 
a Cervejaria Paulista é o toque da “sereia”, que era ouvido em todo o centro e nos bairros das ime-
diações, com muita precisão na Vila Tibério por causa da proximidade. Em 1928, a diretoria da 
Companhia aprovou a compra de uma “sereia” da Fábrica Siemens, medindo 80 cm de altura por 
25 cm de diâmetro. A peça foi instalada em cima da torre da esquerda do prédio, numa altura de 
25 metros. A partir de então o silvo passou a ser ouvido, por exatos 45 segundos, às 6h, às 12h e 
às 18h, todos os dias. 

Edgar Carlos Hermanson, responsável pela assistência mecânica da “sereia”, assumiu o 
posto que era do seu pai, em 1937, e conta em reportagem do jornal “Diário da Manhã” que algu-
mas vezes foi obrigado a tocá-la fora dos horários pré-estabelecidos. No final da Segunda Guerra 
Mundial, Edgar foi acordado no meio da noite por uma multidão, que exigia que a “sereia” fosse 
tocada em comemoração ao final da guerra. O mesmo ocorreu com a chegada dos expedicionári-
os, vindos da Itália, e em outras ocasiões especiais. O silvo acordava os trabalhadores pela manhã, 
definia o horário de almoço e alertava o comércio e a indústria para o fechamento de suas portas. 
O som estridente deixava claro que Ribeirão Preto, paulatinamente, abandonava o ritmo do 
campo, marcado pelo nascer e pelo pôr do sol e adotava o ritmo frenético da modernidade.

O loteamento da Vila aumentava cada vez mais a sua população, que manifestou o inter-
esse em edificar uma igreja no bairro. Assim, a paróquia Nossa Senhora do Rosário foi criada em 
12 de março de 1914. Instituída durante o bispado de Dom Alberto José Gonçalves, primeiro 
Bispo Diocesano, a sua construção foi iniciada em 1918. A inauguração do templo religioso ocor-
reu em 24 de dezembro de 1919. Localizada de frente à Praça Coração de Maria, ao lado da Escola 
Sinhá Junqueira, esta paisagem do bairro representa a localidade.

Antes da construção da igreja, os serviços religiosos eram realizados na antiga sede da 
Sociedade Alemã, na rua Gonçalves Dias, prédio este doado ao Botafogo Futebol Clube. Posteri-
ormente, as missas foram celebradas numa capela construída no pátio da rua Martinico Prado, ao 
lado da atual Matriz. Em 1934, foi elaborado um estudo para a instalação do sistema de ilumi-
nação para a praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Naquela época havia um coreto na praça 
onde eram realizadas apresentações musicais sob a regência dos maestros José Delfino, Ignácio 
Stábile, entre outros. 

A primeira escola do bairro também foi edificada a partir da manifestação da comunidade, 
que requereu junto à Câmara Municipal a doação de um terreno ao governo do estado. Em 1919, 
a solicitação foi atendida com a lavratura da escritura do terreno. O prédio foi construído entre 
1919 e 1921 e, no dia 21 de julho de 1921, o Terceiro Grupo Escolar de Ribeirão Preto foi inaugura-
do. As aulas tiveram início no dia 16 de outubro de 1921, tendo como primeiro diretor Pascoal 
Moutno Salgado.  

Por Decreto Estadual a escola foi denominada de Dona Sinhá Junqueira.  O edifício ostenta 
piso de cerâmica portuguesa com lâminas de mármore de Carrara nos detalhes e escada de 
madeira nobre.

 A Avenida do Café que corta o bairro da Vila Tibério e se consolidou como um corre-
dor comercial existe como meio de passagem desde o tempo áureo do café. Era a antiga estrada 
de ferro que, partindo da Estação Ribeirão Preto seguia, via Fazenda Monte Alegre, até a Fazenda 
Dumont. Somente em 1949 passou a chamar-se Via do Café e, em 1966, Avenida do Café. 

Uma das paixões da Vila é o Botafogo. O clube foi fundado no final dos anos 1910 e antes 
de ter um estádio na região que viria a ser a Ribeirânia, sua sede foi no coração da Vila. Segundo 
Igor Ramos (2008), autor da obra biográfica sobre o clube, era importante para a afirmação do 
jovem Botafogo ter um local próprio para a realização dos seus cotejos e, assim, o estádio Luiz 
Pereira foi a primeira casa time.  A aquisição do estádio pode ser considerada a primeira grande 
conquista do clube, pois, segundo Ramos, foi fruto da abnegação dos jovens fundadores e colab-
oradores do início da história da agremiação.

As primeiras partidas aconteceram na terra batida, em um terreno comprado em 1921 e 
que ficava localizado a rua Santos Dumont, entre as ruas Paraíso e Epitácio Pessoa.  As obras no 
local duraram pouco mais de dois anos e, em 24 de fevereiro de 1924, o estádio foi inaugurado 
antes mesmo de estar totalmente concluído. Segundo o Jornal da Manhã, de 22 de fevereiro de 
1924, o Commercial negou-se a emprestar seu campo ao Botafogo como sempre fazia. Isto levou 
o amistoso do jovem clube da Vila Tibério contra o Uberaba Sport a ser realizado no lugar onde, 
posteriormente, seria batizado de Luiz Pereira. Como a obra ainda não estava concluída foi preci-
so erguer cercas de ripa em volta do gramado.

O portão principal de Luiz Pereira ficava na Rua Paraíso, conforme apontamento de Ramos, 
e logo depois da entrada, via-se a arquibancada coberta. Nos jogos mais importantes, em tardes 
de gala como muitos chamavam, eram colocadas cadeiras em volta do campo. Relatos da época 
ilustram bem o clima amadorístico do futebol.

Nos seus primeiros anos o estádio ainda não tinha nome. As pessoas se referiam a ele como 
o campo da Vila Tibério ou apenas como campo do Botafogo. O local chegou a receber o apelido 
de Fortim da Vila. Mais adiante o estádio também passou a ser carinhosamente chamado de 
Madeirão, devido a sua estrutura de madeira.  

Ramos (2008) explica que o estádio só recebeu o nome de Luiz Pereira anos depois da sua 
inauguração. A denominação foi uma homenagem ao diretor de mesmo nome, considerado o 
maior responsável pela aquisição do terreno junto à Antarctica e pela construção do estádio. 
Pereira ocupou vários cargos e sua colaboração foi determinante para o crescimento do clube. 
Em 1941, aconteceu o batismo oficial do campo botafoguense. Segundo os registros da época, 
existia um acordo entre os dirigentes, no qual dizia que o primeiro mandatário que falecesse 
depois da construção do estádio daria a ele seu nome. Em homenagem póstuma, o nome de Luiz 
Pereira batizou o primeiro estádio do Botafogo. 

  O último jogo oficial nesse estádio foi realizado no dia 2 de dezembro de 1967, 
quando o time passou a fazer os seus jogos no Santa Cruz. O terreno localizado no quadrilátero 
que inclui as ruas Santos Dumont, Paraíso, Epitácio Pessoa e Bartolomeu de Gusmão, foi preserva-
do bem como uma de suas arquibancadas que fica posicionada na rua Santos Dumont. No local 
do campo foi construído o clube poliesportivo.



 e suas REFERÊNCIAS 
BONFIM PAULISTA:

CULTURAIS
 O Distrito de Bonfim Paulista é integrante do município de Ribeirão Preto. Fundado em 
10 de fevereiro de 1894, por Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim, foi conhecido inicialmente 
como Gaturamo e Viaduto e denominado de Vila Bonfim, em 1893, homenageando seu 
fundador. Somente em 1902, com a lei n° 890, alterou-se sua denominação para Bonfim Paulista. 
Sua primeira capela foi construída em 1894, tendo como padroeiro Bom Jesus de Bonfim. Em 
1898 foi elevada à categoria de Paróquia, passando a pertencer à Diocese de São Paulo. No final 
do século XIX, a Vila já contava com mais de seis mil habitantes, sendo aproximadamente 40 
fazendas povoadas, quase 500 crianças nascidas por ano e com 300 casas. 
 A construção da Igreja Matriz, junto da antiga Capela, começou em 1903 e sua inaugu-
ração ocorreu em 08 de setembro de 1906. Em 1908, com a definição dos limites da recém criada 
Diocese de Ribeirão Preto, a Paróquia de Bonfim passou a responder ao Bispo Dom Alberto José 
Gonçalves, que nomeou, em 1914, o Padre Canuto Amarante como vigário, permanecendo 
como tal até sua morte, em 1950. 
 No início do século XX, a Vila recebeu alguns melhoramentos, como o calçamento de 
paralelepípedos e um centro telefônico, inaugurado em 1906, na Praça Bonfim. Os moradores 
contavam com um farmacêutico, Joaquim Silva, que fazia os remédios e atendia aos moradores 
da cidade e do campo. Aqueles que estavam de passagem podiam hospedar-se no Hotel Moré, 
fundado em 1903. Alguns anos depois, em 1915, vieram as pensões, como a Espanhola e a 
Pensão São José. O senhor Severo Ferreira era quem se ocupava de transportar as compras que 
os colonos faziam na cidade para as fazendas onde moravam. Além disso, era ele quem buscava, 
em Ribeirão Preto, os artigos inexistentes na pequena Bonfim. 
 Na zona rural estavam algumas das fazendas de café mais importantes do município. 
Entre elas, a de Iria Alves Ferreira e a propriedade Brejinho, do Dr. Francisco da Cunha Junqueira. 
Nesta última havia cinema, banda de música, armazém de secos e molhados, loja de roupa, ofici-
na, barbeiro, farmácia, açougue, serralheria, salão de baile, sapateiro e alfaiate. 

 Mas não só da cafeicultura vivia Bonfim. A Vila também teve algumas fábricas no 
começo do século XX: de macarrão, de carroção, de sabão, de foguetes, além da Gráfica 
Dinamérico. 
 O lazer não podia faltar. Uma das opções era o cinema de Joaquim Silva, fundado em 
1904, iluminado por lampiões e tocado por caldeira à vapor, com lenhas na fornalha. A tela onde 
projetavam os filmes tinha que ser molhada antes. Em 1925 surgiu o Bonfinense Futebol Clube, 
com destaque para três jogadores que fizeram sucesso à época: Orozimbo, Arassindo e Agemiro, 
que depois foram convidados para jogar no Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto. 
 Todos esses bens culturais descritos até aqui representam muito mais do que simples 
valores estéticos e materiais. Agregaram significados que ajudaram a consolidar a identidade 
bonfinense. Edifícios que representaram, no passado, importantes centros de trocas comerciais, 
fabris e de prestação de serviços. Construções resultantes de modos de fazer e ofícios de uma 
população que ainda guarda suas memórias por meio dos velhos moradores. Alguns bens estão 
descaracterizados, porém, continuam sendo importantes para os moradores. 
 Percebe-se no cotidiano da Vila, pessoas que ainda residem em sítios, chácaras e fazen-
das das redondezas, utilizando-se dos serviços básicos como a escola e o posto de saúde, além 
de oficina mecânica, o serviço de funilaria, marceneiro, serralheiro, agência do correio, banco e 
comércio. Nos finais de semana há uma concentração maior da população rural, que usufrui do 
pequeno comércio em torno da praça central, oferecendo serviços e produtos como salão de 
barbeiro, farmácia, armazém de secos e molhados, supermercados de produtos em geral, açou-
gue, quitanda, padarias, lojas de roupas, bares e restaurantes. 
 Bonfim Paulista é uma comunidade com características próprias, onde a rua é palco do 
desenvolvimento urbano e da socialização. A religiosidade tem presença marcante no traçado 
urbano: um eixo visual liga a Igreja Senhor Bom Jesus do Bonfim e os edifícios da antiga CPFL, 
antiga Fábrica de Macarrão e o Núcleo da Criança e do Adolescente.
 A influência rural pode ser observada na arquitetura urbana, que ainda apresenta 
alguns edifícios com características primitivas. Também, nos modos de viver isto pode ser obser-
vado como, por exemplo, o costume do morador sair para a rua nos intervalos dos afazeres da 
casa, na intenção de encontrar os vizinhos e os passantes para um simples cumprimento ou, 
esticar um pouco a prosa, colocando os assuntos em dia. Em fins de tarde é possível ver nas 
calçadas as pessoas confortavelmente sentadas, jogando “conversa fora”.
 Porém, este modo de certa forma bucólico de se viver, está se transformando. Por 
conta de uma exacerbada especulação imobiliária, aliada à falta de planejamento, cresce o 
número de condomínios fechados nas franjas do Distrito, impondo aos seus moradores valores 
e referências estranhas aos seus marcos identitários.
 Durante a pesquisa realizada pela Rede de Cooperação Identidades Culturais, entre 
2010 e 2012, foram selecionados sessenta e dois imóveis da área urbana que formam um conjun-
to representativo do modo de viver do bonfinense. Depois de uma minuciosa análise, os imóveis 
foram classificados em quatro tipologias: o primitivo, com influência da arquitetura rural mineira; 
exemplares híbridos, entre o estilo eclético e uma arquitetura primitiva, o Eclético; e o estilo 
Missões.
 Para esta obra, foram selecionados apenas alguns exemplos de cada uma das quatro 
classificações, para que o leitor tome conhecimento das suas principais características e as iden-
tifique durante uma visita ao Distrito de Bonfim Paulista. O total do levantamento pode ser 
conhecido no Relatório de Pesquisa da Rede, de 201



 O Distrito de Bonfim Paulista é integrante do município de Ribeirão Preto. Fundado em 
10 de fevereiro de 1894, por Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim, foi conhecido inicialmente 
como Gaturamo e Viaduto e denominado de Vila Bonfim, em 1893, homenageando seu 
fundador. Somente em 1902, com a lei n° 890, alterou-se sua denominação para Bonfim Paulista. 
Sua primeira capela foi construída em 1894, tendo como padroeiro Bom Jesus de Bonfim. Em 
1898 foi elevada à categoria de Paróquia, passando a pertencer à Diocese de São Paulo. No final 
do século XIX, a Vila já contava com mais de seis mil habitantes, sendo aproximadamente 40 
fazendas povoadas, quase 500 crianças nascidas por ano e com 300 casas. 
 A construção da Igreja Matriz, junto da antiga Capela, começou em 1903 e sua inaugu-
ração ocorreu em 08 de setembro de 1906. Em 1908, com a definição dos limites da recém criada 
Diocese de Ribeirão Preto, a Paróquia de Bonfim passou a responder ao Bispo Dom Alberto José 
Gonçalves, que nomeou, em 1914, o Padre Canuto Amarante como vigário, permanecendo 
como tal até sua morte, em 1950. 
 No início do século XX, a Vila recebeu alguns melhoramentos, como o calçamento de 
paralelepípedos e um centro telefônico, inaugurado em 1906, na Praça Bonfim. Os moradores 
contavam com um farmacêutico, Joaquim Silva, que fazia os remédios e atendia aos moradores 
da cidade e do campo. Aqueles que estavam de passagem podiam hospedar-se no Hotel Moré, 
fundado em 1903. Alguns anos depois, em 1915, vieram as pensões, como a Espanhola e a 
Pensão São José. O senhor Severo Ferreira era quem se ocupava de transportar as compras que 
os colonos faziam na cidade para as fazendas onde moravam. Além disso, era ele quem buscava, 
em Ribeirão Preto, os artigos inexistentes na pequena Bonfim. 
 Na zona rural estavam algumas das fazendas de café mais importantes do município. 
Entre elas, a de Iria Alves Ferreira e a propriedade Brejinho, do Dr. Francisco da Cunha Junqueira. 
Nesta última havia cinema, banda de música, armazém de secos e molhados, loja de roupa, ofici-
na, barbeiro, farmácia, açougue, serralheria, salão de baile, sapateiro e alfaiate. 

 Mas não só da cafeicultura vivia Bonfim. A Vila também teve algumas fábricas no 
começo do século XX: de macarrão, de carroção, de sabão, de foguetes, além da Gráfica 
Dinamérico. 
 O lazer não podia faltar. Uma das opções era o cinema de Joaquim Silva, fundado em 
1904, iluminado por lampiões e tocado por caldeira à vapor, com lenhas na fornalha. A tela onde 
projetavam os filmes tinha que ser molhada antes. Em 1925 surgiu o Bonfinense Futebol Clube, 
com destaque para três jogadores que fizeram sucesso à época: Orozimbo, Arassindo e Agemiro, 
que depois foram convidados para jogar no Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto. 
 Todos esses bens culturais descritos até aqui representam muito mais do que simples 
valores estéticos e materiais. Agregaram significados que ajudaram a consolidar a identidade 
bonfinense. Edifícios que representaram, no passado, importantes centros de trocas comerciais, 
fabris e de prestação de serviços. Construções resultantes de modos de fazer e ofícios de uma 
população que ainda guarda suas memórias por meio dos velhos moradores. Alguns bens estão 
descaracterizados, porém, continuam sendo importantes para os moradores. 
 Percebe-se no cotidiano da Vila, pessoas que ainda residem em sítios, chácaras e fazen-
das das redondezas, utilizando-se dos serviços básicos como a escola e o posto de saúde, além 
de oficina mecânica, o serviço de funilaria, marceneiro, serralheiro, agência do correio, banco e 
comércio. Nos finais de semana há uma concentração maior da população rural, que usufrui do 
pequeno comércio em torno da praça central, oferecendo serviços e produtos como salão de 
barbeiro, farmácia, armazém de secos e molhados, supermercados de produtos em geral, açou-
gue, quitanda, padarias, lojas de roupas, bares e restaurantes. 
 Bonfim Paulista é uma comunidade com características próprias, onde a rua é palco do 
desenvolvimento urbano e da socialização. A religiosidade tem presença marcante no traçado 
urbano: um eixo visual liga a Igreja Senhor Bom Jesus do Bonfim e os edifícios da antiga CPFL, 
antiga Fábrica de Macarrão e o Núcleo da Criança e do Adolescente.
 A influência rural pode ser observada na arquitetura urbana, que ainda apresenta 
alguns edifícios com características primitivas. Também, nos modos de viver isto pode ser obser-
vado como, por exemplo, o costume do morador sair para a rua nos intervalos dos afazeres da 
casa, na intenção de encontrar os vizinhos e os passantes para um simples cumprimento ou, 
esticar um pouco a prosa, colocando os assuntos em dia. Em fins de tarde é possível ver nas 
calçadas as pessoas confortavelmente sentadas, jogando “conversa fora”.
 Porém, este modo de certa forma bucólico de se viver, está se transformando. Por 
conta de uma exacerbada especulação imobiliária, aliada à falta de planejamento, cresce o 
número de condomínios fechados nas franjas do Distrito, impondo aos seus moradores valores 
e referências estranhas aos seus marcos identitários.
 Durante a pesquisa realizada pela Rede de Cooperação Identidades Culturais, entre 
2010 e 2012, foram selecionados sessenta e dois imóveis da área urbana que formam um conjun-
to representativo do modo de viver do bonfinense. Depois de uma minuciosa análise, os imóveis 
foram classificados em quatro tipologias: o primitivo, com influência da arquitetura rural mineira; 
exemplares híbridos, entre o estilo eclético e uma arquitetura primitiva, o Eclético; e o estilo 
Missões.
 Para esta obra, foram selecionados apenas alguns exemplos de cada uma das quatro 
classificações, para que o leitor tome conhecimento das suas principais características e as iden-
tifique durante uma visita ao Distrito de Bonfim Paulista. O total do levantamento pode ser 
conhecido no Relatório de Pesquisa da Rede, de 201



  Uma COLEÇÃO3.3  
COGNOMES  de 

Como se fosse um texto literário é comum o nome de uma localidade vir seguido de um 
subtítulo ou cognome, por exemplo: nos Estados Unidos, cada uma das 13 colônias, desde a inde-
pendência do país, é oficialmente conhecida por um complemento seguindo o nome – a Geórgia 
é também o Peach State (Estado Pêssego), Nova Iorque é cognominada The city that never sleeps 
(A cidade que nunca dorme), Nova Jérsei, graças aos seus belos parques e jardins, é chamada 
Garden state (Estado Jardim). Além das colônias, cada uma das cidades americanas também é 
conhecida pelos seus cognomes, normalmente relacionados à potencialidade econômica do 
município.

Dessa forma, pode-se lembrar, só para citar outros exemplos, que Paris é a Cidade Luz, 
Buenos Aires é a Capital do Tango e Cannes é a Capitale mondiale de l’art cinématographique.

Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao seu nome. No início do primeiro 
decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico, em plena liderança como 
produtora cafeeira e por isso, passou a ser chamada de “Capital d’Oeste”, não pela sua localização 
geográfica, mas pela condição de lugar aberto ao novo e receptivo ao moderno. 

A cidade era de fato, à época, a “Capital do Café”. Os números lhe conferiam este título. Um 
informativo editado em Londres, em 1913, cita que entre os doze maiores produtores de café do 
estado de São Paulo ocupavam as primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont, Mar-
tinho Prado e Francisca do Val, proprietários de fazendas em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Essa expansão rumo ao oeste, em direção às terras de cor vermelha, resulta de uma série de 
fatores, conforme já especificado. Contudo, vale a pena destacar a ampla divulgação feita por Luís 
Pereira Barreto, agrônomo e médico formado pela Universidade de Bruxelas, que publicou vários 
artigos em jornais de grande circulação elogiando as propriedades da terra roxa na região de 
Ribeirão Preto:

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 02/12/1876

Os paulistas do Oeste de São Paulo, em geral, não suspeitam o quanto a sua terra está 
na tela da discussão corrente nas outras províncias, mas, com especialidade na do Rio 
de Janeiro.
[...] É natural que uma tão vistosa superioridade desperte em todos os brasileiros a mais 
viva curiosidade e provoque o justo desejo de saber quais os elementos, que dão a São 
Paulo essa brilhante e invejável perspectiva. [...]
A filosofia da terra roxa! Não se assustem os srs. fazendeiros, [...]. Quero simplesmente 
colocá-los em estado de responder às incessantes objeções e aos pedidos de infor-
mação que nos chegam de fora da província.   
A minha tese é a seguinte: a província de São Paulo é o que é na atualidade, graças 
simplesmente à sua terra roxa. [...]. 

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 10/12/1876

A província de São Paulo possui grande número de municípios do mais alto valor em 

terras de cultura; e é difícil mesmo a um lavrador, que vem de fora, saber a qual deve 
dar preferência. Mas, quando mesmo não possuísse o Ribeirão Preto, assim seria ela a 
primeira província do Império.

Só este era bastante para colocá-la acima de tudo quanto a imaginação pode conceber de 
mais surpreendente. É ali que a natureza tropical condensou todas as forças de sua fecundidade 
e derramou à profusão todas as maravilhas de sua onipotente criação. O Ribeirão Preto é o vasto 
repositório em que a “Flora Brasileira” se ostenta em sua mais enérgica e deslumbrante 
expressão. É a esse município que eu aconselharia uma visita a todos aqueles que aprenderam a 
achar um supremo gozo nos grandes contatos com o mundo criador, no grandioso espetáculo 
da natureza viva. Graças às suas terras excepcionais, a província de São Paulo é a única que 
escapará ao naufrágio geral da nossa lavoura. [...]

Ciências naturais e terra roxa; filosofia positiva e poesia nos bancos da escola; arados e 
trabalho entre as ruas verde-rubras de esplendorosos cafezais; embelezamento do espírito e 
embelezamento da terra, nossa mãe comum; elevação do nosso nível moral repousando sobre 
as bases imutáveis de uma consciente e enérgica extensão de nossa vida material: eis o mais alto 
e grandioso ideal, que se deve nutrir todo verdadeiro patriota. [...] 

Considerando o recurso filosófico de Gyorgy Luckás em que a história só pode ser enten-
dida como pós-festium, é possível, hoje, observar que muito mais do que a terra roxa, era o perfil 
do homem aportado em Ribeirão Preto que garantia a elevada produção e o desenvolvimento 
econômico. Diferente dos barões do café da região do Vale do Paraíba, o homem ribeirão-pre-
tano, tendo como expoente Francisco Schmidt, já era, naquele início de século, um homem do 
hoje reconhecido agronegócio. 

Ainda sobre a época do café, em 1909, o francês Laliére escreveu um livro sobre o café no 
Brasil, Le Café – Dans l’État de Saint Paul e dedicou, logo no início da publicação, algumas pági-
nas a Ribeirão Preto, nas quais identificava Schmidt como o maior produtor do mundo. 

Também, Monteiro Lobato escreveu sobre Ribeirão Preto e talvez, melhor do que 
qualquer outro soube ver a cidade como diferente e ao descrevê-la, observou suas característi-
cas. Disse em carta enviada a Godofredo Rangel, no dia 18 de janeiro de 1907. 

Rangel,
Estou seriamente endividado para contigo, em cartas, livros, cumprimento de 
promessas, pedaços de Queijo... Mas explica-se a má finança. O mês de dezembro 
passei-o todo fora daqui, em S. Paulo e no Oeste.
Corri as linhas da Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis 
cidades que da noite para o dia o Café criou - S. Carlos, um lugarejo de ontem, hoje 
com 40 mil almas; Ribeirão Preto, com 60 mil; Araraquara, Piracicaba a formosa e 
outras. Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragem nova, pois em toda a 
região da Terra Roxa - um puro óxido de ferro - recebi nas ventas um bafo de seiva, 
com pronunciado sabor de riqueza latente. 
Em Ribeirão, a colheita do município foi o ano passado de 4 e meio milhões de arrobas 
- coisa fabulosa e nunca vista. Um fazendeiro, o Schmidt, colheu, só ele, 900.000 
arrobas. Costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho 
S. Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que há 800 "mulheres da vida", todas 
"estrangeiras e caras". Ninguém "ama" ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 
anos e importa champanha e francesas diretamente. 
A terra-chão, porém, é uma calamidade - "enferruja", isto é, avermelha todas as 

pessoas e coisas, desde a fachada das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho 
de amostra. Não pense que é tinta, não. 
Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. Esse meu passeio de 3.453 
quilômetros de via férrea buliu muito com as minhas ideias.
[...] Eu mesmo gostaria de firmar-me por lá [...] Estou tentando ser nomeado para 
Ribeirão Preto... (Lobato, 1950 pp. 153-155) 

Entretanto, diferente de muitas outras, Ribeirão Preto de tantos cognomes, não consegue 
se associar com afinidade a um único. Ainda em seu tempo áureo do café, foi a “Capital da Cultu-
ra”, muito especialmente porque abrigava dois teatros em praças vizinhas, na área central da 
cidade, se destacando como referência no interior do estado.

Mas sua produção cultural se acanhou com o tempo, a demolição do Carlos Gomes, o 
incêndio do Pedro II. E, de dois templos das artes, a cidade ficou sem nenhum no Quarteirão 
Paulista.

Mas dali mesmo saiu um outro cognome. O desempenho do Pingium, com seu chope 
gelado servido acompanhado de muitas lendas, deu à cidade o cognome de “Capital do Chope”.

A troca do plantio do café para a cana garantiu ao município a identificação de “Capital da 
Cana de Açúcar”. Daí mesmo derivou o cognome de “Capital do Agronegócio”, muito em referên-
cia a Agrishow, que acontece há poucos anos na cidade.

De todos esses cognomes vale a pena se aprofundar na discussão de um recebido pela 
cidade nos anos oitenta: Califórnia Brasileira.

Era comum na cidade a ação propagandista para chamar novos investidores da terra. Esse 
recurso foi usado outras vezes e analisar uma delas se faz oportuno para entender a concepção 
da cidade e sua formação regional. 

Duas comunicações sobre a cidade ganharam destaque na década de 1980 e ambas foram 
analisada por Silva (2008) em artigo publicado na Revista Temática, editada pelo IPERP, Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. Uma do Jornal do Brasil, publicado no dia 22 de março 
de 1987, assinada pelo jornalista Ricardo Kotscho (1987), matéria intitulada “Califórnia Paulista – 
Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, não teme crise ou recessão” e a segunda, edição do 
Globo Repórter, da TV Globo, levada ao ar em 1989, ficou conhecida como “Ribeirão Preto: Califór-
nia Brasileira”.

Segundo Kotscho (1987), em resposta a um e-mail trocado com a pesquisadora Adriana 
Silva, a pauta para a reportagem de 1987 se deu durante um encontro entre o empresário e 
ex-ministro Roberto Gusmão, o então diretor do Jornal do Brasil, Augusto Nunes e ele. 

Primeira ponderação que a linguística baliza por meio da Análise do Discurso, se refere ao 
sujeito. O título confere um poder de fala à cidade: Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, 
não teme crise ou recessão. Onde melhor se vive? Em Ribeirão Preto. Quem não teme crise ou 
recessão? Seria Ribeirão Preto? A cidade pode ser o lugar, mas não pode não temer a crise e a 
recessão, na condição de instituição constituída por representatividade. Somente uma pesquisa 
estatística poderia sustentar a assertiva. O título não responde: todos que moram na cidade 
temem a crise e a recessão? Todos os ricos da cidade não temem a crise e a recessão? Ou ainda, os 
políticos da cidade não temem a crise e a recessão? Ao permitir várias suposições, a matéria 
permite muitas interpretações.

A contrariedade se dá ainda no texto da própria reportagem. O jornalista escreve: “mais do 
que os números em si, preocupam o prefeito certos contrastes da cidade que administra. Embora, 
no ano passado, ele tenha licenciado uma área de 219 mil 168 metros quadrados para a 
construção de prédios, quase todos de alto luxo, a cidade enfrenta um agudo déficit habitacional. 

Só na fila da Cohab há mais de 30 mil candidatos à espera de uma casa. Esta é uma cidade rica 
com Prefeitura pobre – desabafa Sampaio, do alto de um orçamento de 700 milhões de cruzeiros 
para este ano, por não ter conseguido convencer a Câmara Municipal da necessidade de reajustar 
taxas e impostos. 

Apesar das distorções, Sampaio reconhece que Ribeirão Preto ainda oferece o melhor 
padrão de vida do país e, como não para de chegar gente, a questão social se agrava a cada dia. 
Na periferia da cidade, já brotaram 18 favelas nos últimos 10 anos e multiplicaram-se em 
proporção geométrica os menores abandonados, que matam a fome cheirando cola e dormem 
pelas calçadas sujas do centro, como em qualquer cidade grande. O prefeito calcula que pelo 
menos 20% da população de Ribeirão Preto vive em condições subumanas e, já está pensando 
em criar uma guarda municipal porque chegou à conclusão de que a PM, se não aumentar seu 
contingente em pelo menos 200 homens, não dará conta de garantir a segurança da cidade. O 
progresso trouxe para a cidade também traficantes de cocaína e assaltantes de banco: o maior 
assalto do ano passado aconteceu aqui, quando levaram 22 milhões de cruzeiros do Bradesco”...

Transitando as informações de parágrafos na matéria, é perceptível os antagonismos das 
afirmações:... “Um lugar onde há trabalho para quem queria (no ano passado, a oferta de empre-
gos cresceu 510%)”... em outro momento: “...20% da população de Ribeirão Preto vive em 
condições subumanas”... A constatação acima permite avaliar, simplesmente por silogismo, que 
20% da população recebe salários que os mantém em condições subumanas.

As informações sobre a realidade econômica de Ribeirão Preto transitam, em ambas as 
reportagens, entre a cidade e a região. A afirmação é a de que Ribeirão Preto é uma cidade rica, 
tão rica que foi cognominada “Califórnia Brasileira”. Se a denominação se referia a ela e aos 
municípios ao seu entorno, somente a cidade se apropriou do conceito. Ao longo dessas três 
décadas posteriores à divulgação das matérias, observou que o rótulo só coube a ela. Em algumas 
publicações sobre Sertãozinho, conforme pesquisa pelo buscador do google, a relação se estabe-
leceu.

Todas as informações numéricas da reportagem se referiam à produção da região. “... Maior 
polo alcooleiro do mundo, de suas 66 destilarias saíram no ano passado 3 bilhões e 300 milhões 
de litros – um terço de toda a produção nacional. Das suas 35 usinas de açúcar, 34 milhões e 800 
mil sacas – um quinto da produção nacional. Mas não só de açúcar e álcool vive a região mais rica 
do país, que em 1985 teve uma arrecadação de ICMS – 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros – superi-
or à de 15 estados e territórios (só Ribeirão Preto arrecadou mais do que seis estados, ficando 
pouco abaixo do Maranhão). Os canaviais ocupam apenas 16% da área. No que sobre, produz-se 
de tudo, e não é pouco. Aqui são colhidos 34,7% dos grãos do estado, da soja ao arroz, do amen-
doim ao milho, do algodão ao girassol, o que corresponde a 8% dos alimentos produzidos no 
país. E mais, das 466 mil toneladas de suco de laranja exportados no ano passado, que renderam 
ao país US$ 800 milhões, 90% saíram da Califórnia Paulista. Para quem acha que já basta, há 
outros números não menos impressionantes. A região abriga 1milhão, 250 mil cabeças de gado, 
com uma produção diária de 1 milhão de litros de leite. As 868 granjas produzem 2 milhões de 
pintos em um dia e 4 milhões, 712 mil frangos gordos por mês, enquanto as 1 milhão e 600 mil 
poedeiras botam 1 milhão e 750 mil dúzias de ovos”.

Dessa forma, dizer que Ribeirão Preto é a Califórnia Brasileira e dizer que a região se compor-
ta como um estado rico, tanto que merece o cognome de Califórnia, o estado mais rico dos Esta-
dos Unidos, não se trata de informação equivalente. A cidade jamais poderia ser sozinha a Califór-
nia. Seu perfil de capital de estado, graças às características urbanas, culturais e à sua geografia, 
confere-lhe o papel de centro, polo, mas totalmente dependente da produtividade regional.

O professor de economia Vicente Golfeto, à frente do Instituto Maurílio Biagi, é autor de um 

artigo, divulgado no site da entidade, que ilustra e evidencia as informações apresentadas acima. 
Escreve ele:

“Imagine um terremoto atingindo nossa região. Se ele atingisse a região toda, menos 
Ribeirão Preto, gradativamente Ribeirão Preto iria perdendo substância econômica. A 
perda de importância de Ribeirão Preto não seria um flash. Seria um filme. Agora, 
vejamos o caso contrário, isto é, se o terremoto atingisse Ribeirão Preto, mas man-
tivesse a região intacta, aí, paulatinamente, a região construiria Ribeirão Preto. Numa 
frase: Ribeirão Preto é consequência da região, na sua maior parte”....(SILVA, 2008)

Em relação ao Globo Repórter, embora evidencie Ribeirão Preto como a cidade rica, mostran-
do, inclusive, seu número expressivo de piscinas, chama a região de Califórnia Brasileira e identifica 
Ribeirão Preto como capital desse estado. O âncora do programa abre a edição afirmando:

 “Chamar a região de Ribeirão Preto “Califórnia Brasileira” não é exagero. A Califórnia é o 
estado mais rico dos Estados Unidos, e a região de Ribeirão Preto é o exemplo do Brasil 
que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, 
esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. 
Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Alguns se 
transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica”. (SILVA, 2008)

Na sequência mostrou, um a um, exemplos de iniciativas exitosas economicamente. O 
senhor Luis Rufino de Souza, boia fria entrevistado, trabalhava, na época, em uma fazenda em 
Guariba. A fazenda São Vicente, citada na matéria, está sediada no município de Pitangueiras. A 
Lagoa da Serra, fazenda que possuía, na data da apresentação da matéria, 90 dos melhores touros 
reprodutores do Brasil, está sediada em Sertãozinho. O Boitel, uma espécie de hotel para bois, 
funciona ao lado da Usina Vale do Rosário, que tem sede em Morro Agudo, e a Vale do Rosário 
Agrícola tem sede no município de São Joaquim da Barra.

Joelmir Betting participou do programa e, durante o seu comentário, falou sobre a fantásti-
ca experiência da produção de energia a partir do uso do bagaço da cana. Quando o comentaris-
ta citou os números da produção, ele referia-se à produção das usinas Santo Antônio e São Fran-
cisco, ambas localizadas em Sertãozinho.

Na sequência, o repórter fala sobre a expressiva produção de laranja na região e mostra 
uma das fazendas produtoras com sede em Severina. Depois, menciona a produção de uma fábri-
ca de suco de laranja responsável, sozinha, por 16% do suco de laranja exportado. A fábrica men-
cionada está localizada em Bebedouro.

O repórter escreve sobre a criação de cavalos de raça e a prática do polo como esporte. Na 
tentativa de ilustrar sua fala, mostra uma fazenda em Orlândia. Sobre o setor industrial, o progra-
ma mostra a Zanini, que tem sede na cidade de Sertãozinho. A evidência maior foi dada ao 
empresário Mauro Sponchiado, produtor de um chip que só é fabricado nos Estados Unidos, no 
Japão e em Sertãozinho, sede de sua empresa.

A primeira imagem verdadeiramente de Ribeirão Preto é do Colégio Marista, onde, segun-
do o repórter, estudam os filhos dos tradicionais fazendeiros. Na sequência, o destaque é dado ao 
movimento diário de um dos shoppings da cidade, que tem, entre seus consumidores, mora-
dores de todas as cidades vizinhas. Depois foi mostrado o shopping de Bebedouro. O destaque 
foi dado à moda caipira, venda de calças jeans, camisas xadrez e chapéus e botas de couro.

No setor cultural, a matéria exibiu um show sertanejo realizado em Guaíra e mostra uma 

discoteca de um usineiro em Ribeirão Preto. Como exemplo de atividade filantrópica, o repórter 
relatou a iniciativa de uma instituição sediada em Monte Azul, onde não existia favela e nem 
desemprego e a distribuição de água, luz e esgoto atingia 100% das casas do município.

De volta ao artigo de Vicente Golfeto, ele afirma que:
 

“os países latinos tendem a usar a lei como instrumento de mudança da realidade. Os 
anglo-saxões, ao contrário, mudam a realidade, abrindo caminho para que esta mude a 
lei. A lei, em nossa região, é constituída pela realidade. Cultura latina que se transforma 
em anglo-saxónica. A realidade permitirá, num futuro próximo, que o legislador recon-
heça o fato de que construímos uma verdadeira região metropolitana” (SILVA, 2008). 

Nesse sentido, Dumont, Guatapará, Sertãozinho, Orlândia, São Joaquim da Barra, Brodow-
isk, Ribeirão Preto, Franca, Pradópolis – para ficarmos em algumas – são bairros de uma mesma 
metrópole. A política divide. A economia soma. Por isto, verificamos os limites dos municípios, as 
divisas dos estados, os partidos. Estes são pedaços, frações, partes. Enquanto isso, como a econo-
mia adiciona, quem produz ou quem consome pode morar onde estiver, pois pertencem ao 
mesmo corpo do processo econômico. 

Não é por acaso que o menor desenvolvimento econômico de qualquer um desses municí-
pios prejudica o outro. E o maior, simetricamente, auxilia. Sabemos que, em cada um dos municí-
pios, sempre fica um pouco do outro. E isso é que é uma região única. Forma-se, às vezes bem, o 
que arquitetos chamam de conturbação, que pode ser o início de uma região metropolitana. De 
cada dez reais que produzimos de renda no nordeste paulista, três são em Ribeirão Preto e sete 
em toda a região”. 

Esta narrativa focou dois veículos de comunicação, entretanto, outros no Brasil todo 
produziram conteúdos sobre a cidade, depois destes dois, como é o caso da Revista Geografia 
Universal, que na edição de fevereiro de 2001, estampou em sua capa “Interior Paulista: O Brasil 
do primeiro mundo que o Brasil não conhece” e deu destaque ao longo do texto, à cidade de 
Ribeirão Preto. Na abertura, a referência: “As Califórnias Paulistas 1 – Região de Ribeirão Preto – o 
Brasil do Primeiro Mundo”. Na legenda de uma foto dos prédio da cidade, o jornalista Durval 
Ferreira descreve: “como aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, no Pacífico, o pouco da 
região do Nordeste paulista ergueu outro império da laranja e uma forte agroindústria do açúcar 
e do álcool com cidades como Ribeirão Preto”.   

Ao final dessa discussão, fica a pergunta: é bom ou ruim ter vários apelidos? Se analisado 
sob o ponto de vista das identidades culturais, o fato reflete uma transitoriedade que se não 
potencializada, conforme se espera fazer no Caderno 2, pode significar fragmentação das identi-
dades de acordo com o sociólogo e teórico da Cultura, Stuart Hall, em sua obra a Identidade 
Cultural da pós-modernidade.



Como se fosse um texto literário é comum o nome de uma localidade vir seguido de um 
subtítulo ou cognome, por exemplo: nos Estados Unidos, cada uma das 13 colônias, desde a inde-
pendência do país, é oficialmente conhecida por um complemento seguindo o nome – a Geórgia 
é também o Peach State (Estado Pêssego), Nova Iorque é cognominada The city that never sleeps 
(A cidade que nunca dorme), Nova Jérsei, graças aos seus belos parques e jardins, é chamada 
Garden state (Estado Jardim). Além das colônias, cada uma das cidades americanas também é 
conhecida pelos seus cognomes, normalmente relacionados à potencialidade econômica do 
município.

Dessa forma, pode-se lembrar, só para citar outros exemplos, que Paris é a Cidade Luz, 
Buenos Aires é a Capital do Tango e Cannes é a Capitale mondiale de l’art cinématographique.

Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao seu nome. No início do primeiro 
decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico, em plena liderança como 
produtora cafeeira e por isso, passou a ser chamada de “Capital d’Oeste”, não pela sua localização 
geográfica, mas pela condição de lugar aberto ao novo e receptivo ao moderno. 

A cidade era de fato, à época, a “Capital do Café”. Os números lhe conferiam este título. Um 
informativo editado em Londres, em 1913, cita que entre os doze maiores produtores de café do 
estado de São Paulo ocupavam as primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont, Mar-
tinho Prado e Francisca do Val, proprietários de fazendas em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Essa expansão rumo ao oeste, em direção às terras de cor vermelha, resulta de uma série de 
fatores, conforme já especificado. Contudo, vale a pena destacar a ampla divulgação feita por Luís 
Pereira Barreto, agrônomo e médico formado pela Universidade de Bruxelas, que publicou vários 
artigos em jornais de grande circulação elogiando as propriedades da terra roxa na região de 
Ribeirão Preto:

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 02/12/1876

Os paulistas do Oeste de São Paulo, em geral, não suspeitam o quanto a sua terra está 
na tela da discussão corrente nas outras províncias, mas, com especialidade na do Rio 
de Janeiro.
[...] É natural que uma tão vistosa superioridade desperte em todos os brasileiros a mais 
viva curiosidade e provoque o justo desejo de saber quais os elementos, que dão a São 
Paulo essa brilhante e invejável perspectiva. [...]
A filosofia da terra roxa! Não se assustem os srs. fazendeiros, [...]. Quero simplesmente 
colocá-los em estado de responder às incessantes objeções e aos pedidos de infor-
mação que nos chegam de fora da província.   
A minha tese é a seguinte: a província de São Paulo é o que é na atualidade, graças 
simplesmente à sua terra roxa. [...]. 

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 10/12/1876

A província de São Paulo possui grande número de municípios do mais alto valor em 

terras de cultura; e é difícil mesmo a um lavrador, que vem de fora, saber a qual deve 
dar preferência. Mas, quando mesmo não possuísse o Ribeirão Preto, assim seria ela a 
primeira província do Império.

Só este era bastante para colocá-la acima de tudo quanto a imaginação pode conceber de 
mais surpreendente. É ali que a natureza tropical condensou todas as forças de sua fecundidade 
e derramou à profusão todas as maravilhas de sua onipotente criação. O Ribeirão Preto é o vasto 
repositório em que a “Flora Brasileira” se ostenta em sua mais enérgica e deslumbrante 
expressão. É a esse município que eu aconselharia uma visita a todos aqueles que aprenderam a 
achar um supremo gozo nos grandes contatos com o mundo criador, no grandioso espetáculo 
da natureza viva. Graças às suas terras excepcionais, a província de São Paulo é a única que 
escapará ao naufrágio geral da nossa lavoura. [...]

Ciências naturais e terra roxa; filosofia positiva e poesia nos bancos da escola; arados e 
trabalho entre as ruas verde-rubras de esplendorosos cafezais; embelezamento do espírito e 
embelezamento da terra, nossa mãe comum; elevação do nosso nível moral repousando sobre 
as bases imutáveis de uma consciente e enérgica extensão de nossa vida material: eis o mais alto 
e grandioso ideal, que se deve nutrir todo verdadeiro patriota. [...] 

Considerando o recurso filosófico de Gyorgy Luckás em que a história só pode ser enten-
dida como pós-festium, é possível, hoje, observar que muito mais do que a terra roxa, era o perfil 
do homem aportado em Ribeirão Preto que garantia a elevada produção e o desenvolvimento 
econômico. Diferente dos barões do café da região do Vale do Paraíba, o homem ribeirão-pre-
tano, tendo como expoente Francisco Schmidt, já era, naquele início de século, um homem do 
hoje reconhecido agronegócio. 

Ainda sobre a época do café, em 1909, o francês Laliére escreveu um livro sobre o café no 
Brasil, Le Café – Dans l’État de Saint Paul e dedicou, logo no início da publicação, algumas pági-
nas a Ribeirão Preto, nas quais identificava Schmidt como o maior produtor do mundo. 

Também, Monteiro Lobato escreveu sobre Ribeirão Preto e talvez, melhor do que 
qualquer outro soube ver a cidade como diferente e ao descrevê-la, observou suas característi-
cas. Disse em carta enviada a Godofredo Rangel, no dia 18 de janeiro de 1907. 

Rangel,
Estou seriamente endividado para contigo, em cartas, livros, cumprimento de 
promessas, pedaços de Queijo... Mas explica-se a má finança. O mês de dezembro 
passei-o todo fora daqui, em S. Paulo e no Oeste.
Corri as linhas da Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis 
cidades que da noite para o dia o Café criou - S. Carlos, um lugarejo de ontem, hoje 
com 40 mil almas; Ribeirão Preto, com 60 mil; Araraquara, Piracicaba a formosa e 
outras. Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragem nova, pois em toda a 
região da Terra Roxa - um puro óxido de ferro - recebi nas ventas um bafo de seiva, 
com pronunciado sabor de riqueza latente. 
Em Ribeirão, a colheita do município foi o ano passado de 4 e meio milhões de arrobas 
- coisa fabulosa e nunca vista. Um fazendeiro, o Schmidt, colheu, só ele, 900.000 
arrobas. Costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho 
S. Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que há 800 "mulheres da vida", todas 
"estrangeiras e caras". Ninguém "ama" ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 
anos e importa champanha e francesas diretamente. 
A terra-chão, porém, é uma calamidade - "enferruja", isto é, avermelha todas as 

pessoas e coisas, desde a fachada das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho 
de amostra. Não pense que é tinta, não. 
Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. Esse meu passeio de 3.453 
quilômetros de via férrea buliu muito com as minhas ideias.
[...] Eu mesmo gostaria de firmar-me por lá [...] Estou tentando ser nomeado para 
Ribeirão Preto... (Lobato, 1950 pp. 153-155) 

Entretanto, diferente de muitas outras, Ribeirão Preto de tantos cognomes, não consegue 
se associar com afinidade a um único. Ainda em seu tempo áureo do café, foi a “Capital da Cultu-
ra”, muito especialmente porque abrigava dois teatros em praças vizinhas, na área central da 
cidade, se destacando como referência no interior do estado.

Mas sua produção cultural se acanhou com o tempo, a demolição do Carlos Gomes, o 
incêndio do Pedro II. E, de dois templos das artes, a cidade ficou sem nenhum no Quarteirão 
Paulista.

Mas dali mesmo saiu um outro cognome. O desempenho do Pingium, com seu chope 
gelado servido acompanhado de muitas lendas, deu à cidade o cognome de “Capital do Chope”.

A troca do plantio do café para a cana garantiu ao município a identificação de “Capital da 
Cana de Açúcar”. Daí mesmo derivou o cognome de “Capital do Agronegócio”, muito em referên-
cia a Agrishow, que acontece há poucos anos na cidade.

De todos esses cognomes vale a pena se aprofundar na discussão de um recebido pela 
cidade nos anos oitenta: Califórnia Brasileira.

Era comum na cidade a ação propagandista para chamar novos investidores da terra. Esse 
recurso foi usado outras vezes e analisar uma delas se faz oportuno para entender a concepção 
da cidade e sua formação regional. 

Duas comunicações sobre a cidade ganharam destaque na década de 1980 e ambas foram 
analisada por Silva (2008) em artigo publicado na Revista Temática, editada pelo IPERP, Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. Uma do Jornal do Brasil, publicado no dia 22 de março 
de 1987, assinada pelo jornalista Ricardo Kotscho (1987), matéria intitulada “Califórnia Paulista – 
Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, não teme crise ou recessão” e a segunda, edição do 
Globo Repórter, da TV Globo, levada ao ar em 1989, ficou conhecida como “Ribeirão Preto: Califór-
nia Brasileira”.

Segundo Kotscho (1987), em resposta a um e-mail trocado com a pesquisadora Adriana 
Silva, a pauta para a reportagem de 1987 se deu durante um encontro entre o empresário e 
ex-ministro Roberto Gusmão, o então diretor do Jornal do Brasil, Augusto Nunes e ele. 

Primeira ponderação que a linguística baliza por meio da Análise do Discurso, se refere ao 
sujeito. O título confere um poder de fala à cidade: Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, 
não teme crise ou recessão. Onde melhor se vive? Em Ribeirão Preto. Quem não teme crise ou 
recessão? Seria Ribeirão Preto? A cidade pode ser o lugar, mas não pode não temer a crise e a 
recessão, na condição de instituição constituída por representatividade. Somente uma pesquisa 
estatística poderia sustentar a assertiva. O título não responde: todos que moram na cidade 
temem a crise e a recessão? Todos os ricos da cidade não temem a crise e a recessão? Ou ainda, os 
políticos da cidade não temem a crise e a recessão? Ao permitir várias suposições, a matéria 
permite muitas interpretações.

A contrariedade se dá ainda no texto da própria reportagem. O jornalista escreve: “mais do 
que os números em si, preocupam o prefeito certos contrastes da cidade que administra. Embora, 
no ano passado, ele tenha licenciado uma área de 219 mil 168 metros quadrados para a 
construção de prédios, quase todos de alto luxo, a cidade enfrenta um agudo déficit habitacional. 

Só na fila da Cohab há mais de 30 mil candidatos à espera de uma casa. Esta é uma cidade rica 
com Prefeitura pobre – desabafa Sampaio, do alto de um orçamento de 700 milhões de cruzeiros 
para este ano, por não ter conseguido convencer a Câmara Municipal da necessidade de reajustar 
taxas e impostos. 

Apesar das distorções, Sampaio reconhece que Ribeirão Preto ainda oferece o melhor 
padrão de vida do país e, como não para de chegar gente, a questão social se agrava a cada dia. 
Na periferia da cidade, já brotaram 18 favelas nos últimos 10 anos e multiplicaram-se em 
proporção geométrica os menores abandonados, que matam a fome cheirando cola e dormem 
pelas calçadas sujas do centro, como em qualquer cidade grande. O prefeito calcula que pelo 
menos 20% da população de Ribeirão Preto vive em condições subumanas e, já está pensando 
em criar uma guarda municipal porque chegou à conclusão de que a PM, se não aumentar seu 
contingente em pelo menos 200 homens, não dará conta de garantir a segurança da cidade. O 
progresso trouxe para a cidade também traficantes de cocaína e assaltantes de banco: o maior 
assalto do ano passado aconteceu aqui, quando levaram 22 milhões de cruzeiros do Bradesco”...

Transitando as informações de parágrafos na matéria, é perceptível os antagonismos das 
afirmações:... “Um lugar onde há trabalho para quem queria (no ano passado, a oferta de empre-
gos cresceu 510%)”... em outro momento: “...20% da população de Ribeirão Preto vive em 
condições subumanas”... A constatação acima permite avaliar, simplesmente por silogismo, que 
20% da população recebe salários que os mantém em condições subumanas.

As informações sobre a realidade econômica de Ribeirão Preto transitam, em ambas as 
reportagens, entre a cidade e a região. A afirmação é a de que Ribeirão Preto é uma cidade rica, 
tão rica que foi cognominada “Califórnia Brasileira”. Se a denominação se referia a ela e aos 
municípios ao seu entorno, somente a cidade se apropriou do conceito. Ao longo dessas três 
décadas posteriores à divulgação das matérias, observou que o rótulo só coube a ela. Em algumas 
publicações sobre Sertãozinho, conforme pesquisa pelo buscador do google, a relação se estabe-
leceu.

Todas as informações numéricas da reportagem se referiam à produção da região. “... Maior 
polo alcooleiro do mundo, de suas 66 destilarias saíram no ano passado 3 bilhões e 300 milhões 
de litros – um terço de toda a produção nacional. Das suas 35 usinas de açúcar, 34 milhões e 800 
mil sacas – um quinto da produção nacional. Mas não só de açúcar e álcool vive a região mais rica 
do país, que em 1985 teve uma arrecadação de ICMS – 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros – superi-
or à de 15 estados e territórios (só Ribeirão Preto arrecadou mais do que seis estados, ficando 
pouco abaixo do Maranhão). Os canaviais ocupam apenas 16% da área. No que sobre, produz-se 
de tudo, e não é pouco. Aqui são colhidos 34,7% dos grãos do estado, da soja ao arroz, do amen-
doim ao milho, do algodão ao girassol, o que corresponde a 8% dos alimentos produzidos no 
país. E mais, das 466 mil toneladas de suco de laranja exportados no ano passado, que renderam 
ao país US$ 800 milhões, 90% saíram da Califórnia Paulista. Para quem acha que já basta, há 
outros números não menos impressionantes. A região abriga 1milhão, 250 mil cabeças de gado, 
com uma produção diária de 1 milhão de litros de leite. As 868 granjas produzem 2 milhões de 
pintos em um dia e 4 milhões, 712 mil frangos gordos por mês, enquanto as 1 milhão e 600 mil 
poedeiras botam 1 milhão e 750 mil dúzias de ovos”.

Dessa forma, dizer que Ribeirão Preto é a Califórnia Brasileira e dizer que a região se compor-
ta como um estado rico, tanto que merece o cognome de Califórnia, o estado mais rico dos Esta-
dos Unidos, não se trata de informação equivalente. A cidade jamais poderia ser sozinha a Califór-
nia. Seu perfil de capital de estado, graças às características urbanas, culturais e à sua geografia, 
confere-lhe o papel de centro, polo, mas totalmente dependente da produtividade regional.

O professor de economia Vicente Golfeto, à frente do Instituto Maurílio Biagi, é autor de um 

artigo, divulgado no site da entidade, que ilustra e evidencia as informações apresentadas acima. 
Escreve ele:

“Imagine um terremoto atingindo nossa região. Se ele atingisse a região toda, menos 
Ribeirão Preto, gradativamente Ribeirão Preto iria perdendo substância econômica. A 
perda de importância de Ribeirão Preto não seria um flash. Seria um filme. Agora, 
vejamos o caso contrário, isto é, se o terremoto atingisse Ribeirão Preto, mas man-
tivesse a região intacta, aí, paulatinamente, a região construiria Ribeirão Preto. Numa 
frase: Ribeirão Preto é consequência da região, na sua maior parte”....(SILVA, 2008)

Em relação ao Globo Repórter, embora evidencie Ribeirão Preto como a cidade rica, mostran-
do, inclusive, seu número expressivo de piscinas, chama a região de Califórnia Brasileira e identifica 
Ribeirão Preto como capital desse estado. O âncora do programa abre a edição afirmando:

 “Chamar a região de Ribeirão Preto “Califórnia Brasileira” não é exagero. A Califórnia é o 
estado mais rico dos Estados Unidos, e a região de Ribeirão Preto é o exemplo do Brasil 
que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, 
esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. 
Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Alguns se 
transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica”. (SILVA, 2008)

Na sequência mostrou, um a um, exemplos de iniciativas exitosas economicamente. O 
senhor Luis Rufino de Souza, boia fria entrevistado, trabalhava, na época, em uma fazenda em 
Guariba. A fazenda São Vicente, citada na matéria, está sediada no município de Pitangueiras. A 
Lagoa da Serra, fazenda que possuía, na data da apresentação da matéria, 90 dos melhores touros 
reprodutores do Brasil, está sediada em Sertãozinho. O Boitel, uma espécie de hotel para bois, 
funciona ao lado da Usina Vale do Rosário, que tem sede em Morro Agudo, e a Vale do Rosário 
Agrícola tem sede no município de São Joaquim da Barra.

Joelmir Betting participou do programa e, durante o seu comentário, falou sobre a fantásti-
ca experiência da produção de energia a partir do uso do bagaço da cana. Quando o comentaris-
ta citou os números da produção, ele referia-se à produção das usinas Santo Antônio e São Fran-
cisco, ambas localizadas em Sertãozinho.

Na sequência, o repórter fala sobre a expressiva produção de laranja na região e mostra 
uma das fazendas produtoras com sede em Severina. Depois, menciona a produção de uma fábri-
ca de suco de laranja responsável, sozinha, por 16% do suco de laranja exportado. A fábrica men-
cionada está localizada em Bebedouro.

O repórter escreve sobre a criação de cavalos de raça e a prática do polo como esporte. Na 
tentativa de ilustrar sua fala, mostra uma fazenda em Orlândia. Sobre o setor industrial, o progra-
ma mostra a Zanini, que tem sede na cidade de Sertãozinho. A evidência maior foi dada ao 
empresário Mauro Sponchiado, produtor de um chip que só é fabricado nos Estados Unidos, no 
Japão e em Sertãozinho, sede de sua empresa.

A primeira imagem verdadeiramente de Ribeirão Preto é do Colégio Marista, onde, segun-
do o repórter, estudam os filhos dos tradicionais fazendeiros. Na sequência, o destaque é dado ao 
movimento diário de um dos shoppings da cidade, que tem, entre seus consumidores, mora-
dores de todas as cidades vizinhas. Depois foi mostrado o shopping de Bebedouro. O destaque 
foi dado à moda caipira, venda de calças jeans, camisas xadrez e chapéus e botas de couro.

No setor cultural, a matéria exibiu um show sertanejo realizado em Guaíra e mostra uma 

discoteca de um usineiro em Ribeirão Preto. Como exemplo de atividade filantrópica, o repórter 
relatou a iniciativa de uma instituição sediada em Monte Azul, onde não existia favela e nem 
desemprego e a distribuição de água, luz e esgoto atingia 100% das casas do município.

De volta ao artigo de Vicente Golfeto, ele afirma que:
 

“os países latinos tendem a usar a lei como instrumento de mudança da realidade. Os 
anglo-saxões, ao contrário, mudam a realidade, abrindo caminho para que esta mude a 
lei. A lei, em nossa região, é constituída pela realidade. Cultura latina que se transforma 
em anglo-saxónica. A realidade permitirá, num futuro próximo, que o legislador recon-
heça o fato de que construímos uma verdadeira região metropolitana” (SILVA, 2008). 

Nesse sentido, Dumont, Guatapará, Sertãozinho, Orlândia, São Joaquim da Barra, Brodow-
isk, Ribeirão Preto, Franca, Pradópolis – para ficarmos em algumas – são bairros de uma mesma 
metrópole. A política divide. A economia soma. Por isto, verificamos os limites dos municípios, as 
divisas dos estados, os partidos. Estes são pedaços, frações, partes. Enquanto isso, como a econo-
mia adiciona, quem produz ou quem consome pode morar onde estiver, pois pertencem ao 
mesmo corpo do processo econômico. 

Não é por acaso que o menor desenvolvimento econômico de qualquer um desses municí-
pios prejudica o outro. E o maior, simetricamente, auxilia. Sabemos que, em cada um dos municí-
pios, sempre fica um pouco do outro. E isso é que é uma região única. Forma-se, às vezes bem, o 
que arquitetos chamam de conturbação, que pode ser o início de uma região metropolitana. De 
cada dez reais que produzimos de renda no nordeste paulista, três são em Ribeirão Preto e sete 
em toda a região”. 

Esta narrativa focou dois veículos de comunicação, entretanto, outros no Brasil todo 
produziram conteúdos sobre a cidade, depois destes dois, como é o caso da Revista Geografia 
Universal, que na edição de fevereiro de 2001, estampou em sua capa “Interior Paulista: O Brasil 
do primeiro mundo que o Brasil não conhece” e deu destaque ao longo do texto, à cidade de 
Ribeirão Preto. Na abertura, a referência: “As Califórnias Paulistas 1 – Região de Ribeirão Preto – o 
Brasil do Primeiro Mundo”. Na legenda de uma foto dos prédio da cidade, o jornalista Durval 
Ferreira descreve: “como aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, no Pacífico, o pouco da 
região do Nordeste paulista ergueu outro império da laranja e uma forte agroindústria do açúcar 
e do álcool com cidades como Ribeirão Preto”.   

Ao final dessa discussão, fica a pergunta: é bom ou ruim ter vários apelidos? Se analisado 
sob o ponto de vista das identidades culturais, o fato reflete uma transitoriedade que se não 
potencializada, conforme se espera fazer no Caderno 2, pode significar fragmentação das identi-
dades de acordo com o sociólogo e teórico da Cultura, Stuart Hall, em sua obra a Identidade 
Cultural da pós-modernidade.



Como se fosse um texto literário é comum o nome de uma localidade vir seguido de um 
subtítulo ou cognome, por exemplo: nos Estados Unidos, cada uma das 13 colônias, desde a inde-
pendência do país, é oficialmente conhecida por um complemento seguindo o nome – a Geórgia 
é também o Peach State (Estado Pêssego), Nova Iorque é cognominada The city that never sleeps 
(A cidade que nunca dorme), Nova Jérsei, graças aos seus belos parques e jardins, é chamada 
Garden state (Estado Jardim). Além das colônias, cada uma das cidades americanas também é 
conhecida pelos seus cognomes, normalmente relacionados à potencialidade econômica do 
município.

Dessa forma, pode-se lembrar, só para citar outros exemplos, que Paris é a Cidade Luz, 
Buenos Aires é a Capital do Tango e Cannes é a Capitale mondiale de l’art cinématographique.

Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao seu nome. No início do primeiro 
decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico, em plena liderança como 
produtora cafeeira e por isso, passou a ser chamada de “Capital d’Oeste”, não pela sua localização 
geográfica, mas pela condição de lugar aberto ao novo e receptivo ao moderno. 

A cidade era de fato, à época, a “Capital do Café”. Os números lhe conferiam este título. Um 
informativo editado em Londres, em 1913, cita que entre os doze maiores produtores de café do 
estado de São Paulo ocupavam as primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont, Mar-
tinho Prado e Francisca do Val, proprietários de fazendas em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Essa expansão rumo ao oeste, em direção às terras de cor vermelha, resulta de uma série de 
fatores, conforme já especificado. Contudo, vale a pena destacar a ampla divulgação feita por Luís 
Pereira Barreto, agrônomo e médico formado pela Universidade de Bruxelas, que publicou vários 
artigos em jornais de grande circulação elogiando as propriedades da terra roxa na região de 
Ribeirão Preto:

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 02/12/1876

Os paulistas do Oeste de São Paulo, em geral, não suspeitam o quanto a sua terra está 
na tela da discussão corrente nas outras províncias, mas, com especialidade na do Rio 
de Janeiro.
[...] É natural que uma tão vistosa superioridade desperte em todos os brasileiros a mais 
viva curiosidade e provoque o justo desejo de saber quais os elementos, que dão a São 
Paulo essa brilhante e invejável perspectiva. [...]
A filosofia da terra roxa! Não se assustem os srs. fazendeiros, [...]. Quero simplesmente 
colocá-los em estado de responder às incessantes objeções e aos pedidos de infor-
mação que nos chegam de fora da província.   
A minha tese é a seguinte: a província de São Paulo é o que é na atualidade, graças 
simplesmente à sua terra roxa. [...]. 

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 10/12/1876

A província de São Paulo possui grande número de municípios do mais alto valor em 

terras de cultura; e é difícil mesmo a um lavrador, que vem de fora, saber a qual deve 
dar preferência. Mas, quando mesmo não possuísse o Ribeirão Preto, assim seria ela a 
primeira província do Império.

Só este era bastante para colocá-la acima de tudo quanto a imaginação pode conceber de 
mais surpreendente. É ali que a natureza tropical condensou todas as forças de sua fecundidade 
e derramou à profusão todas as maravilhas de sua onipotente criação. O Ribeirão Preto é o vasto 
repositório em que a “Flora Brasileira” se ostenta em sua mais enérgica e deslumbrante 
expressão. É a esse município que eu aconselharia uma visita a todos aqueles que aprenderam a 
achar um supremo gozo nos grandes contatos com o mundo criador, no grandioso espetáculo 
da natureza viva. Graças às suas terras excepcionais, a província de São Paulo é a única que 
escapará ao naufrágio geral da nossa lavoura. [...]

Ciências naturais e terra roxa; filosofia positiva e poesia nos bancos da escola; arados e 
trabalho entre as ruas verde-rubras de esplendorosos cafezais; embelezamento do espírito e 
embelezamento da terra, nossa mãe comum; elevação do nosso nível moral repousando sobre 
as bases imutáveis de uma consciente e enérgica extensão de nossa vida material: eis o mais alto 
e grandioso ideal, que se deve nutrir todo verdadeiro patriota. [...] 

Considerando o recurso filosófico de Gyorgy Luckás em que a história só pode ser enten-
dida como pós-festium, é possível, hoje, observar que muito mais do que a terra roxa, era o perfil 
do homem aportado em Ribeirão Preto que garantia a elevada produção e o desenvolvimento 
econômico. Diferente dos barões do café da região do Vale do Paraíba, o homem ribeirão-pre-
tano, tendo como expoente Francisco Schmidt, já era, naquele início de século, um homem do 
hoje reconhecido agronegócio. 

Ainda sobre a época do café, em 1909, o francês Laliére escreveu um livro sobre o café no 
Brasil, Le Café – Dans l’État de Saint Paul e dedicou, logo no início da publicação, algumas pági-
nas a Ribeirão Preto, nas quais identificava Schmidt como o maior produtor do mundo. 

Também, Monteiro Lobato escreveu sobre Ribeirão Preto e talvez, melhor do que 
qualquer outro soube ver a cidade como diferente e ao descrevê-la, observou suas característi-
cas. Disse em carta enviada a Godofredo Rangel, no dia 18 de janeiro de 1907. 

Rangel,
Estou seriamente endividado para contigo, em cartas, livros, cumprimento de 
promessas, pedaços de Queijo... Mas explica-se a má finança. O mês de dezembro 
passei-o todo fora daqui, em S. Paulo e no Oeste.
Corri as linhas da Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis 
cidades que da noite para o dia o Café criou - S. Carlos, um lugarejo de ontem, hoje 
com 40 mil almas; Ribeirão Preto, com 60 mil; Araraquara, Piracicaba a formosa e 
outras. Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragem nova, pois em toda a 
região da Terra Roxa - um puro óxido de ferro - recebi nas ventas um bafo de seiva, 
com pronunciado sabor de riqueza latente. 
Em Ribeirão, a colheita do município foi o ano passado de 4 e meio milhões de arrobas 
- coisa fabulosa e nunca vista. Um fazendeiro, o Schmidt, colheu, só ele, 900.000 
arrobas. Costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho 
S. Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que há 800 "mulheres da vida", todas 
"estrangeiras e caras". Ninguém "ama" ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 
anos e importa champanha e francesas diretamente. 
A terra-chão, porém, é uma calamidade - "enferruja", isto é, avermelha todas as 

pessoas e coisas, desde a fachada das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho 
de amostra. Não pense que é tinta, não. 
Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. Esse meu passeio de 3.453 
quilômetros de via férrea buliu muito com as minhas ideias.
[...] Eu mesmo gostaria de firmar-me por lá [...] Estou tentando ser nomeado para 
Ribeirão Preto... (Lobato, 1950 pp. 153-155) 

Entretanto, diferente de muitas outras, Ribeirão Preto de tantos cognomes, não consegue 
se associar com afinidade a um único. Ainda em seu tempo áureo do café, foi a “Capital da Cultu-
ra”, muito especialmente porque abrigava dois teatros em praças vizinhas, na área central da 
cidade, se destacando como referência no interior do estado.

Mas sua produção cultural se acanhou com o tempo, a demolição do Carlos Gomes, o 
incêndio do Pedro II. E, de dois templos das artes, a cidade ficou sem nenhum no Quarteirão 
Paulista.

Mas dali mesmo saiu um outro cognome. O desempenho do Pingium, com seu chope 
gelado servido acompanhado de muitas lendas, deu à cidade o cognome de “Capital do Chope”.

A troca do plantio do café para a cana garantiu ao município a identificação de “Capital da 
Cana de Açúcar”. Daí mesmo derivou o cognome de “Capital do Agronegócio”, muito em referên-
cia a Agrishow, que acontece há poucos anos na cidade.

De todos esses cognomes vale a pena se aprofundar na discussão de um recebido pela 
cidade nos anos oitenta: Califórnia Brasileira.

Era comum na cidade a ação propagandista para chamar novos investidores da terra. Esse 
recurso foi usado outras vezes e analisar uma delas se faz oportuno para entender a concepção 
da cidade e sua formação regional. 

Duas comunicações sobre a cidade ganharam destaque na década de 1980 e ambas foram 
analisada por Silva (2008) em artigo publicado na Revista Temática, editada pelo IPERP, Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. Uma do Jornal do Brasil, publicado no dia 22 de março 
de 1987, assinada pelo jornalista Ricardo Kotscho (1987), matéria intitulada “Califórnia Paulista – 
Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, não teme crise ou recessão” e a segunda, edição do 
Globo Repórter, da TV Globo, levada ao ar em 1989, ficou conhecida como “Ribeirão Preto: Califór-
nia Brasileira”.

Segundo Kotscho (1987), em resposta a um e-mail trocado com a pesquisadora Adriana 
Silva, a pauta para a reportagem de 1987 se deu durante um encontro entre o empresário e 
ex-ministro Roberto Gusmão, o então diretor do Jornal do Brasil, Augusto Nunes e ele. 

Primeira ponderação que a linguística baliza por meio da Análise do Discurso, se refere ao 
sujeito. O título confere um poder de fala à cidade: Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, 
não teme crise ou recessão. Onde melhor se vive? Em Ribeirão Preto. Quem não teme crise ou 
recessão? Seria Ribeirão Preto? A cidade pode ser o lugar, mas não pode não temer a crise e a 
recessão, na condição de instituição constituída por representatividade. Somente uma pesquisa 
estatística poderia sustentar a assertiva. O título não responde: todos que moram na cidade 
temem a crise e a recessão? Todos os ricos da cidade não temem a crise e a recessão? Ou ainda, os 
políticos da cidade não temem a crise e a recessão? Ao permitir várias suposições, a matéria 
permite muitas interpretações.

A contrariedade se dá ainda no texto da própria reportagem. O jornalista escreve: “mais do 
que os números em si, preocupam o prefeito certos contrastes da cidade que administra. Embora, 
no ano passado, ele tenha licenciado uma área de 219 mil 168 metros quadrados para a 
construção de prédios, quase todos de alto luxo, a cidade enfrenta um agudo déficit habitacional. 

Só na fila da Cohab há mais de 30 mil candidatos à espera de uma casa. Esta é uma cidade rica 
com Prefeitura pobre – desabafa Sampaio, do alto de um orçamento de 700 milhões de cruzeiros 
para este ano, por não ter conseguido convencer a Câmara Municipal da necessidade de reajustar 
taxas e impostos. 

Apesar das distorções, Sampaio reconhece que Ribeirão Preto ainda oferece o melhor 
padrão de vida do país e, como não para de chegar gente, a questão social se agrava a cada dia. 
Na periferia da cidade, já brotaram 18 favelas nos últimos 10 anos e multiplicaram-se em 
proporção geométrica os menores abandonados, que matam a fome cheirando cola e dormem 
pelas calçadas sujas do centro, como em qualquer cidade grande. O prefeito calcula que pelo 
menos 20% da população de Ribeirão Preto vive em condições subumanas e, já está pensando 
em criar uma guarda municipal porque chegou à conclusão de que a PM, se não aumentar seu 
contingente em pelo menos 200 homens, não dará conta de garantir a segurança da cidade. O 
progresso trouxe para a cidade também traficantes de cocaína e assaltantes de banco: o maior 
assalto do ano passado aconteceu aqui, quando levaram 22 milhões de cruzeiros do Bradesco”...

Transitando as informações de parágrafos na matéria, é perceptível os antagonismos das 
afirmações:... “Um lugar onde há trabalho para quem queria (no ano passado, a oferta de empre-
gos cresceu 510%)”... em outro momento: “...20% da população de Ribeirão Preto vive em 
condições subumanas”... A constatação acima permite avaliar, simplesmente por silogismo, que 
20% da população recebe salários que os mantém em condições subumanas.

As informações sobre a realidade econômica de Ribeirão Preto transitam, em ambas as 
reportagens, entre a cidade e a região. A afirmação é a de que Ribeirão Preto é uma cidade rica, 
tão rica que foi cognominada “Califórnia Brasileira”. Se a denominação se referia a ela e aos 
municípios ao seu entorno, somente a cidade se apropriou do conceito. Ao longo dessas três 
décadas posteriores à divulgação das matérias, observou que o rótulo só coube a ela. Em algumas 
publicações sobre Sertãozinho, conforme pesquisa pelo buscador do google, a relação se estabe-
leceu.

Todas as informações numéricas da reportagem se referiam à produção da região. “... Maior 
polo alcooleiro do mundo, de suas 66 destilarias saíram no ano passado 3 bilhões e 300 milhões 
de litros – um terço de toda a produção nacional. Das suas 35 usinas de açúcar, 34 milhões e 800 
mil sacas – um quinto da produção nacional. Mas não só de açúcar e álcool vive a região mais rica 
do país, que em 1985 teve uma arrecadação de ICMS – 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros – superi-
or à de 15 estados e territórios (só Ribeirão Preto arrecadou mais do que seis estados, ficando 
pouco abaixo do Maranhão). Os canaviais ocupam apenas 16% da área. No que sobre, produz-se 
de tudo, e não é pouco. Aqui são colhidos 34,7% dos grãos do estado, da soja ao arroz, do amen-
doim ao milho, do algodão ao girassol, o que corresponde a 8% dos alimentos produzidos no 
país. E mais, das 466 mil toneladas de suco de laranja exportados no ano passado, que renderam 
ao país US$ 800 milhões, 90% saíram da Califórnia Paulista. Para quem acha que já basta, há 
outros números não menos impressionantes. A região abriga 1milhão, 250 mil cabeças de gado, 
com uma produção diária de 1 milhão de litros de leite. As 868 granjas produzem 2 milhões de 
pintos em um dia e 4 milhões, 712 mil frangos gordos por mês, enquanto as 1 milhão e 600 mil 
poedeiras botam 1 milhão e 750 mil dúzias de ovos”.

Dessa forma, dizer que Ribeirão Preto é a Califórnia Brasileira e dizer que a região se compor-
ta como um estado rico, tanto que merece o cognome de Califórnia, o estado mais rico dos Esta-
dos Unidos, não se trata de informação equivalente. A cidade jamais poderia ser sozinha a Califór-
nia. Seu perfil de capital de estado, graças às características urbanas, culturais e à sua geografia, 
confere-lhe o papel de centro, polo, mas totalmente dependente da produtividade regional.

O professor de economia Vicente Golfeto, à frente do Instituto Maurílio Biagi, é autor de um 

artigo, divulgado no site da entidade, que ilustra e evidencia as informações apresentadas acima. 
Escreve ele:

“Imagine um terremoto atingindo nossa região. Se ele atingisse a região toda, menos 
Ribeirão Preto, gradativamente Ribeirão Preto iria perdendo substância econômica. A 
perda de importância de Ribeirão Preto não seria um flash. Seria um filme. Agora, 
vejamos o caso contrário, isto é, se o terremoto atingisse Ribeirão Preto, mas man-
tivesse a região intacta, aí, paulatinamente, a região construiria Ribeirão Preto. Numa 
frase: Ribeirão Preto é consequência da região, na sua maior parte”....(SILVA, 2008)

Em relação ao Globo Repórter, embora evidencie Ribeirão Preto como a cidade rica, mostran-
do, inclusive, seu número expressivo de piscinas, chama a região de Califórnia Brasileira e identifica 
Ribeirão Preto como capital desse estado. O âncora do programa abre a edição afirmando:

 “Chamar a região de Ribeirão Preto “Califórnia Brasileira” não é exagero. A Califórnia é o 
estado mais rico dos Estados Unidos, e a região de Ribeirão Preto é o exemplo do Brasil 
que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, 
esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. 
Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Alguns se 
transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica”. (SILVA, 2008)

Na sequência mostrou, um a um, exemplos de iniciativas exitosas economicamente. O 
senhor Luis Rufino de Souza, boia fria entrevistado, trabalhava, na época, em uma fazenda em 
Guariba. A fazenda São Vicente, citada na matéria, está sediada no município de Pitangueiras. A 
Lagoa da Serra, fazenda que possuía, na data da apresentação da matéria, 90 dos melhores touros 
reprodutores do Brasil, está sediada em Sertãozinho. O Boitel, uma espécie de hotel para bois, 
funciona ao lado da Usina Vale do Rosário, que tem sede em Morro Agudo, e a Vale do Rosário 
Agrícola tem sede no município de São Joaquim da Barra.

Joelmir Betting participou do programa e, durante o seu comentário, falou sobre a fantásti-
ca experiência da produção de energia a partir do uso do bagaço da cana. Quando o comentaris-
ta citou os números da produção, ele referia-se à produção das usinas Santo Antônio e São Fran-
cisco, ambas localizadas em Sertãozinho.

Na sequência, o repórter fala sobre a expressiva produção de laranja na região e mostra 
uma das fazendas produtoras com sede em Severina. Depois, menciona a produção de uma fábri-
ca de suco de laranja responsável, sozinha, por 16% do suco de laranja exportado. A fábrica men-
cionada está localizada em Bebedouro.

O repórter escreve sobre a criação de cavalos de raça e a prática do polo como esporte. Na 
tentativa de ilustrar sua fala, mostra uma fazenda em Orlândia. Sobre o setor industrial, o progra-
ma mostra a Zanini, que tem sede na cidade de Sertãozinho. A evidência maior foi dada ao 
empresário Mauro Sponchiado, produtor de um chip que só é fabricado nos Estados Unidos, no 
Japão e em Sertãozinho, sede de sua empresa.

A primeira imagem verdadeiramente de Ribeirão Preto é do Colégio Marista, onde, segun-
do o repórter, estudam os filhos dos tradicionais fazendeiros. Na sequência, o destaque é dado ao 
movimento diário de um dos shoppings da cidade, que tem, entre seus consumidores, mora-
dores de todas as cidades vizinhas. Depois foi mostrado o shopping de Bebedouro. O destaque 
foi dado à moda caipira, venda de calças jeans, camisas xadrez e chapéus e botas de couro.

No setor cultural, a matéria exibiu um show sertanejo realizado em Guaíra e mostra uma 

discoteca de um usineiro em Ribeirão Preto. Como exemplo de atividade filantrópica, o repórter 
relatou a iniciativa de uma instituição sediada em Monte Azul, onde não existia favela e nem 
desemprego e a distribuição de água, luz e esgoto atingia 100% das casas do município.

De volta ao artigo de Vicente Golfeto, ele afirma que:
 

“os países latinos tendem a usar a lei como instrumento de mudança da realidade. Os 
anglo-saxões, ao contrário, mudam a realidade, abrindo caminho para que esta mude a 
lei. A lei, em nossa região, é constituída pela realidade. Cultura latina que se transforma 
em anglo-saxónica. A realidade permitirá, num futuro próximo, que o legislador recon-
heça o fato de que construímos uma verdadeira região metropolitana” (SILVA, 2008). 

Nesse sentido, Dumont, Guatapará, Sertãozinho, Orlândia, São Joaquim da Barra, Brodow-
isk, Ribeirão Preto, Franca, Pradópolis – para ficarmos em algumas – são bairros de uma mesma 
metrópole. A política divide. A economia soma. Por isto, verificamos os limites dos municípios, as 
divisas dos estados, os partidos. Estes são pedaços, frações, partes. Enquanto isso, como a econo-
mia adiciona, quem produz ou quem consome pode morar onde estiver, pois pertencem ao 
mesmo corpo do processo econômico. 

Não é por acaso que o menor desenvolvimento econômico de qualquer um desses municí-
pios prejudica o outro. E o maior, simetricamente, auxilia. Sabemos que, em cada um dos municí-
pios, sempre fica um pouco do outro. E isso é que é uma região única. Forma-se, às vezes bem, o 
que arquitetos chamam de conturbação, que pode ser o início de uma região metropolitana. De 
cada dez reais que produzimos de renda no nordeste paulista, três são em Ribeirão Preto e sete 
em toda a região”. 

Esta narrativa focou dois veículos de comunicação, entretanto, outros no Brasil todo 
produziram conteúdos sobre a cidade, depois destes dois, como é o caso da Revista Geografia 
Universal, que na edição de fevereiro de 2001, estampou em sua capa “Interior Paulista: O Brasil 
do primeiro mundo que o Brasil não conhece” e deu destaque ao longo do texto, à cidade de 
Ribeirão Preto. Na abertura, a referência: “As Califórnias Paulistas 1 – Região de Ribeirão Preto – o 
Brasil do Primeiro Mundo”. Na legenda de uma foto dos prédio da cidade, o jornalista Durval 
Ferreira descreve: “como aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, no Pacífico, o pouco da 
região do Nordeste paulista ergueu outro império da laranja e uma forte agroindústria do açúcar 
e do álcool com cidades como Ribeirão Preto”.   

Ao final dessa discussão, fica a pergunta: é bom ou ruim ter vários apelidos? Se analisado 
sob o ponto de vista das identidades culturais, o fato reflete uma transitoriedade que se não 
potencializada, conforme se espera fazer no Caderno 2, pode significar fragmentação das identi-
dades de acordo com o sociólogo e teórico da Cultura, Stuart Hall, em sua obra a Identidade 
Cultural da pós-modernidade.



Como se fosse um texto literário é comum o nome de uma localidade vir seguido de um 
subtítulo ou cognome, por exemplo: nos Estados Unidos, cada uma das 13 colônias, desde a inde-
pendência do país, é oficialmente conhecida por um complemento seguindo o nome – a Geórgia 
é também o Peach State (Estado Pêssego), Nova Iorque é cognominada The city that never sleeps 
(A cidade que nunca dorme), Nova Jérsei, graças aos seus belos parques e jardins, é chamada 
Garden state (Estado Jardim). Além das colônias, cada uma das cidades americanas também é 
conhecida pelos seus cognomes, normalmente relacionados à potencialidade econômica do 
município.

Dessa forma, pode-se lembrar, só para citar outros exemplos, que Paris é a Cidade Luz, 
Buenos Aires é a Capital do Tango e Cannes é a Capitale mondiale de l’art cinématographique.

Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao seu nome. No início do primeiro 
decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico, em plena liderança como 
produtora cafeeira e por isso, passou a ser chamada de “Capital d’Oeste”, não pela sua localização 
geográfica, mas pela condição de lugar aberto ao novo e receptivo ao moderno. 

A cidade era de fato, à época, a “Capital do Café”. Os números lhe conferiam este título. Um 
informativo editado em Londres, em 1913, cita que entre os doze maiores produtores de café do 
estado de São Paulo ocupavam as primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont, Mar-
tinho Prado e Francisca do Val, proprietários de fazendas em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Essa expansão rumo ao oeste, em direção às terras de cor vermelha, resulta de uma série de 
fatores, conforme já especificado. Contudo, vale a pena destacar a ampla divulgação feita por Luís 
Pereira Barreto, agrônomo e médico formado pela Universidade de Bruxelas, que publicou vários 
artigos em jornais de grande circulação elogiando as propriedades da terra roxa na região de 
Ribeirão Preto:

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 02/12/1876

Os paulistas do Oeste de São Paulo, em geral, não suspeitam o quanto a sua terra está 
na tela da discussão corrente nas outras províncias, mas, com especialidade na do Rio 
de Janeiro.
[...] É natural que uma tão vistosa superioridade desperte em todos os brasileiros a mais 
viva curiosidade e provoque o justo desejo de saber quais os elementos, que dão a São 
Paulo essa brilhante e invejável perspectiva. [...]
A filosofia da terra roxa! Não se assustem os srs. fazendeiros, [...]. Quero simplesmente 
colocá-los em estado de responder às incessantes objeções e aos pedidos de infor-
mação que nos chegam de fora da província.   
A minha tese é a seguinte: a província de São Paulo é o que é na atualidade, graças 
simplesmente à sua terra roxa. [...]. 

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 10/12/1876

A província de São Paulo possui grande número de municípios do mais alto valor em 

terras de cultura; e é difícil mesmo a um lavrador, que vem de fora, saber a qual deve 
dar preferência. Mas, quando mesmo não possuísse o Ribeirão Preto, assim seria ela a 
primeira província do Império.

Só este era bastante para colocá-la acima de tudo quanto a imaginação pode conceber de 
mais surpreendente. É ali que a natureza tropical condensou todas as forças de sua fecundidade 
e derramou à profusão todas as maravilhas de sua onipotente criação. O Ribeirão Preto é o vasto 
repositório em que a “Flora Brasileira” se ostenta em sua mais enérgica e deslumbrante 
expressão. É a esse município que eu aconselharia uma visita a todos aqueles que aprenderam a 
achar um supremo gozo nos grandes contatos com o mundo criador, no grandioso espetáculo 
da natureza viva. Graças às suas terras excepcionais, a província de São Paulo é a única que 
escapará ao naufrágio geral da nossa lavoura. [...]

Ciências naturais e terra roxa; filosofia positiva e poesia nos bancos da escola; arados e 
trabalho entre as ruas verde-rubras de esplendorosos cafezais; embelezamento do espírito e 
embelezamento da terra, nossa mãe comum; elevação do nosso nível moral repousando sobre 
as bases imutáveis de uma consciente e enérgica extensão de nossa vida material: eis o mais alto 
e grandioso ideal, que se deve nutrir todo verdadeiro patriota. [...] 

Considerando o recurso filosófico de Gyorgy Luckás em que a história só pode ser enten-
dida como pós-festium, é possível, hoje, observar que muito mais do que a terra roxa, era o perfil 
do homem aportado em Ribeirão Preto que garantia a elevada produção e o desenvolvimento 
econômico. Diferente dos barões do café da região do Vale do Paraíba, o homem ribeirão-pre-
tano, tendo como expoente Francisco Schmidt, já era, naquele início de século, um homem do 
hoje reconhecido agronegócio. 

Ainda sobre a época do café, em 1909, o francês Laliére escreveu um livro sobre o café no 
Brasil, Le Café – Dans l’État de Saint Paul e dedicou, logo no início da publicação, algumas pági-
nas a Ribeirão Preto, nas quais identificava Schmidt como o maior produtor do mundo. 

Também, Monteiro Lobato escreveu sobre Ribeirão Preto e talvez, melhor do que 
qualquer outro soube ver a cidade como diferente e ao descrevê-la, observou suas característi-
cas. Disse em carta enviada a Godofredo Rangel, no dia 18 de janeiro de 1907. 

Rangel,
Estou seriamente endividado para contigo, em cartas, livros, cumprimento de 
promessas, pedaços de Queijo... Mas explica-se a má finança. O mês de dezembro 
passei-o todo fora daqui, em S. Paulo e no Oeste.
Corri as linhas da Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis 
cidades que da noite para o dia o Café criou - S. Carlos, um lugarejo de ontem, hoje 
com 40 mil almas; Ribeirão Preto, com 60 mil; Araraquara, Piracicaba a formosa e 
outras. Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragem nova, pois em toda a 
região da Terra Roxa - um puro óxido de ferro - recebi nas ventas um bafo de seiva, 
com pronunciado sabor de riqueza latente. 
Em Ribeirão, a colheita do município foi o ano passado de 4 e meio milhões de arrobas 
- coisa fabulosa e nunca vista. Um fazendeiro, o Schmidt, colheu, só ele, 900.000 
arrobas. Costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho 
S. Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que há 800 "mulheres da vida", todas 
"estrangeiras e caras". Ninguém "ama" ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 
anos e importa champanha e francesas diretamente. 
A terra-chão, porém, é uma calamidade - "enferruja", isto é, avermelha todas as 

pessoas e coisas, desde a fachada das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho 
de amostra. Não pense que é tinta, não. 
Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. Esse meu passeio de 3.453 
quilômetros de via férrea buliu muito com as minhas ideias.
[...] Eu mesmo gostaria de firmar-me por lá [...] Estou tentando ser nomeado para 
Ribeirão Preto... (Lobato, 1950 pp. 153-155) 

Entretanto, diferente de muitas outras, Ribeirão Preto de tantos cognomes, não consegue 
se associar com afinidade a um único. Ainda em seu tempo áureo do café, foi a “Capital da Cultu-
ra”, muito especialmente porque abrigava dois teatros em praças vizinhas, na área central da 
cidade, se destacando como referência no interior do estado.

Mas sua produção cultural se acanhou com o tempo, a demolição do Carlos Gomes, o 
incêndio do Pedro II. E, de dois templos das artes, a cidade ficou sem nenhum no Quarteirão 
Paulista.

Mas dali mesmo saiu um outro cognome. O desempenho do Pingium, com seu chope 
gelado servido acompanhado de muitas lendas, deu à cidade o cognome de “Capital do Chope”.

A troca do plantio do café para a cana garantiu ao município a identificação de “Capital da 
Cana de Açúcar”. Daí mesmo derivou o cognome de “Capital do Agronegócio”, muito em referên-
cia a Agrishow, que acontece há poucos anos na cidade.

De todos esses cognomes vale a pena se aprofundar na discussão de um recebido pela 
cidade nos anos oitenta: Califórnia Brasileira.

Era comum na cidade a ação propagandista para chamar novos investidores da terra. Esse 
recurso foi usado outras vezes e analisar uma delas se faz oportuno para entender a concepção 
da cidade e sua formação regional. 

Duas comunicações sobre a cidade ganharam destaque na década de 1980 e ambas foram 
analisada por Silva (2008) em artigo publicado na Revista Temática, editada pelo IPERP, Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. Uma do Jornal do Brasil, publicado no dia 22 de março 
de 1987, assinada pelo jornalista Ricardo Kotscho (1987), matéria intitulada “Califórnia Paulista – 
Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, não teme crise ou recessão” e a segunda, edição do 
Globo Repórter, da TV Globo, levada ao ar em 1989, ficou conhecida como “Ribeirão Preto: Califór-
nia Brasileira”.

Segundo Kotscho (1987), em resposta a um e-mail trocado com a pesquisadora Adriana 
Silva, a pauta para a reportagem de 1987 se deu durante um encontro entre o empresário e 
ex-ministro Roberto Gusmão, o então diretor do Jornal do Brasil, Augusto Nunes e ele. 

Primeira ponderação que a linguística baliza por meio da Análise do Discurso, se refere ao 
sujeito. O título confere um poder de fala à cidade: Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, 
não teme crise ou recessão. Onde melhor se vive? Em Ribeirão Preto. Quem não teme crise ou 
recessão? Seria Ribeirão Preto? A cidade pode ser o lugar, mas não pode não temer a crise e a 
recessão, na condição de instituição constituída por representatividade. Somente uma pesquisa 
estatística poderia sustentar a assertiva. O título não responde: todos que moram na cidade 
temem a crise e a recessão? Todos os ricos da cidade não temem a crise e a recessão? Ou ainda, os 
políticos da cidade não temem a crise e a recessão? Ao permitir várias suposições, a matéria 
permite muitas interpretações.

A contrariedade se dá ainda no texto da própria reportagem. O jornalista escreve: “mais do 
que os números em si, preocupam o prefeito certos contrastes da cidade que administra. Embora, 
no ano passado, ele tenha licenciado uma área de 219 mil 168 metros quadrados para a 
construção de prédios, quase todos de alto luxo, a cidade enfrenta um agudo déficit habitacional. 

Só na fila da Cohab há mais de 30 mil candidatos à espera de uma casa. Esta é uma cidade rica 
com Prefeitura pobre – desabafa Sampaio, do alto de um orçamento de 700 milhões de cruzeiros 
para este ano, por não ter conseguido convencer a Câmara Municipal da necessidade de reajustar 
taxas e impostos. 

Apesar das distorções, Sampaio reconhece que Ribeirão Preto ainda oferece o melhor 
padrão de vida do país e, como não para de chegar gente, a questão social se agrava a cada dia. 
Na periferia da cidade, já brotaram 18 favelas nos últimos 10 anos e multiplicaram-se em 
proporção geométrica os menores abandonados, que matam a fome cheirando cola e dormem 
pelas calçadas sujas do centro, como em qualquer cidade grande. O prefeito calcula que pelo 
menos 20% da população de Ribeirão Preto vive em condições subumanas e, já está pensando 
em criar uma guarda municipal porque chegou à conclusão de que a PM, se não aumentar seu 
contingente em pelo menos 200 homens, não dará conta de garantir a segurança da cidade. O 
progresso trouxe para a cidade também traficantes de cocaína e assaltantes de banco: o maior 
assalto do ano passado aconteceu aqui, quando levaram 22 milhões de cruzeiros do Bradesco”...

Transitando as informações de parágrafos na matéria, é perceptível os antagonismos das 
afirmações:... “Um lugar onde há trabalho para quem queria (no ano passado, a oferta de empre-
gos cresceu 510%)”... em outro momento: “...20% da população de Ribeirão Preto vive em 
condições subumanas”... A constatação acima permite avaliar, simplesmente por silogismo, que 
20% da população recebe salários que os mantém em condições subumanas.

As informações sobre a realidade econômica de Ribeirão Preto transitam, em ambas as 
reportagens, entre a cidade e a região. A afirmação é a de que Ribeirão Preto é uma cidade rica, 
tão rica que foi cognominada “Califórnia Brasileira”. Se a denominação se referia a ela e aos 
municípios ao seu entorno, somente a cidade se apropriou do conceito. Ao longo dessas três 
décadas posteriores à divulgação das matérias, observou que o rótulo só coube a ela. Em algumas 
publicações sobre Sertãozinho, conforme pesquisa pelo buscador do google, a relação se estabe-
leceu.

Todas as informações numéricas da reportagem se referiam à produção da região. “... Maior 
polo alcooleiro do mundo, de suas 66 destilarias saíram no ano passado 3 bilhões e 300 milhões 
de litros – um terço de toda a produção nacional. Das suas 35 usinas de açúcar, 34 milhões e 800 
mil sacas – um quinto da produção nacional. Mas não só de açúcar e álcool vive a região mais rica 
do país, que em 1985 teve uma arrecadação de ICMS – 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros – superi-
or à de 15 estados e territórios (só Ribeirão Preto arrecadou mais do que seis estados, ficando 
pouco abaixo do Maranhão). Os canaviais ocupam apenas 16% da área. No que sobre, produz-se 
de tudo, e não é pouco. Aqui são colhidos 34,7% dos grãos do estado, da soja ao arroz, do amen-
doim ao milho, do algodão ao girassol, o que corresponde a 8% dos alimentos produzidos no 
país. E mais, das 466 mil toneladas de suco de laranja exportados no ano passado, que renderam 
ao país US$ 800 milhões, 90% saíram da Califórnia Paulista. Para quem acha que já basta, há 
outros números não menos impressionantes. A região abriga 1milhão, 250 mil cabeças de gado, 
com uma produção diária de 1 milhão de litros de leite. As 868 granjas produzem 2 milhões de 
pintos em um dia e 4 milhões, 712 mil frangos gordos por mês, enquanto as 1 milhão e 600 mil 
poedeiras botam 1 milhão e 750 mil dúzias de ovos”.

Dessa forma, dizer que Ribeirão Preto é a Califórnia Brasileira e dizer que a região se compor-
ta como um estado rico, tanto que merece o cognome de Califórnia, o estado mais rico dos Esta-
dos Unidos, não se trata de informação equivalente. A cidade jamais poderia ser sozinha a Califór-
nia. Seu perfil de capital de estado, graças às características urbanas, culturais e à sua geografia, 
confere-lhe o papel de centro, polo, mas totalmente dependente da produtividade regional.

O professor de economia Vicente Golfeto, à frente do Instituto Maurílio Biagi, é autor de um 

artigo, divulgado no site da entidade, que ilustra e evidencia as informações apresentadas acima. 
Escreve ele:

“Imagine um terremoto atingindo nossa região. Se ele atingisse a região toda, menos 
Ribeirão Preto, gradativamente Ribeirão Preto iria perdendo substância econômica. A 
perda de importância de Ribeirão Preto não seria um flash. Seria um filme. Agora, 
vejamos o caso contrário, isto é, se o terremoto atingisse Ribeirão Preto, mas man-
tivesse a região intacta, aí, paulatinamente, a região construiria Ribeirão Preto. Numa 
frase: Ribeirão Preto é consequência da região, na sua maior parte”....(SILVA, 2008)

Em relação ao Globo Repórter, embora evidencie Ribeirão Preto como a cidade rica, mostran-
do, inclusive, seu número expressivo de piscinas, chama a região de Califórnia Brasileira e identifica 
Ribeirão Preto como capital desse estado. O âncora do programa abre a edição afirmando:

 “Chamar a região de Ribeirão Preto “Califórnia Brasileira” não é exagero. A Califórnia é o 
estado mais rico dos Estados Unidos, e a região de Ribeirão Preto é o exemplo do Brasil 
que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, 
esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. 
Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Alguns se 
transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica”. (SILVA, 2008)

Na sequência mostrou, um a um, exemplos de iniciativas exitosas economicamente. O 
senhor Luis Rufino de Souza, boia fria entrevistado, trabalhava, na época, em uma fazenda em 
Guariba. A fazenda São Vicente, citada na matéria, está sediada no município de Pitangueiras. A 
Lagoa da Serra, fazenda que possuía, na data da apresentação da matéria, 90 dos melhores touros 
reprodutores do Brasil, está sediada em Sertãozinho. O Boitel, uma espécie de hotel para bois, 
funciona ao lado da Usina Vale do Rosário, que tem sede em Morro Agudo, e a Vale do Rosário 
Agrícola tem sede no município de São Joaquim da Barra.

Joelmir Betting participou do programa e, durante o seu comentário, falou sobre a fantásti-
ca experiência da produção de energia a partir do uso do bagaço da cana. Quando o comentaris-
ta citou os números da produção, ele referia-se à produção das usinas Santo Antônio e São Fran-
cisco, ambas localizadas em Sertãozinho.

Na sequência, o repórter fala sobre a expressiva produção de laranja na região e mostra 
uma das fazendas produtoras com sede em Severina. Depois, menciona a produção de uma fábri-
ca de suco de laranja responsável, sozinha, por 16% do suco de laranja exportado. A fábrica men-
cionada está localizada em Bebedouro.

O repórter escreve sobre a criação de cavalos de raça e a prática do polo como esporte. Na 
tentativa de ilustrar sua fala, mostra uma fazenda em Orlândia. Sobre o setor industrial, o progra-
ma mostra a Zanini, que tem sede na cidade de Sertãozinho. A evidência maior foi dada ao 
empresário Mauro Sponchiado, produtor de um chip que só é fabricado nos Estados Unidos, no 
Japão e em Sertãozinho, sede de sua empresa.

A primeira imagem verdadeiramente de Ribeirão Preto é do Colégio Marista, onde, segun-
do o repórter, estudam os filhos dos tradicionais fazendeiros. Na sequência, o destaque é dado ao 
movimento diário de um dos shoppings da cidade, que tem, entre seus consumidores, mora-
dores de todas as cidades vizinhas. Depois foi mostrado o shopping de Bebedouro. O destaque 
foi dado à moda caipira, venda de calças jeans, camisas xadrez e chapéus e botas de couro.

No setor cultural, a matéria exibiu um show sertanejo realizado em Guaíra e mostra uma 

discoteca de um usineiro em Ribeirão Preto. Como exemplo de atividade filantrópica, o repórter 
relatou a iniciativa de uma instituição sediada em Monte Azul, onde não existia favela e nem 
desemprego e a distribuição de água, luz e esgoto atingia 100% das casas do município.

De volta ao artigo de Vicente Golfeto, ele afirma que:
 

“os países latinos tendem a usar a lei como instrumento de mudança da realidade. Os 
anglo-saxões, ao contrário, mudam a realidade, abrindo caminho para que esta mude a 
lei. A lei, em nossa região, é constituída pela realidade. Cultura latina que se transforma 
em anglo-saxónica. A realidade permitirá, num futuro próximo, que o legislador recon-
heça o fato de que construímos uma verdadeira região metropolitana” (SILVA, 2008). 

Nesse sentido, Dumont, Guatapará, Sertãozinho, Orlândia, São Joaquim da Barra, Brodow-
isk, Ribeirão Preto, Franca, Pradópolis – para ficarmos em algumas – são bairros de uma mesma 
metrópole. A política divide. A economia soma. Por isto, verificamos os limites dos municípios, as 
divisas dos estados, os partidos. Estes são pedaços, frações, partes. Enquanto isso, como a econo-
mia adiciona, quem produz ou quem consome pode morar onde estiver, pois pertencem ao 
mesmo corpo do processo econômico. 

Não é por acaso que o menor desenvolvimento econômico de qualquer um desses municí-
pios prejudica o outro. E o maior, simetricamente, auxilia. Sabemos que, em cada um dos municí-
pios, sempre fica um pouco do outro. E isso é que é uma região única. Forma-se, às vezes bem, o 
que arquitetos chamam de conturbação, que pode ser o início de uma região metropolitana. De 
cada dez reais que produzimos de renda no nordeste paulista, três são em Ribeirão Preto e sete 
em toda a região”. 

Esta narrativa focou dois veículos de comunicação, entretanto, outros no Brasil todo 
produziram conteúdos sobre a cidade, depois destes dois, como é o caso da Revista Geografia 
Universal, que na edição de fevereiro de 2001, estampou em sua capa “Interior Paulista: O Brasil 
do primeiro mundo que o Brasil não conhece” e deu destaque ao longo do texto, à cidade de 
Ribeirão Preto. Na abertura, a referência: “As Califórnias Paulistas 1 – Região de Ribeirão Preto – o 
Brasil do Primeiro Mundo”. Na legenda de uma foto dos prédio da cidade, o jornalista Durval 
Ferreira descreve: “como aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, no Pacífico, o pouco da 
região do Nordeste paulista ergueu outro império da laranja e uma forte agroindústria do açúcar 
e do álcool com cidades como Ribeirão Preto”.   

Ao final dessa discussão, fica a pergunta: é bom ou ruim ter vários apelidos? Se analisado 
sob o ponto de vista das identidades culturais, o fato reflete uma transitoriedade que se não 
potencializada, conforme se espera fazer no Caderno 2, pode significar fragmentação das identi-
dades de acordo com o sociólogo e teórico da Cultura, Stuart Hall, em sua obra a Identidade 
Cultural da pós-modernidade.



Como se fosse um texto literário é comum o nome de uma localidade vir seguido de um 
subtítulo ou cognome, por exemplo: nos Estados Unidos, cada uma das 13 colônias, desde a inde-
pendência do país, é oficialmente conhecida por um complemento seguindo o nome – a Geórgia 
é também o Peach State (Estado Pêssego), Nova Iorque é cognominada The city that never sleeps 
(A cidade que nunca dorme), Nova Jérsei, graças aos seus belos parques e jardins, é chamada 
Garden state (Estado Jardim). Além das colônias, cada uma das cidades americanas também é 
conhecida pelos seus cognomes, normalmente relacionados à potencialidade econômica do 
município.

Dessa forma, pode-se lembrar, só para citar outros exemplos, que Paris é a Cidade Luz, 
Buenos Aires é a Capital do Tango e Cannes é a Capitale mondiale de l’art cinématographique.

Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao seu nome. No início do primeiro 
decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico, em plena liderança como 
produtora cafeeira e por isso, passou a ser chamada de “Capital d’Oeste”, não pela sua localização 
geográfica, mas pela condição de lugar aberto ao novo e receptivo ao moderno. 

A cidade era de fato, à época, a “Capital do Café”. Os números lhe conferiam este título. Um 
informativo editado em Londres, em 1913, cita que entre os doze maiores produtores de café do 
estado de São Paulo ocupavam as primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont, Mar-
tinho Prado e Francisca do Val, proprietários de fazendas em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Essa expansão rumo ao oeste, em direção às terras de cor vermelha, resulta de uma série de 
fatores, conforme já especificado. Contudo, vale a pena destacar a ampla divulgação feita por Luís 
Pereira Barreto, agrônomo e médico formado pela Universidade de Bruxelas, que publicou vários 
artigos em jornais de grande circulação elogiando as propriedades da terra roxa na região de 
Ribeirão Preto:

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 02/12/1876

Os paulistas do Oeste de São Paulo, em geral, não suspeitam o quanto a sua terra está 
na tela da discussão corrente nas outras províncias, mas, com especialidade na do Rio 
de Janeiro.
[...] É natural que uma tão vistosa superioridade desperte em todos os brasileiros a mais 
viva curiosidade e provoque o justo desejo de saber quais os elementos, que dão a São 
Paulo essa brilhante e invejável perspectiva. [...]
A filosofia da terra roxa! Não se assustem os srs. fazendeiros, [...]. Quero simplesmente 
colocá-los em estado de responder às incessantes objeções e aos pedidos de infor-
mação que nos chegam de fora da província.   
A minha tese é a seguinte: a província de São Paulo é o que é na atualidade, graças 
simplesmente à sua terra roxa. [...]. 

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 10/12/1876

A província de São Paulo possui grande número de municípios do mais alto valor em 

terras de cultura; e é difícil mesmo a um lavrador, que vem de fora, saber a qual deve 
dar preferência. Mas, quando mesmo não possuísse o Ribeirão Preto, assim seria ela a 
primeira província do Império.

Só este era bastante para colocá-la acima de tudo quanto a imaginação pode conceber de 
mais surpreendente. É ali que a natureza tropical condensou todas as forças de sua fecundidade 
e derramou à profusão todas as maravilhas de sua onipotente criação. O Ribeirão Preto é o vasto 
repositório em que a “Flora Brasileira” se ostenta em sua mais enérgica e deslumbrante 
expressão. É a esse município que eu aconselharia uma visita a todos aqueles que aprenderam a 
achar um supremo gozo nos grandes contatos com o mundo criador, no grandioso espetáculo 
da natureza viva. Graças às suas terras excepcionais, a província de São Paulo é a única que 
escapará ao naufrágio geral da nossa lavoura. [...]

Ciências naturais e terra roxa; filosofia positiva e poesia nos bancos da escola; arados e 
trabalho entre as ruas verde-rubras de esplendorosos cafezais; embelezamento do espírito e 
embelezamento da terra, nossa mãe comum; elevação do nosso nível moral repousando sobre 
as bases imutáveis de uma consciente e enérgica extensão de nossa vida material: eis o mais alto 
e grandioso ideal, que se deve nutrir todo verdadeiro patriota. [...] 

Considerando o recurso filosófico de Gyorgy Luckás em que a história só pode ser enten-
dida como pós-festium, é possível, hoje, observar que muito mais do que a terra roxa, era o perfil 
do homem aportado em Ribeirão Preto que garantia a elevada produção e o desenvolvimento 
econômico. Diferente dos barões do café da região do Vale do Paraíba, o homem ribeirão-pre-
tano, tendo como expoente Francisco Schmidt, já era, naquele início de século, um homem do 
hoje reconhecido agronegócio. 

Ainda sobre a época do café, em 1909, o francês Laliére escreveu um livro sobre o café no 
Brasil, Le Café – Dans l’État de Saint Paul e dedicou, logo no início da publicação, algumas pági-
nas a Ribeirão Preto, nas quais identificava Schmidt como o maior produtor do mundo. 

Também, Monteiro Lobato escreveu sobre Ribeirão Preto e talvez, melhor do que 
qualquer outro soube ver a cidade como diferente e ao descrevê-la, observou suas característi-
cas. Disse em carta enviada a Godofredo Rangel, no dia 18 de janeiro de 1907. 

Rangel,
Estou seriamente endividado para contigo, em cartas, livros, cumprimento de 
promessas, pedaços de Queijo... Mas explica-se a má finança. O mês de dezembro 
passei-o todo fora daqui, em S. Paulo e no Oeste.
Corri as linhas da Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis 
cidades que da noite para o dia o Café criou - S. Carlos, um lugarejo de ontem, hoje 
com 40 mil almas; Ribeirão Preto, com 60 mil; Araraquara, Piracicaba a formosa e 
outras. Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragem nova, pois em toda a 
região da Terra Roxa - um puro óxido de ferro - recebi nas ventas um bafo de seiva, 
com pronunciado sabor de riqueza latente. 
Em Ribeirão, a colheita do município foi o ano passado de 4 e meio milhões de arrobas 
- coisa fabulosa e nunca vista. Um fazendeiro, o Schmidt, colheu, só ele, 900.000 
arrobas. Costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho 
S. Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que há 800 "mulheres da vida", todas 
"estrangeiras e caras". Ninguém "ama" ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 
anos e importa champanha e francesas diretamente. 
A terra-chão, porém, é uma calamidade - "enferruja", isto é, avermelha todas as 

pessoas e coisas, desde a fachada das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho 
de amostra. Não pense que é tinta, não. 
Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. Esse meu passeio de 3.453 
quilômetros de via férrea buliu muito com as minhas ideias.
[...] Eu mesmo gostaria de firmar-me por lá [...] Estou tentando ser nomeado para 
Ribeirão Preto... (Lobato, 1950 pp. 153-155) 

Entretanto, diferente de muitas outras, Ribeirão Preto de tantos cognomes, não consegue 
se associar com afinidade a um único. Ainda em seu tempo áureo do café, foi a “Capital da Cultu-
ra”, muito especialmente porque abrigava dois teatros em praças vizinhas, na área central da 
cidade, se destacando como referência no interior do estado.

Mas sua produção cultural se acanhou com o tempo, a demolição do Carlos Gomes, o 
incêndio do Pedro II. E, de dois templos das artes, a cidade ficou sem nenhum no Quarteirão 
Paulista.

Mas dali mesmo saiu um outro cognome. O desempenho do Pingium, com seu chope 
gelado servido acompanhado de muitas lendas, deu à cidade o cognome de “Capital do Chope”.

A troca do plantio do café para a cana garantiu ao município a identificação de “Capital da 
Cana de Açúcar”. Daí mesmo derivou o cognome de “Capital do Agronegócio”, muito em referên-
cia a Agrishow, que acontece há poucos anos na cidade.

De todos esses cognomes vale a pena se aprofundar na discussão de um recebido pela 
cidade nos anos oitenta: Califórnia Brasileira.

Era comum na cidade a ação propagandista para chamar novos investidores da terra. Esse 
recurso foi usado outras vezes e analisar uma delas se faz oportuno para entender a concepção 
da cidade e sua formação regional. 

Duas comunicações sobre a cidade ganharam destaque na década de 1980 e ambas foram 
analisada por Silva (2008) em artigo publicado na Revista Temática, editada pelo IPERP, Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. Uma do Jornal do Brasil, publicado no dia 22 de março 
de 1987, assinada pelo jornalista Ricardo Kotscho (1987), matéria intitulada “Califórnia Paulista – 
Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, não teme crise ou recessão” e a segunda, edição do 
Globo Repórter, da TV Globo, levada ao ar em 1989, ficou conhecida como “Ribeirão Preto: Califór-
nia Brasileira”.

Segundo Kotscho (1987), em resposta a um e-mail trocado com a pesquisadora Adriana 
Silva, a pauta para a reportagem de 1987 se deu durante um encontro entre o empresário e 
ex-ministro Roberto Gusmão, o então diretor do Jornal do Brasil, Augusto Nunes e ele. 

Primeira ponderação que a linguística baliza por meio da Análise do Discurso, se refere ao 
sujeito. O título confere um poder de fala à cidade: Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, 
não teme crise ou recessão. Onde melhor se vive? Em Ribeirão Preto. Quem não teme crise ou 
recessão? Seria Ribeirão Preto? A cidade pode ser o lugar, mas não pode não temer a crise e a 
recessão, na condição de instituição constituída por representatividade. Somente uma pesquisa 
estatística poderia sustentar a assertiva. O título não responde: todos que moram na cidade 
temem a crise e a recessão? Todos os ricos da cidade não temem a crise e a recessão? Ou ainda, os 
políticos da cidade não temem a crise e a recessão? Ao permitir várias suposições, a matéria 
permite muitas interpretações.

A contrariedade se dá ainda no texto da própria reportagem. O jornalista escreve: “mais do 
que os números em si, preocupam o prefeito certos contrastes da cidade que administra. Embora, 
no ano passado, ele tenha licenciado uma área de 219 mil 168 metros quadrados para a 
construção de prédios, quase todos de alto luxo, a cidade enfrenta um agudo déficit habitacional. 

Só na fila da Cohab há mais de 30 mil candidatos à espera de uma casa. Esta é uma cidade rica 
com Prefeitura pobre – desabafa Sampaio, do alto de um orçamento de 700 milhões de cruzeiros 
para este ano, por não ter conseguido convencer a Câmara Municipal da necessidade de reajustar 
taxas e impostos. 

Apesar das distorções, Sampaio reconhece que Ribeirão Preto ainda oferece o melhor 
padrão de vida do país e, como não para de chegar gente, a questão social se agrava a cada dia. 
Na periferia da cidade, já brotaram 18 favelas nos últimos 10 anos e multiplicaram-se em 
proporção geométrica os menores abandonados, que matam a fome cheirando cola e dormem 
pelas calçadas sujas do centro, como em qualquer cidade grande. O prefeito calcula que pelo 
menos 20% da população de Ribeirão Preto vive em condições subumanas e, já está pensando 
em criar uma guarda municipal porque chegou à conclusão de que a PM, se não aumentar seu 
contingente em pelo menos 200 homens, não dará conta de garantir a segurança da cidade. O 
progresso trouxe para a cidade também traficantes de cocaína e assaltantes de banco: o maior 
assalto do ano passado aconteceu aqui, quando levaram 22 milhões de cruzeiros do Bradesco”...

Transitando as informações de parágrafos na matéria, é perceptível os antagonismos das 
afirmações:... “Um lugar onde há trabalho para quem queria (no ano passado, a oferta de empre-
gos cresceu 510%)”... em outro momento: “...20% da população de Ribeirão Preto vive em 
condições subumanas”... A constatação acima permite avaliar, simplesmente por silogismo, que 
20% da população recebe salários que os mantém em condições subumanas.

As informações sobre a realidade econômica de Ribeirão Preto transitam, em ambas as 
reportagens, entre a cidade e a região. A afirmação é a de que Ribeirão Preto é uma cidade rica, 
tão rica que foi cognominada “Califórnia Brasileira”. Se a denominação se referia a ela e aos 
municípios ao seu entorno, somente a cidade se apropriou do conceito. Ao longo dessas três 
décadas posteriores à divulgação das matérias, observou que o rótulo só coube a ela. Em algumas 
publicações sobre Sertãozinho, conforme pesquisa pelo buscador do google, a relação se estabe-
leceu.

Todas as informações numéricas da reportagem se referiam à produção da região. “... Maior 
polo alcooleiro do mundo, de suas 66 destilarias saíram no ano passado 3 bilhões e 300 milhões 
de litros – um terço de toda a produção nacional. Das suas 35 usinas de açúcar, 34 milhões e 800 
mil sacas – um quinto da produção nacional. Mas não só de açúcar e álcool vive a região mais rica 
do país, que em 1985 teve uma arrecadação de ICMS – 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros – superi-
or à de 15 estados e territórios (só Ribeirão Preto arrecadou mais do que seis estados, ficando 
pouco abaixo do Maranhão). Os canaviais ocupam apenas 16% da área. No que sobre, produz-se 
de tudo, e não é pouco. Aqui são colhidos 34,7% dos grãos do estado, da soja ao arroz, do amen-
doim ao milho, do algodão ao girassol, o que corresponde a 8% dos alimentos produzidos no 
país. E mais, das 466 mil toneladas de suco de laranja exportados no ano passado, que renderam 
ao país US$ 800 milhões, 90% saíram da Califórnia Paulista. Para quem acha que já basta, há 
outros números não menos impressionantes. A região abriga 1milhão, 250 mil cabeças de gado, 
com uma produção diária de 1 milhão de litros de leite. As 868 granjas produzem 2 milhões de 
pintos em um dia e 4 milhões, 712 mil frangos gordos por mês, enquanto as 1 milhão e 600 mil 
poedeiras botam 1 milhão e 750 mil dúzias de ovos”.

Dessa forma, dizer que Ribeirão Preto é a Califórnia Brasileira e dizer que a região se compor-
ta como um estado rico, tanto que merece o cognome de Califórnia, o estado mais rico dos Esta-
dos Unidos, não se trata de informação equivalente. A cidade jamais poderia ser sozinha a Califór-
nia. Seu perfil de capital de estado, graças às características urbanas, culturais e à sua geografia, 
confere-lhe o papel de centro, polo, mas totalmente dependente da produtividade regional.

O professor de economia Vicente Golfeto, à frente do Instituto Maurílio Biagi, é autor de um 

artigo, divulgado no site da entidade, que ilustra e evidencia as informações apresentadas acima. 
Escreve ele:

“Imagine um terremoto atingindo nossa região. Se ele atingisse a região toda, menos 
Ribeirão Preto, gradativamente Ribeirão Preto iria perdendo substância econômica. A 
perda de importância de Ribeirão Preto não seria um flash. Seria um filme. Agora, 
vejamos o caso contrário, isto é, se o terremoto atingisse Ribeirão Preto, mas man-
tivesse a região intacta, aí, paulatinamente, a região construiria Ribeirão Preto. Numa 
frase: Ribeirão Preto é consequência da região, na sua maior parte”....(SILVA, 2008)

Em relação ao Globo Repórter, embora evidencie Ribeirão Preto como a cidade rica, mostran-
do, inclusive, seu número expressivo de piscinas, chama a região de Califórnia Brasileira e identifica 
Ribeirão Preto como capital desse estado. O âncora do programa abre a edição afirmando:

 “Chamar a região de Ribeirão Preto “Califórnia Brasileira” não é exagero. A Califórnia é o 
estado mais rico dos Estados Unidos, e a região de Ribeirão Preto é o exemplo do Brasil 
que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, 
esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. 
Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Alguns se 
transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica”. (SILVA, 2008)

Na sequência mostrou, um a um, exemplos de iniciativas exitosas economicamente. O 
senhor Luis Rufino de Souza, boia fria entrevistado, trabalhava, na época, em uma fazenda em 
Guariba. A fazenda São Vicente, citada na matéria, está sediada no município de Pitangueiras. A 
Lagoa da Serra, fazenda que possuía, na data da apresentação da matéria, 90 dos melhores touros 
reprodutores do Brasil, está sediada em Sertãozinho. O Boitel, uma espécie de hotel para bois, 
funciona ao lado da Usina Vale do Rosário, que tem sede em Morro Agudo, e a Vale do Rosário 
Agrícola tem sede no município de São Joaquim da Barra.

Joelmir Betting participou do programa e, durante o seu comentário, falou sobre a fantásti-
ca experiência da produção de energia a partir do uso do bagaço da cana. Quando o comentaris-
ta citou os números da produção, ele referia-se à produção das usinas Santo Antônio e São Fran-
cisco, ambas localizadas em Sertãozinho.

Na sequência, o repórter fala sobre a expressiva produção de laranja na região e mostra 
uma das fazendas produtoras com sede em Severina. Depois, menciona a produção de uma fábri-
ca de suco de laranja responsável, sozinha, por 16% do suco de laranja exportado. A fábrica men-
cionada está localizada em Bebedouro.

O repórter escreve sobre a criação de cavalos de raça e a prática do polo como esporte. Na 
tentativa de ilustrar sua fala, mostra uma fazenda em Orlândia. Sobre o setor industrial, o progra-
ma mostra a Zanini, que tem sede na cidade de Sertãozinho. A evidência maior foi dada ao 
empresário Mauro Sponchiado, produtor de um chip que só é fabricado nos Estados Unidos, no 
Japão e em Sertãozinho, sede de sua empresa.

A primeira imagem verdadeiramente de Ribeirão Preto é do Colégio Marista, onde, segun-
do o repórter, estudam os filhos dos tradicionais fazendeiros. Na sequência, o destaque é dado ao 
movimento diário de um dos shoppings da cidade, que tem, entre seus consumidores, mora-
dores de todas as cidades vizinhas. Depois foi mostrado o shopping de Bebedouro. O destaque 
foi dado à moda caipira, venda de calças jeans, camisas xadrez e chapéus e botas de couro.

No setor cultural, a matéria exibiu um show sertanejo realizado em Guaíra e mostra uma 

discoteca de um usineiro em Ribeirão Preto. Como exemplo de atividade filantrópica, o repórter 
relatou a iniciativa de uma instituição sediada em Monte Azul, onde não existia favela e nem 
desemprego e a distribuição de água, luz e esgoto atingia 100% das casas do município.

De volta ao artigo de Vicente Golfeto, ele afirma que:
 

“os países latinos tendem a usar a lei como instrumento de mudança da realidade. Os 
anglo-saxões, ao contrário, mudam a realidade, abrindo caminho para que esta mude a 
lei. A lei, em nossa região, é constituída pela realidade. Cultura latina que se transforma 
em anglo-saxónica. A realidade permitirá, num futuro próximo, que o legislador recon-
heça o fato de que construímos uma verdadeira região metropolitana” (SILVA, 2008). 

Nesse sentido, Dumont, Guatapará, Sertãozinho, Orlândia, São Joaquim da Barra, Brodow-
isk, Ribeirão Preto, Franca, Pradópolis – para ficarmos em algumas – são bairros de uma mesma 
metrópole. A política divide. A economia soma. Por isto, verificamos os limites dos municípios, as 
divisas dos estados, os partidos. Estes são pedaços, frações, partes. Enquanto isso, como a econo-
mia adiciona, quem produz ou quem consome pode morar onde estiver, pois pertencem ao 
mesmo corpo do processo econômico. 

Não é por acaso que o menor desenvolvimento econômico de qualquer um desses municí-
pios prejudica o outro. E o maior, simetricamente, auxilia. Sabemos que, em cada um dos municí-
pios, sempre fica um pouco do outro. E isso é que é uma região única. Forma-se, às vezes bem, o 
que arquitetos chamam de conturbação, que pode ser o início de uma região metropolitana. De 
cada dez reais que produzimos de renda no nordeste paulista, três são em Ribeirão Preto e sete 
em toda a região”. 

Esta narrativa focou dois veículos de comunicação, entretanto, outros no Brasil todo 
produziram conteúdos sobre a cidade, depois destes dois, como é o caso da Revista Geografia 
Universal, que na edição de fevereiro de 2001, estampou em sua capa “Interior Paulista: O Brasil 
do primeiro mundo que o Brasil não conhece” e deu destaque ao longo do texto, à cidade de 
Ribeirão Preto. Na abertura, a referência: “As Califórnias Paulistas 1 – Região de Ribeirão Preto – o 
Brasil do Primeiro Mundo”. Na legenda de uma foto dos prédio da cidade, o jornalista Durval 
Ferreira descreve: “como aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, no Pacífico, o pouco da 
região do Nordeste paulista ergueu outro império da laranja e uma forte agroindústria do açúcar 
e do álcool com cidades como Ribeirão Preto”.   

Ao final dessa discussão, fica a pergunta: é bom ou ruim ter vários apelidos? Se analisado 
sob o ponto de vista das identidades culturais, o fato reflete uma transitoriedade que se não 
potencializada, conforme se espera fazer no Caderno 2, pode significar fragmentação das identi-
dades de acordo com o sociólogo e teórico da Cultura, Stuart Hall, em sua obra a Identidade 
Cultural da pós-modernidade.



Como se fosse um texto literário é comum o nome de uma localidade vir seguido de um 
subtítulo ou cognome, por exemplo: nos Estados Unidos, cada uma das 13 colônias, desde a inde-
pendência do país, é oficialmente conhecida por um complemento seguindo o nome – a Geórgia 
é também o Peach State (Estado Pêssego), Nova Iorque é cognominada The city that never sleeps 
(A cidade que nunca dorme), Nova Jérsei, graças aos seus belos parques e jardins, é chamada 
Garden state (Estado Jardim). Além das colônias, cada uma das cidades americanas também é 
conhecida pelos seus cognomes, normalmente relacionados à potencialidade econômica do 
município.

Dessa forma, pode-se lembrar, só para citar outros exemplos, que Paris é a Cidade Luz, 
Buenos Aires é a Capital do Tango e Cannes é a Capitale mondiale de l’art cinématographique.

Ribeirão Preto sempre teve um cognome acrescido ao seu nome. No início do primeiro 
decênio do século XX, a cidade já se destacava como polo econômico, em plena liderança como 
produtora cafeeira e por isso, passou a ser chamada de “Capital d’Oeste”, não pela sua localização 
geográfica, mas pela condição de lugar aberto ao novo e receptivo ao moderno. 

A cidade era de fato, à época, a “Capital do Café”. Os números lhe conferiam este título. Um 
informativo editado em Londres, em 1913, cita que entre os doze maiores produtores de café do 
estado de São Paulo ocupavam as primeiras posições Francisco Schmidt, Henrique Dumont, Mar-
tinho Prado e Francisca do Val, proprietários de fazendas em Ribeirão Preto e cidades vizinhas.

Essa expansão rumo ao oeste, em direção às terras de cor vermelha, resulta de uma série de 
fatores, conforme já especificado. Contudo, vale a pena destacar a ampla divulgação feita por Luís 
Pereira Barreto, agrônomo e médico formado pela Universidade de Bruxelas, que publicou vários 
artigos em jornais de grande circulação elogiando as propriedades da terra roxa na região de 
Ribeirão Preto:

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 02/12/1876

Os paulistas do Oeste de São Paulo, em geral, não suspeitam o quanto a sua terra está 
na tela da discussão corrente nas outras províncias, mas, com especialidade na do Rio 
de Janeiro.
[...] É natural que uma tão vistosa superioridade desperte em todos os brasileiros a mais 
viva curiosidade e provoque o justo desejo de saber quais os elementos, que dão a São 
Paulo essa brilhante e invejável perspectiva. [...]
A filosofia da terra roxa! Não se assustem os srs. fazendeiros, [...]. Quero simplesmente 
colocá-los em estado de responder às incessantes objeções e aos pedidos de infor-
mação que nos chegam de fora da província.   
A minha tese é a seguinte: a província de São Paulo é o que é na atualidade, graças 
simplesmente à sua terra roxa. [...]. 

A Terra Roxa - “A Província de São Paulo”- 10/12/1876

A província de São Paulo possui grande número de municípios do mais alto valor em 

terras de cultura; e é difícil mesmo a um lavrador, que vem de fora, saber a qual deve 
dar preferência. Mas, quando mesmo não possuísse o Ribeirão Preto, assim seria ela a 
primeira província do Império.

Só este era bastante para colocá-la acima de tudo quanto a imaginação pode conceber de 
mais surpreendente. É ali que a natureza tropical condensou todas as forças de sua fecundidade 
e derramou à profusão todas as maravilhas de sua onipotente criação. O Ribeirão Preto é o vasto 
repositório em que a “Flora Brasileira” se ostenta em sua mais enérgica e deslumbrante 
expressão. É a esse município que eu aconselharia uma visita a todos aqueles que aprenderam a 
achar um supremo gozo nos grandes contatos com o mundo criador, no grandioso espetáculo 
da natureza viva. Graças às suas terras excepcionais, a província de São Paulo é a única que 
escapará ao naufrágio geral da nossa lavoura. [...]

Ciências naturais e terra roxa; filosofia positiva e poesia nos bancos da escola; arados e 
trabalho entre as ruas verde-rubras de esplendorosos cafezais; embelezamento do espírito e 
embelezamento da terra, nossa mãe comum; elevação do nosso nível moral repousando sobre 
as bases imutáveis de uma consciente e enérgica extensão de nossa vida material: eis o mais alto 
e grandioso ideal, que se deve nutrir todo verdadeiro patriota. [...] 

Considerando o recurso filosófico de Gyorgy Luckás em que a história só pode ser enten-
dida como pós-festium, é possível, hoje, observar que muito mais do que a terra roxa, era o perfil 
do homem aportado em Ribeirão Preto que garantia a elevada produção e o desenvolvimento 
econômico. Diferente dos barões do café da região do Vale do Paraíba, o homem ribeirão-pre-
tano, tendo como expoente Francisco Schmidt, já era, naquele início de século, um homem do 
hoje reconhecido agronegócio. 

Ainda sobre a época do café, em 1909, o francês Laliére escreveu um livro sobre o café no 
Brasil, Le Café – Dans l’État de Saint Paul e dedicou, logo no início da publicação, algumas pági-
nas a Ribeirão Preto, nas quais identificava Schmidt como o maior produtor do mundo. 

Também, Monteiro Lobato escreveu sobre Ribeirão Preto e talvez, melhor do que 
qualquer outro soube ver a cidade como diferente e ao descrevê-la, observou suas característi-
cas. Disse em carta enviada a Godofredo Rangel, no dia 18 de janeiro de 1907. 

Rangel,
Estou seriamente endividado para contigo, em cartas, livros, cumprimento de 
promessas, pedaços de Queijo... Mas explica-se a má finança. O mês de dezembro 
passei-o todo fora daqui, em S. Paulo e no Oeste.
Corri as linhas da Paulista, Mogiana e Sorocabana, com paradas nas inconcebíveis 
cidades que da noite para o dia o Café criou - S. Carlos, um lugarejo de ontem, hoje 
com 40 mil almas; Ribeirão Preto, com 60 mil; Araraquara, Piracicaba a formosa e 
outras. Vim de lá maravilhado e todo semeado de coragem nova, pois em toda a 
região da Terra Roxa - um puro óxido de ferro - recebi nas ventas um bafo de seiva, 
com pronunciado sabor de riqueza latente. 
Em Ribeirão, a colheita do município foi o ano passado de 4 e meio milhões de arrobas 
- coisa fabulosa e nunca vista. Um fazendeiro, o Schmidt, colheu, só ele, 900.000 
arrobas. Costumes, hábitos, ideias, tudo lá é diferente destas nossas cidades do velho 
S. Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que há 800 "mulheres da vida", todas 
"estrangeiras e caras". Ninguém "ama" ali à nacional. O Moulin Rouge funciona há 12 
anos e importa champanha e francesas diretamente. 
A terra-chão, porém, é uma calamidade - "enferruja", isto é, avermelha todas as 

pessoas e coisas, desde a fachada das casas até o nariz dos prefeitos. Vai um pacotinho 
de amostra. Não pense que é tinta, não. 
Lá ninguém mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. Esse meu passeio de 3.453 
quilômetros de via férrea buliu muito com as minhas ideias.
[...] Eu mesmo gostaria de firmar-me por lá [...] Estou tentando ser nomeado para 
Ribeirão Preto... (Lobato, 1950 pp. 153-155) 

Entretanto, diferente de muitas outras, Ribeirão Preto de tantos cognomes, não consegue 
se associar com afinidade a um único. Ainda em seu tempo áureo do café, foi a “Capital da Cultu-
ra”, muito especialmente porque abrigava dois teatros em praças vizinhas, na área central da 
cidade, se destacando como referência no interior do estado.

Mas sua produção cultural se acanhou com o tempo, a demolição do Carlos Gomes, o 
incêndio do Pedro II. E, de dois templos das artes, a cidade ficou sem nenhum no Quarteirão 
Paulista.

Mas dali mesmo saiu um outro cognome. O desempenho do Pingium, com seu chope 
gelado servido acompanhado de muitas lendas, deu à cidade o cognome de “Capital do Chope”.

A troca do plantio do café para a cana garantiu ao município a identificação de “Capital da 
Cana de Açúcar”. Daí mesmo derivou o cognome de “Capital do Agronegócio”, muito em referên-
cia a Agrishow, que acontece há poucos anos na cidade.

De todos esses cognomes vale a pena se aprofundar na discussão de um recebido pela 
cidade nos anos oitenta: Califórnia Brasileira.

Era comum na cidade a ação propagandista para chamar novos investidores da terra. Esse 
recurso foi usado outras vezes e analisar uma delas se faz oportuno para entender a concepção 
da cidade e sua formação regional. 

Duas comunicações sobre a cidade ganharam destaque na década de 1980 e ambas foram 
analisada por Silva (2008) em artigo publicado na Revista Temática, editada pelo IPERP, Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. Uma do Jornal do Brasil, publicado no dia 22 de março 
de 1987, assinada pelo jornalista Ricardo Kotscho (1987), matéria intitulada “Califórnia Paulista – 
Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, não teme crise ou recessão” e a segunda, edição do 
Globo Repórter, da TV Globo, levada ao ar em 1989, ficou conhecida como “Ribeirão Preto: Califór-
nia Brasileira”.

Segundo Kotscho (1987), em resposta a um e-mail trocado com a pesquisadora Adriana 
Silva, a pauta para a reportagem de 1987 se deu durante um encontro entre o empresário e 
ex-ministro Roberto Gusmão, o então diretor do Jornal do Brasil, Augusto Nunes e ele. 

Primeira ponderação que a linguística baliza por meio da Análise do Discurso, se refere ao 
sujeito. O título confere um poder de fala à cidade: Ribeirão Preto, onde melhor se vive no Brasil, 
não teme crise ou recessão. Onde melhor se vive? Em Ribeirão Preto. Quem não teme crise ou 
recessão? Seria Ribeirão Preto? A cidade pode ser o lugar, mas não pode não temer a crise e a 
recessão, na condição de instituição constituída por representatividade. Somente uma pesquisa 
estatística poderia sustentar a assertiva. O título não responde: todos que moram na cidade 
temem a crise e a recessão? Todos os ricos da cidade não temem a crise e a recessão? Ou ainda, os 
políticos da cidade não temem a crise e a recessão? Ao permitir várias suposições, a matéria 
permite muitas interpretações.

A contrariedade se dá ainda no texto da própria reportagem. O jornalista escreve: “mais do 
que os números em si, preocupam o prefeito certos contrastes da cidade que administra. Embora, 
no ano passado, ele tenha licenciado uma área de 219 mil 168 metros quadrados para a 
construção de prédios, quase todos de alto luxo, a cidade enfrenta um agudo déficit habitacional. 

Só na fila da Cohab há mais de 30 mil candidatos à espera de uma casa. Esta é uma cidade rica 
com Prefeitura pobre – desabafa Sampaio, do alto de um orçamento de 700 milhões de cruzeiros 
para este ano, por não ter conseguido convencer a Câmara Municipal da necessidade de reajustar 
taxas e impostos. 

Apesar das distorções, Sampaio reconhece que Ribeirão Preto ainda oferece o melhor 
padrão de vida do país e, como não para de chegar gente, a questão social se agrava a cada dia. 
Na periferia da cidade, já brotaram 18 favelas nos últimos 10 anos e multiplicaram-se em 
proporção geométrica os menores abandonados, que matam a fome cheirando cola e dormem 
pelas calçadas sujas do centro, como em qualquer cidade grande. O prefeito calcula que pelo 
menos 20% da população de Ribeirão Preto vive em condições subumanas e, já está pensando 
em criar uma guarda municipal porque chegou à conclusão de que a PM, se não aumentar seu 
contingente em pelo menos 200 homens, não dará conta de garantir a segurança da cidade. O 
progresso trouxe para a cidade também traficantes de cocaína e assaltantes de banco: o maior 
assalto do ano passado aconteceu aqui, quando levaram 22 milhões de cruzeiros do Bradesco”...

Transitando as informações de parágrafos na matéria, é perceptível os antagonismos das 
afirmações:... “Um lugar onde há trabalho para quem queria (no ano passado, a oferta de empre-
gos cresceu 510%)”... em outro momento: “...20% da população de Ribeirão Preto vive em 
condições subumanas”... A constatação acima permite avaliar, simplesmente por silogismo, que 
20% da população recebe salários que os mantém em condições subumanas.

As informações sobre a realidade econômica de Ribeirão Preto transitam, em ambas as 
reportagens, entre a cidade e a região. A afirmação é a de que Ribeirão Preto é uma cidade rica, 
tão rica que foi cognominada “Califórnia Brasileira”. Se a denominação se referia a ela e aos 
municípios ao seu entorno, somente a cidade se apropriou do conceito. Ao longo dessas três 
décadas posteriores à divulgação das matérias, observou que o rótulo só coube a ela. Em algumas 
publicações sobre Sertãozinho, conforme pesquisa pelo buscador do google, a relação se estabe-
leceu.

Todas as informações numéricas da reportagem se referiam à produção da região. “... Maior 
polo alcooleiro do mundo, de suas 66 destilarias saíram no ano passado 3 bilhões e 300 milhões 
de litros – um terço de toda a produção nacional. Das suas 35 usinas de açúcar, 34 milhões e 800 
mil sacas – um quinto da produção nacional. Mas não só de açúcar e álcool vive a região mais rica 
do país, que em 1985 teve uma arrecadação de ICMS – 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros – superi-
or à de 15 estados e territórios (só Ribeirão Preto arrecadou mais do que seis estados, ficando 
pouco abaixo do Maranhão). Os canaviais ocupam apenas 16% da área. No que sobre, produz-se 
de tudo, e não é pouco. Aqui são colhidos 34,7% dos grãos do estado, da soja ao arroz, do amen-
doim ao milho, do algodão ao girassol, o que corresponde a 8% dos alimentos produzidos no 
país. E mais, das 466 mil toneladas de suco de laranja exportados no ano passado, que renderam 
ao país US$ 800 milhões, 90% saíram da Califórnia Paulista. Para quem acha que já basta, há 
outros números não menos impressionantes. A região abriga 1milhão, 250 mil cabeças de gado, 
com uma produção diária de 1 milhão de litros de leite. As 868 granjas produzem 2 milhões de 
pintos em um dia e 4 milhões, 712 mil frangos gordos por mês, enquanto as 1 milhão e 600 mil 
poedeiras botam 1 milhão e 750 mil dúzias de ovos”.

Dessa forma, dizer que Ribeirão Preto é a Califórnia Brasileira e dizer que a região se compor-
ta como um estado rico, tanto que merece o cognome de Califórnia, o estado mais rico dos Esta-
dos Unidos, não se trata de informação equivalente. A cidade jamais poderia ser sozinha a Califór-
nia. Seu perfil de capital de estado, graças às características urbanas, culturais e à sua geografia, 
confere-lhe o papel de centro, polo, mas totalmente dependente da produtividade regional.

O professor de economia Vicente Golfeto, à frente do Instituto Maurílio Biagi, é autor de um 

artigo, divulgado no site da entidade, que ilustra e evidencia as informações apresentadas acima. 
Escreve ele:

“Imagine um terremoto atingindo nossa região. Se ele atingisse a região toda, menos 
Ribeirão Preto, gradativamente Ribeirão Preto iria perdendo substância econômica. A 
perda de importância de Ribeirão Preto não seria um flash. Seria um filme. Agora, 
vejamos o caso contrário, isto é, se o terremoto atingisse Ribeirão Preto, mas man-
tivesse a região intacta, aí, paulatinamente, a região construiria Ribeirão Preto. Numa 
frase: Ribeirão Preto é consequência da região, na sua maior parte”....(SILVA, 2008)

Em relação ao Globo Repórter, embora evidencie Ribeirão Preto como a cidade rica, mostran-
do, inclusive, seu número expressivo de piscinas, chama a região de Califórnia Brasileira e identifica 
Ribeirão Preto como capital desse estado. O âncora do programa abre a edição afirmando:

 “Chamar a região de Ribeirão Preto “Califórnia Brasileira” não é exagero. A Califórnia é o 
estado mais rico dos Estados Unidos, e a região de Ribeirão Preto é o exemplo do Brasil 
que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, 
esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. 
Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Alguns se 
transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica”. (SILVA, 2008)

Na sequência mostrou, um a um, exemplos de iniciativas exitosas economicamente. O 
senhor Luis Rufino de Souza, boia fria entrevistado, trabalhava, na época, em uma fazenda em 
Guariba. A fazenda São Vicente, citada na matéria, está sediada no município de Pitangueiras. A 
Lagoa da Serra, fazenda que possuía, na data da apresentação da matéria, 90 dos melhores touros 
reprodutores do Brasil, está sediada em Sertãozinho. O Boitel, uma espécie de hotel para bois, 
funciona ao lado da Usina Vale do Rosário, que tem sede em Morro Agudo, e a Vale do Rosário 
Agrícola tem sede no município de São Joaquim da Barra.

Joelmir Betting participou do programa e, durante o seu comentário, falou sobre a fantásti-
ca experiência da produção de energia a partir do uso do bagaço da cana. Quando o comentaris-
ta citou os números da produção, ele referia-se à produção das usinas Santo Antônio e São Fran-
cisco, ambas localizadas em Sertãozinho.

Na sequência, o repórter fala sobre a expressiva produção de laranja na região e mostra 
uma das fazendas produtoras com sede em Severina. Depois, menciona a produção de uma fábri-
ca de suco de laranja responsável, sozinha, por 16% do suco de laranja exportado. A fábrica men-
cionada está localizada em Bebedouro.

O repórter escreve sobre a criação de cavalos de raça e a prática do polo como esporte. Na 
tentativa de ilustrar sua fala, mostra uma fazenda em Orlândia. Sobre o setor industrial, o progra-
ma mostra a Zanini, que tem sede na cidade de Sertãozinho. A evidência maior foi dada ao 
empresário Mauro Sponchiado, produtor de um chip que só é fabricado nos Estados Unidos, no 
Japão e em Sertãozinho, sede de sua empresa.

A primeira imagem verdadeiramente de Ribeirão Preto é do Colégio Marista, onde, segun-
do o repórter, estudam os filhos dos tradicionais fazendeiros. Na sequência, o destaque é dado ao 
movimento diário de um dos shoppings da cidade, que tem, entre seus consumidores, mora-
dores de todas as cidades vizinhas. Depois foi mostrado o shopping de Bebedouro. O destaque 
foi dado à moda caipira, venda de calças jeans, camisas xadrez e chapéus e botas de couro.

No setor cultural, a matéria exibiu um show sertanejo realizado em Guaíra e mostra uma 

discoteca de um usineiro em Ribeirão Preto. Como exemplo de atividade filantrópica, o repórter 
relatou a iniciativa de uma instituição sediada em Monte Azul, onde não existia favela e nem 
desemprego e a distribuição de água, luz e esgoto atingia 100% das casas do município.

De volta ao artigo de Vicente Golfeto, ele afirma que:
 

“os países latinos tendem a usar a lei como instrumento de mudança da realidade. Os 
anglo-saxões, ao contrário, mudam a realidade, abrindo caminho para que esta mude a 
lei. A lei, em nossa região, é constituída pela realidade. Cultura latina que se transforma 
em anglo-saxónica. A realidade permitirá, num futuro próximo, que o legislador recon-
heça o fato de que construímos uma verdadeira região metropolitana” (SILVA, 2008). 

Nesse sentido, Dumont, Guatapará, Sertãozinho, Orlândia, São Joaquim da Barra, Brodow-
isk, Ribeirão Preto, Franca, Pradópolis – para ficarmos em algumas – são bairros de uma mesma 
metrópole. A política divide. A economia soma. Por isto, verificamos os limites dos municípios, as 
divisas dos estados, os partidos. Estes são pedaços, frações, partes. Enquanto isso, como a econo-
mia adiciona, quem produz ou quem consome pode morar onde estiver, pois pertencem ao 
mesmo corpo do processo econômico. 

Não é por acaso que o menor desenvolvimento econômico de qualquer um desses municí-
pios prejudica o outro. E o maior, simetricamente, auxilia. Sabemos que, em cada um dos municí-
pios, sempre fica um pouco do outro. E isso é que é uma região única. Forma-se, às vezes bem, o 
que arquitetos chamam de conturbação, que pode ser o início de uma região metropolitana. De 
cada dez reais que produzimos de renda no nordeste paulista, três são em Ribeirão Preto e sete 
em toda a região”. 

Esta narrativa focou dois veículos de comunicação, entretanto, outros no Brasil todo 
produziram conteúdos sobre a cidade, depois destes dois, como é o caso da Revista Geografia 
Universal, que na edição de fevereiro de 2001, estampou em sua capa “Interior Paulista: O Brasil 
do primeiro mundo que o Brasil não conhece” e deu destaque ao longo do texto, à cidade de 
Ribeirão Preto. Na abertura, a referência: “As Califórnias Paulistas 1 – Região de Ribeirão Preto – o 
Brasil do Primeiro Mundo”. Na legenda de uma foto dos prédio da cidade, o jornalista Durval 
Ferreira descreve: “como aconteceu na costa sul dos Estados Unidos, no Pacífico, o pouco da 
região do Nordeste paulista ergueu outro império da laranja e uma forte agroindústria do açúcar 
e do álcool com cidades como Ribeirão Preto”.   

Ao final dessa discussão, fica a pergunta: é bom ou ruim ter vários apelidos? Se analisado 
sob o ponto de vista das identidades culturais, o fato reflete uma transitoriedade que se não 
potencializada, conforme se espera fazer no Caderno 2, pode significar fragmentação das identi-
dades de acordo com o sociólogo e teórico da Cultura, Stuart Hall, em sua obra a Identidade 
Cultural da pós-modernidade.



 
A

LG
U

M
A

S
4
 .

CONSIDERAÇÕES



N
ão

 som
os

CALIFÓRNIA
BRASIEIRA

 SOMOS
 O QUÊ?

4.1
AFONSO, Angela. O positivismo de Luís Pereira 
Barreto e o Pensamento Brasileiro no Final do 
Século XIX. 1995. Disponívem em http://ww-
w.iea.usp.br/publicacoes/textos/alonsopositivis-
mo.pdf

ARCHIBALD, Nevio. A Cidade. http://www.cbnribei-
rao.com.br/politica/politica_internaNOT.as
px?idnoticia=1174247). Acesso em 2016.

ARGOLLO FERRÃO, A. M. Arquitetura do café. 
Campinas: Unicamp, 2004

BALMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragili-
dade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alber-
to Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

BORGES, M. E. A pintura na Capital do Café: sua 
história e a evolução no período da Primeira Repú-
blica. São Paulo: UNESP, 1999.
____. Arte Funerária no Brasil (1890-1930). Ofício de 
marmoristas italianos em Ribeirão Preto. Belo Hori-
zonte: C/Arte, 2002.
____. Arte tumular: a produção dos marmoristas de 
Ribeirão Preto no período da Primeira República. 
1991. Tese (Doutorado em História) – Universidade 
de São Paulo, 1991, Vol. I e II.

BRASIL. Lei No 12.651 de 25 de maio de 2012 (2012). 
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera 
as Leis no 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 
19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezem-
bro de 2006; revoga as Leis no 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto 
de 2001; e dá outras providências. Disponível em: 
h t t p : / / w w w. p l a n a l to. g ov. b r / cc i v i l _ 0 3 / _ a-
to2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 14 
de abril de 2014

BROWN, Tim. Design Thinking. São Paulo. Elsevier – 
Campus, 2010.

CALIL JÚNIOR, O. O Centro de Ribeirão Preto: os 
processos de expansão e setorização. Dissertação. 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Departa-
mento de Arquitetura e Urbanismo, São Carlos, USP, 
2003.

CARRATO, J. F. Comes e Bebes na Belle Epoque 
Ribeiraopretana. In: Revista Regional de História. 

Franca, n. 1, 1990. 

COSTA, G. F. Caracterização do Setor Sucroalcooleiro na Mesorregião de Ribeirão Preto. USP: 
Esalq, 2011. 
CARRATO, J. F. O Ribeirão Preto e a chegada da Mogiana. Ribeirão Preto: ... J. L. Meretrizes na 
Belle Époque do Café: cabaré e sociedade (1890-1920), 2006

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) / FOLHA-UOL, 2014. Disponível em: 
< h t t p : / / w w w 1 . f o l h a . u o l . c o m . b r / c o t i d i a n o / r i b e i r a o p r e -
to/2014/02/1408122-lixo-ameaca-area-de-recarga-do-aquifero-guarani-em-ribeirao-preto.sht
ml>. Acesso em 11 jul. 2016.

DAGNINO, Renato. A relação pesquisa-produção: em busca de um enfoque alternativo. In: 
SANTOS, Lucy Woelner dos et al. (Orgs.). Ciência, tecnologia e sociedade: o desafio da inte-
gração. Londrina: Iapar, 2002. 
________; BRANDÃO, Flávio Cruvinel; NOVAES, Henrique Tahan. Sobre o marco analítico-con-
ceitual da tecnologia social. In: Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio 
de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004. 

DENIS, Pierre. O Brasil do século XX. São Paulo, José Bastos Editoras, s/d.

EAGLETON, T. A ideia de cultura. Tradução de Sandra Castello Branco. São Paulo: Editora Unesp, 
2011.

ELIOT, T. S. Notas para a definição de cultura. São Paulo, Realizações Editora, 2011.

FERRANTE, V. B.; BORELLI FILHO, D. O sistema produtivo do assentamento Mário Lago: uma 
experiência de produção agroecológica no centro da indústria agrocanavieira do interior do 
estado de São Paulo. Campo Grande: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Socio-
logia Rural, 2009. 

FERREIRA, José. Do Desenvolvimento Local ao Desenvolvimento Terrirorial. XIX Encontro 
Nacional de Geografia Agrária, São Paulo, 2009, pp.1-21. Disponível em http://www.geografia.f-
flch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/Ferreira_J.pdf

FUNDAÇÃO FLORESTAL. 2016. Unidades de Conservação Estaduais 
sob gestão da Fundação Florestal. Disponível em: http://fflorestal.sp.gov.br/-
files/2012/01/Mapas_UCs_FF-1015_LogoGoverno.pdf. Acessado em: 01 de agosto de 2016.

GAETANI, M. Arquitetura residencial no centro da cidade de Ribeirão Preto no período de 1915 
a 1945. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 1999.

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade; tradução de Raul Fiker. - São. Paulo: 
Editora UNESP, 2007

GOMES, Marcos Antônio Silvestre. A espacialização dos parques e a dinâmica da produção, 
apropriação e valorização do espaço urbano em Ribeirão Preto (SP). Espaço e economia: Revis-
ta Brasileira de Geografia Econômica. 2 | 2013 : Ano I, Número 2. 2013.

GUZZO, P. Estudo dos espaços livres de uso público da cidade de Ribeirão Preto/SP, com detal-

hamento da cobertura vegetal e as áreas verdes públicas de 2 setores urbanos. Dissertação 
(Mestrado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
125 p. il. 1999.

GUZZO, P.; CARNEIRO, R. M. A.; OLIVEIRA JUNIOR, H. Cadastro Municipal de espaços livres 
urbanos de Ribeirão Preto (SP): acesso público, índices e base para novos instrumentos e 
mecanismos de gestão. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, n. 1, v. 1, p. 
19-30. 2006.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&, 2006

HUNTER, James C. De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho 
em equipe. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.

HARVEY, David.  Cidades Rebeldes. São Paulo, Martins Fontes: 2012.

IPCCIC. A Equação de Tudo. Direção de Adriana Silva. Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: < 
http://www.ipccic.com/#!equacaodetudo/c1vxt>. Acesso em: 02 jul. 2016.
ITS (Instituto de Tecnologia Social). Tecnologia Social no Brasil. Caderno de Debates.. São Paulo. 
2004.

KOFLER, Mônica. Qualidade ambiental e clima urbano. 2007. Disponível em: 
http://pt.slideshare.net/MonicaKofler/respira-ribeiro-preto

KOTCHETKOFF-HENRIQUES, O. Caracterização da vegetação natural em Ribeirão Preto/SP - 
bases para conservação. Ribeirão Preto. Tese (doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 221 p. il. 2003.

KOTCHETKOFF-HENRIQUES O., JOLY, C. A.; BERNACCI, C. L. Relação entre o solo e a composição 
florística de remanescentes de vegetação natural no Município de Ribeirão Preto, SP. Revista 
Brasileira de Botânica, n.3, v. 28, p.541-562, jul.-set. 2005.

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades: conversações com Jean Lebrun. Tradução de Reginaldo 
Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Fundação da Editora UNESP, 1998.

LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e de nossa 
cultura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.

MACHADO, B. Quanta comida é desperdiçada no mundo? http://planetasustentavel.a-
bril.com.br/noticia/desenvolvimento/quanta-comida-e-desperdicada-no-mundo- 
825183.shtml, acesso em 12/07/2016. 

MANHAS, Adriana Capretz da S.; MANHAS, Max Paulo G. Traçado urbano e funcionamento do 
núcleo colonial Antônio Prato em Ribeirão Preto, SP, 19887. Cartografia Histórica. 1º. Simpósio 
Brasileiro de Cartografia Histórica. 10 a 13 maio de 2011. Disponível em: < https://www.uf-
mg.br/rededemuseus/crch/simposio/CAPRETZ_ADRIANA_E_MANHAS_MAX_PAULO.pdf>. 
Acesso em: 06 jul. 2016.

MOTTA Sobrinho, Alves. A civilização do café (1820-1920). São Paulo: Brasiliense, 1967.

RAMOS, I. Botafogo. Uma história de amor e glórias. Ribeirão Preto: [s.n.], 2008.

REGISTRO, T. C. O cemitério da Saudade de Ribeirão Preto. Trabalho de Conclusão do Curso “A 
dimensão histórica da morte burguesa nos séculos XIX e XX”, ministrado pela profa. Dra. Maria 
Elizia Borges, UNESP, 1994.

NASCIMENTO, E. P. do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao 
econômico. Estud. av., 2012, vol.26, no.74, p.51-64. ISSN 0103-4014.
MATURNA, Humberto & VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 
compreensão humana. São Paulo, Palas Athenas: 2011.
MASCARÓ, J. L.; MASCARÓ, L. E. A. R. Vegetação urbana. 2ª. ed. Editora Porto Alegre: Editora 
Empório do Livro. 2005.
MILLIET da Costa Silva, S. Roteiro do café. Análise histórico-demográfica da expansão cafeeira 
no estado de São Paulo. São Paulo: s.n., 1938.
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000.
____. A Vida para i futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
MOTTA Sobrinho, Alves. A civilização do café (1820-1920). São Paulo: Brasiliense, 1967.
Perci Guzzo, Perci; Carneiro, Regina Maria Alves (orgs.). - Vamos arborizar Ribeirão Preto. 
Ribeirão Preto: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 2008. 40 p.; 22 cm.

PETRONE, Maria Tereza. Imigração. In: PINHEIRO, P. S. et al. O Brasil Republicano. Sociedade e 
Instituições (1889-1930). V. 9. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 104-146
REIS, Ana Carla Fonseca Org. Economia criativa : como estratégia de desenvolvimento : uma 
visão dos países em desenvolvimento. São Paulo. Itau Cultural, 2008.
____Cidades Criativas – soluções inventivas – O papal da Copa, das Olimpíadas e dos museus 
internacionais. Garimpos de Soluções e Fundarpe, São Paulo, 2010.
___Cidades Criativas – da teoria à prática. SESI SP Editora.2012.

RODRIGUES, Ivete. BARBIERI, José Carlos. A emergência da tecnologia social: revisitando o mov-
imento da tecnologia apropriada como estratégia de desenvolvimento sustentável. RAP – 
Revista de Administração Pública Rio de Janeiro. FGV, 42(6):1069-94, Nov/Dez 2008. 

REIS, Ana Carla Fonseca. Cidades Criativas – Burilando um conceito em formação. IARA. 
Disponível em: <http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistaiara/wp-con-
tent/uploads/2015/01/12_IARA_vol4_n1_Reflexoes.pdf>. Acesso em 14 jun. 2016.

RIBEIRÃO PRETO Lei Complementar No 1616 de 02 de fevereiro de 2004 (2004). Institui o 
Código do Meio Ambiente Ribeirão Preto. Disponível em: http://www.ribeiraopreto.sp.gov-
.br/principaln.php?pagina=/leis/pesquisa/ver.php?id=6826. Acessado em 23 de fevereiro de 
2012. 2004.
_______ Mapa de Áreas Especiais. Disponível em> http://www.ribeiraopreto.sp.gov-
.br/splan/planod/areas_especiais.pdf. Acessado em 25 de agosto de 2014. 2012. 
_______ Lei Complementar Nº 2157 de 08 de janeiro de 2007 (2007). Define o Parcelamento, 
uso e ocupação do solo no município de Ribeirão Preto. Disponível em: http://www.ribeirao-
preto.sp.gov.br. Acessado em: 14 de outubro de 2009.
_______ Carta de Espaços Livres da Cidade. Escala nominal 1:12.500. 2005.
_______ Lei Complementar No  501 de 01 de dezembro de 1995 (1995). Dispõe sobre a institu-
ição do Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=10528&chave=. Acesso em 22 de 
abril de 2014.

RIBEIRO, E. R.; NAKABASHI, L. Boletim Estrutura Produtiva. CEPER/ FUNDACE Ano III, 
nov. 2015. Disponível em: <http://fundace.org.br/_up_ceper_boletim/cep-
er_201511_00171.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016.

RODRIGUES, Maria Lucia. Caminhos da Transdisciplinaridade – fugindo a inserções 
lineares. Revista do Serviço Social e Sociedade, nº 64, ano XXI. São Paulo: Cortez, 
Nov/2000

ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira ; SILVA, Adriana ; GODOY, A. C. ; GLERIA, A. C. ; GUA
ZELLI, A. M. C. ; MOREIRA, C. M. ; FERREIRA, Delson ; GUIMARAES, D. J. L. ; MORETTI 
FILHO, L. A. ; CASTRO, M. C. ; SILVA, M. C. C. ; OLIVEIRA, M. J. ; FREITAS, N. M. B. ; ABDALA, 
S. R. F. ; CARLUCCI, M. MOLINA, S. R.;  . Paisagem Cultural do Café - Ribeirão Preto. 1ª. 
ed. Ribeirão Preto: IPCCIC - Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades 
Culturais, 2013. v. 1. 184p .

ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira; SILVA, Adriana. Identidade Cultural e Cidade Cria-
tiva: Relações entre Estado e Sociedade Civil na construção de políticas públicas de 
patrimônio cultural. Artigo apresentado no Encontro Internacional Participação, 
Democracia e Políticas Públicas: aproximando agendas e agentes. Unesp Araraquara, 
2013.

____. Cidades Criativas e Identidades Culturais: um processo em busca de consoli-
dação. Artigo apresentando do LASA - Congresso Internacional da Associação de 
Estudos Latino-Americanos. Chicago, 2014. Disponível em www.ipccic.com.br. 

RTS (Rede de Tecnologias Sociais). Disponível em: <www.rts.org.br/>. Acesso em: 30 
set. 2006. 

RUTKOWISKI, Emilia, and Simone Narciso Lessa. "Inclusão social: uma questão priori-
tariamente urbano-ambiental." Anais: Encontros Nacionais da ANPUR 10 (2013). 
Disponível em: http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/ar-
ticle/viewFile/2033/1993. Acesso em julho de 2016.

SCHARMER, Otto. A Teoria U. Como liderr pela percepçãoo e realizaçãoo do futuro 
emergente. São Paulo, Campus: 2010.
____ Liderar a partir do futuro que emerge: a evolução do sistema econômico 
ego-cêntrico para o eco-cêntrico. São Paulo, Campus: 2014.
SAES, Décio. A questão da evolução da cidadania política no Brasil. São Paulo: Estu-
dos Avançados. Vol. 15, nº 42, Mai/Ago., 2001. Disponível em: http://www.scie-
lo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000200021. Acesso Julho 
de 2016.

SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sistema Ambiental 
Paulista. Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/. Acessado em: 01 de agosto 
de 2016.

SANTOS, Renato. Transdisciplinaridade. Caderno de Educação nº 8, pp. 7 - 9. Lisboa: 
Instituto Piaget. 1995.

SANTOS, Milton. Uma Globalização Perversa, In: Por uma Outra Globalização: do pen-
samento único à consciência universal. 6a ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SANTOS, Renato. Transdisciplinaridade. Caderno de Educação nº 8, pp. 7 - 9. Lisboa: Instituto 
Piaget. 1995.

SEN, Amartya. O Desenvolvimento como Liberdade. Cia das Letras, 2015.
SCHMITT, Gerard. 2013. Information Cities. Future Cities Laboratory do Institute of Technology 
Zurich
____. Future City. Curso oferecido pelo Future Cities Laboratory do Institute of Technology 
Zurich. Maio a Junho/2015. ETH https://courses.edx.org/courses/course-v1:ETHx-
+FC-01x+2T2015/info

SILVA, Adriana. Verdades e mentiras sobre a Califórnia Brasileira. Revista Temática nº 01. Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. São Paulo, junho 2006.
___ Mudar o mundo a partir das cidades: a busca pela sociedade 4.0. IPCCIC – Instituto Paulista 
de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Ribeirão Preto, 2014.

SILVA, A.; ROSA, L. R. O. (orgs.). Paisagem natural e geográfica de Ribeirão Preto. In: ___. Patrimô-
nio cultural do café da terra vermelha. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Instituto do Livro, 2012.

SILVA, Adriana ; ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira ; FREITAS, N. M. B. ; GLERIA, A. C. MOLINA, 
Sandra R., Memórias dos Cafezais: a vida nas fazendas. cdd. ed. Ribeirão Preto: IPCCIC - Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, 2014. 160p .

SILVA, A. C. B.. Imigração e Urbanização: O Núcleo Colonial Antônio prado em Ribeirão Preto. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Departamento de Ciências Exatas e Tecnológi-
cas da Universidade Federal de São Carlos, 2002.
____. Campos Elíseos e Ipiranga – memórias do antigo Barracão. São Paulo: Editora COC, 2006.

SILVA, E. D. A história contada através da arquitetura de uma rua. Ribeirão Preto: Fundação Insti-
tuto do Livro de Ribeirão Preto, 2011.

SILVA FILHO, Demóstenes Ferreira da (coord). Plano diretor de Arborização urbana I - Estabeleci-
mento de áreas prioritárias para a arborização por meio de sensoriamento remoto e geotecno-
logias para o Município de Ribeirão
Preto, SP. Piracicaba, 2012. 

SOUBIHE, m. L. C. V. Ribeirão preto. Restauração do patrimônio do centro. 1992. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura) – Escola de Engenharia - Universidade de São Paulo, São Carlos, 1992

SOUZA, Venceslau Alves de. Direitos no Brasil: necessidade de um choque de cidadania. Rev. 
Sociol. Polit.,  Curitiba ,  n. 27, p. 211-214,  Nov.  2006 .   Available from <http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782006000200016&lng=en&nrm=iso>. access on  30  
July  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782006000200016. Acesso em Julho de 2016.

SUNEGA, R. Quarteirão Paulista: um conjunto harmônico de edifícios monumentais. Ribeirão 
Preto: Fundação Instituto do Livro, 2011. (Coleção Identidades Culturais).

TORRES, Rodolfo; GORGULHO, Luciane. In: SHLUGER, Ephim; DANOWSKI, Miriam (Orgs.) Cidades 
em transformação.  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do Cabo, Nova York, Londres, Havana. 
Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2014.

TUON, L. I. Italianos em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do Livro, 2010. 

(Coleção Identidades Culturais).

VICHNEWSK, H. T. Indústrias Matarazzo em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do 
Livro, 2010. (Coleção Identidades Culturais).

ZAMPIERI, Monize, Jornal A Cidade, 08/03/2015. Disponível em: < http://www.cbnribei-
rao.com.br/politica/politica_internaNOT.aspx?idnoticia=1041256>



É importante desenhar o futuro com o aprendizado do passado. É fazer do porvir 
um novo tempo sem que se repitam as utopias do pretérito.  Conforme discutido o cad-
erno 1, os cognomes que rotularam Ribeirão Preto advêm do seu passado. Mas, o que se 
deseja para Ribeirão em termos de ressignificado através da cocriação?  É o protótipo de 
futuro que a comunidade anseia fazer para a cidade. 

Ribeirão não é mais a Rainha do Café, a Capital do Chopp, a Califórnia brasileira, ou 
mesmo a Capital do Agronegócio, haja vista a representação econômica e social desses 
atributos, quão inexpressivos em termos de significado econômico, conforme se visual-
iza no gráfico abaixo. A cidade é criativa, jovem e tem estrutura que permite avançar 
para um mundo mais arrojado e globalizado, sem perder suas características interiora-
nas de acolhimento e de humanidade.

Pela posição de destaque que a cidade tem frente aos demais municípios nacion-
ais, e em consideração ao seu perfil, enquanto cidade prestadora de serviços, onde as 
áreas como Comércio e reparos e revenda de veículos, da Saúde, Educação, Moda e Gas-
tronomia totalizam quase 100% de seu Produto. A excelência de sua Universidade, que 
retêm 6% de pesquisadores, vinculados aos múltiplos setores acima mencionados, pela 
qualidade do atendimento especializado que oferece, faz pensar Ribeirão como A 
Cidade Sustentável.

Através de recente pesquisa realizada pelo IPCCIC, dos 398 respondentes de ques-
tionários aplicados após a exibição do vídeo A Equação de Tudo (2015), mais de 60% 
indicam sua percepção de uma Ribeirão arcaica e de práticas políticas antiquadas, aval-
iação feita  por  uma população jovem até 30 anos. Será que não se está no ponto de 
inflexão ou no “buraco da agulha”, no qual novos arranjos, mais modernos e atividades 
mais atualizadas provoquem mudanças na percepção desses jovens adultos, moti-
vando-os a se envolverem nas transformações desafiantes sobre as quais construíram 
suas percepções?

                                         

AFONSO, Angela. O positivismo de Luís Pereira 
Barreto e o Pensamento Brasileiro no Final do 
Século XIX. 1995. Disponívem em http://ww-
w.iea.usp.br/publicacoes/textos/alonsopositivis-
mo.pdf

ARCHIBALD, Nevio. A Cidade. http://www.cbnribei-
rao.com.br/politica/politica_internaNOT.as
px?idnoticia=1174247). Acesso em 2016.

ARGOLLO FERRÃO, A. M. Arquitetura do café. 
Campinas: Unicamp, 2004

BALMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragili-
dade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alber-
to Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

BORGES, M. E. A pintura na Capital do Café: sua 
história e a evolução no período da Primeira Repú-
blica. São Paulo: UNESP, 1999.
____. Arte Funerária no Brasil (1890-1930). Ofício de 
marmoristas italianos em Ribeirão Preto. Belo Hori-
zonte: C/Arte, 2002.
____. Arte tumular: a produção dos marmoristas de 
Ribeirão Preto no período da Primeira República. 
1991. Tese (Doutorado em História) – Universidade 
de São Paulo, 1991, Vol. I e II.

BRASIL. Lei No 12.651 de 25 de maio de 2012 (2012). 
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera 
as Leis no 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 
19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezem-
bro de 2006; revoga as Leis no 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto 
de 2001; e dá outras providências. Disponível em: 
h t t p : / / w w w. p l a n a l to. g ov. b r / cc i v i l _ 0 3 / _ a-
to2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 14 
de abril de 2014

BROWN, Tim. Design Thinking. São Paulo. Elsevier – 
Campus, 2010.

CALIL JÚNIOR, O. O Centro de Ribeirão Preto: os 
processos de expansão e setorização. Dissertação. 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Departa-
mento de Arquitetura e Urbanismo, São Carlos, USP, 
2003.

CARRATO, J. F. Comes e Bebes na Belle Epoque 
Ribeiraopretana. In: Revista Regional de História. 

Franca, n. 1, 1990. 

COSTA, G. F. Caracterização do Setor Sucroalcooleiro na Mesorregião de Ribeirão Preto. USP: 
Esalq, 2011. 
CARRATO, J. F. O Ribeirão Preto e a chegada da Mogiana. Ribeirão Preto: ... J. L. Meretrizes na 
Belle Époque do Café: cabaré e sociedade (1890-1920), 2006

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) / FOLHA-UOL, 2014. Disponível em: 
< h t t p : / / w w w 1 . f o l h a . u o l . c o m . b r / c o t i d i a n o / r i b e i r a o p r e -
to/2014/02/1408122-lixo-ameaca-area-de-recarga-do-aquifero-guarani-em-ribeirao-preto.sht
ml>. Acesso em 11 jul. 2016.

DAGNINO, Renato. A relação pesquisa-produção: em busca de um enfoque alternativo. In: 
SANTOS, Lucy Woelner dos et al. (Orgs.). Ciência, tecnologia e sociedade: o desafio da inte-
gração. Londrina: Iapar, 2002. 
________; BRANDÃO, Flávio Cruvinel; NOVAES, Henrique Tahan. Sobre o marco analítico-con-
ceitual da tecnologia social. In: Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio 
de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004. 

DENIS, Pierre. O Brasil do século XX. São Paulo, José Bastos Editoras, s/d.

EAGLETON, T. A ideia de cultura. Tradução de Sandra Castello Branco. São Paulo: Editora Unesp, 
2011.

ELIOT, T. S. Notas para a definição de cultura. São Paulo, Realizações Editora, 2011.

FERRANTE, V. B.; BORELLI FILHO, D. O sistema produtivo do assentamento Mário Lago: uma 
experiência de produção agroecológica no centro da indústria agrocanavieira do interior do 
estado de São Paulo. Campo Grande: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Socio-
logia Rural, 2009. 

FERREIRA, José. Do Desenvolvimento Local ao Desenvolvimento Terrirorial. XIX Encontro 
Nacional de Geografia Agrária, São Paulo, 2009, pp.1-21. Disponível em http://www.geografia.f-
flch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/Ferreira_J.pdf

FUNDAÇÃO FLORESTAL. 2016. Unidades de Conservação Estaduais 
sob gestão da Fundação Florestal. Disponível em: http://fflorestal.sp.gov.br/-
files/2012/01/Mapas_UCs_FF-1015_LogoGoverno.pdf. Acessado em: 01 de agosto de 2016.

GAETANI, M. Arquitetura residencial no centro da cidade de Ribeirão Preto no período de 1915 
a 1945. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 1999.

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade; tradução de Raul Fiker. - São. Paulo: 
Editora UNESP, 2007

GOMES, Marcos Antônio Silvestre. A espacialização dos parques e a dinâmica da produção, 
apropriação e valorização do espaço urbano em Ribeirão Preto (SP). Espaço e economia: Revis-
ta Brasileira de Geografia Econômica. 2 | 2013 : Ano I, Número 2. 2013.

GUZZO, P. Estudo dos espaços livres de uso público da cidade de Ribeirão Preto/SP, com detal-

hamento da cobertura vegetal e as áreas verdes públicas de 2 setores urbanos. Dissertação 
(Mestrado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
125 p. il. 1999.

GUZZO, P.; CARNEIRO, R. M. A.; OLIVEIRA JUNIOR, H. Cadastro Municipal de espaços livres 
urbanos de Ribeirão Preto (SP): acesso público, índices e base para novos instrumentos e 
mecanismos de gestão. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, n. 1, v. 1, p. 
19-30. 2006.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&, 2006

HUNTER, James C. De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho 
em equipe. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.

HARVEY, David.  Cidades Rebeldes. São Paulo, Martins Fontes: 2012.

IPCCIC. A Equação de Tudo. Direção de Adriana Silva. Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: < 
http://www.ipccic.com/#!equacaodetudo/c1vxt>. Acesso em: 02 jul. 2016.
ITS (Instituto de Tecnologia Social). Tecnologia Social no Brasil. Caderno de Debates.. São Paulo. 
2004.

KOFLER, Mônica. Qualidade ambiental e clima urbano. 2007. Disponível em: 
http://pt.slideshare.net/MonicaKofler/respira-ribeiro-preto

KOTCHETKOFF-HENRIQUES, O. Caracterização da vegetação natural em Ribeirão Preto/SP - 
bases para conservação. Ribeirão Preto. Tese (doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 221 p. il. 2003.

KOTCHETKOFF-HENRIQUES O., JOLY, C. A.; BERNACCI, C. L. Relação entre o solo e a composição 
florística de remanescentes de vegetação natural no Município de Ribeirão Preto, SP. Revista 
Brasileira de Botânica, n.3, v. 28, p.541-562, jul.-set. 2005.

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades: conversações com Jean Lebrun. Tradução de Reginaldo 
Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Fundação da Editora UNESP, 1998.

LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e de nossa 
cultura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.

MACHADO, B. Quanta comida é desperdiçada no mundo? http://planetasustentavel.a-
bril.com.br/noticia/desenvolvimento/quanta-comida-e-desperdicada-no-mundo- 
825183.shtml, acesso em 12/07/2016. 

MANHAS, Adriana Capretz da S.; MANHAS, Max Paulo G. Traçado urbano e funcionamento do 
núcleo colonial Antônio Prato em Ribeirão Preto, SP, 19887. Cartografia Histórica. 1º. Simpósio 
Brasileiro de Cartografia Histórica. 10 a 13 maio de 2011. Disponível em: < https://www.uf-
mg.br/rededemuseus/crch/simposio/CAPRETZ_ADRIANA_E_MANHAS_MAX_PAULO.pdf>. 
Acesso em: 06 jul. 2016.

MOTTA Sobrinho, Alves. A civilização do café (1820-1920). São Paulo: Brasiliense, 1967.

RAMOS, I. Botafogo. Uma história de amor e glórias. Ribeirão Preto: [s.n.], 2008.

REGISTRO, T. C. O cemitério da Saudade de Ribeirão Preto. Trabalho de Conclusão do Curso “A 
dimensão histórica da morte burguesa nos séculos XIX e XX”, ministrado pela profa. Dra. Maria 
Elizia Borges, UNESP, 1994.

NASCIMENTO, E. P. do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao 
econômico. Estud. av., 2012, vol.26, no.74, p.51-64. ISSN 0103-4014.
MATURNA, Humberto & VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 
compreensão humana. São Paulo, Palas Athenas: 2011.
MASCARÓ, J. L.; MASCARÓ, L. E. A. R. Vegetação urbana. 2ª. ed. Editora Porto Alegre: Editora 
Empório do Livro. 2005.
MILLIET da Costa Silva, S. Roteiro do café. Análise histórico-demográfica da expansão cafeeira 
no estado de São Paulo. São Paulo: s.n., 1938.
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000.
____. A Vida para i futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
MOTTA Sobrinho, Alves. A civilização do café (1820-1920). São Paulo: Brasiliense, 1967.
Perci Guzzo, Perci; Carneiro, Regina Maria Alves (orgs.). - Vamos arborizar Ribeirão Preto. 
Ribeirão Preto: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 2008. 40 p.; 22 cm.

PETRONE, Maria Tereza. Imigração. In: PINHEIRO, P. S. et al. O Brasil Republicano. Sociedade e 
Instituições (1889-1930). V. 9. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 104-146
REIS, Ana Carla Fonseca Org. Economia criativa : como estratégia de desenvolvimento : uma 
visão dos países em desenvolvimento. São Paulo. Itau Cultural, 2008.
____Cidades Criativas – soluções inventivas – O papal da Copa, das Olimpíadas e dos museus 
internacionais. Garimpos de Soluções e Fundarpe, São Paulo, 2010.
___Cidades Criativas – da teoria à prática. SESI SP Editora.2012.

RODRIGUES, Ivete. BARBIERI, José Carlos. A emergência da tecnologia social: revisitando o mov-
imento da tecnologia apropriada como estratégia de desenvolvimento sustentável. RAP – 
Revista de Administração Pública Rio de Janeiro. FGV, 42(6):1069-94, Nov/Dez 2008. 

REIS, Ana Carla Fonseca. Cidades Criativas – Burilando um conceito em formação. IARA. 
Disponível em: <http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistaiara/wp-con-
tent/uploads/2015/01/12_IARA_vol4_n1_Reflexoes.pdf>. Acesso em 14 jun. 2016.

RIBEIRÃO PRETO Lei Complementar No 1616 de 02 de fevereiro de 2004 (2004). Institui o 
Código do Meio Ambiente Ribeirão Preto. Disponível em: http://www.ribeiraopreto.sp.gov-
.br/principaln.php?pagina=/leis/pesquisa/ver.php?id=6826. Acessado em 23 de fevereiro de 
2012. 2004.
_______ Mapa de Áreas Especiais. Disponível em> http://www.ribeiraopreto.sp.gov-
.br/splan/planod/areas_especiais.pdf. Acessado em 25 de agosto de 2014. 2012. 
_______ Lei Complementar Nº 2157 de 08 de janeiro de 2007 (2007). Define o Parcelamento, 
uso e ocupação do solo no município de Ribeirão Preto. Disponível em: http://www.ribeirao-
preto.sp.gov.br. Acessado em: 14 de outubro de 2009.
_______ Carta de Espaços Livres da Cidade. Escala nominal 1:12.500. 2005.
_______ Lei Complementar No  501 de 01 de dezembro de 1995 (1995). Dispõe sobre a institu-
ição do Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=10528&chave=. Acesso em 22 de 
abril de 2014.

RIBEIRO, E. R.; NAKABASHI, L. Boletim Estrutura Produtiva. CEPER/ FUNDACE Ano III, 
nov. 2015. Disponível em: <http://fundace.org.br/_up_ceper_boletim/cep-
er_201511_00171.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016.

RODRIGUES, Maria Lucia. Caminhos da Transdisciplinaridade – fugindo a inserções 
lineares. Revista do Serviço Social e Sociedade, nº 64, ano XXI. São Paulo: Cortez, 
Nov/2000

ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira ; SILVA, Adriana ; GODOY, A. C. ; GLERIA, A. C. ; GUA
ZELLI, A. M. C. ; MOREIRA, C. M. ; FERREIRA, Delson ; GUIMARAES, D. J. L. ; MORETTI 
FILHO, L. A. ; CASTRO, M. C. ; SILVA, M. C. C. ; OLIVEIRA, M. J. ; FREITAS, N. M. B. ; ABDALA, 
S. R. F. ; CARLUCCI, M. MOLINA, S. R.;  . Paisagem Cultural do Café - Ribeirão Preto. 1ª. 
ed. Ribeirão Preto: IPCCIC - Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades 
Culturais, 2013. v. 1. 184p .

ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira; SILVA, Adriana. Identidade Cultural e Cidade Cria-
tiva: Relações entre Estado e Sociedade Civil na construção de políticas públicas de 
patrimônio cultural. Artigo apresentado no Encontro Internacional Participação, 
Democracia e Políticas Públicas: aproximando agendas e agentes. Unesp Araraquara, 
2013.

____. Cidades Criativas e Identidades Culturais: um processo em busca de consoli-
dação. Artigo apresentando do LASA - Congresso Internacional da Associação de 
Estudos Latino-Americanos. Chicago, 2014. Disponível em www.ipccic.com.br. 

RTS (Rede de Tecnologias Sociais). Disponível em: <www.rts.org.br/>. Acesso em: 30 
set. 2006. 

RUTKOWISKI, Emilia, and Simone Narciso Lessa. "Inclusão social: uma questão priori-
tariamente urbano-ambiental." Anais: Encontros Nacionais da ANPUR 10 (2013). 
Disponível em: http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/ar-
ticle/viewFile/2033/1993. Acesso em julho de 2016.

SCHARMER, Otto. A Teoria U. Como liderr pela percepçãoo e realizaçãoo do futuro 
emergente. São Paulo, Campus: 2010.
____ Liderar a partir do futuro que emerge: a evolução do sistema econômico 
ego-cêntrico para o eco-cêntrico. São Paulo, Campus: 2014.
SAES, Décio. A questão da evolução da cidadania política no Brasil. São Paulo: Estu-
dos Avançados. Vol. 15, nº 42, Mai/Ago., 2001. Disponível em: http://www.scie-
lo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000200021. Acesso Julho 
de 2016.

SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sistema Ambiental 
Paulista. Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/. Acessado em: 01 de agosto 
de 2016.

SANTOS, Renato. Transdisciplinaridade. Caderno de Educação nº 8, pp. 7 - 9. Lisboa: 
Instituto Piaget. 1995.

SANTOS, Milton. Uma Globalização Perversa, In: Por uma Outra Globalização: do pen-
samento único à consciência universal. 6a ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SANTOS, Renato. Transdisciplinaridade. Caderno de Educação nº 8, pp. 7 - 9. Lisboa: Instituto 
Piaget. 1995.

SEN, Amartya. O Desenvolvimento como Liberdade. Cia das Letras, 2015.
SCHMITT, Gerard. 2013. Information Cities. Future Cities Laboratory do Institute of Technology 
Zurich
____. Future City. Curso oferecido pelo Future Cities Laboratory do Institute of Technology 
Zurich. Maio a Junho/2015. ETH https://courses.edx.org/courses/course-v1:ETHx-
+FC-01x+2T2015/info

SILVA, Adriana. Verdades e mentiras sobre a Califórnia Brasileira. Revista Temática nº 01. Instituto 
de Pesquisa e Estudos de Ribeirão Preto. São Paulo, junho 2006.
___ Mudar o mundo a partir das cidades: a busca pela sociedade 4.0. IPCCIC – Instituto Paulista 
de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Ribeirão Preto, 2014.

SILVA, A.; ROSA, L. R. O. (orgs.). Paisagem natural e geográfica de Ribeirão Preto. In: ___. Patrimô-
nio cultural do café da terra vermelha. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Instituto do Livro, 2012.

SILVA, Adriana ; ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira ; FREITAS, N. M. B. ; GLERIA, A. C. MOLINA, 
Sandra R., Memórias dos Cafezais: a vida nas fazendas. cdd. ed. Ribeirão Preto: IPCCIC - Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, 2014. 160p .

SILVA, A. C. B.. Imigração e Urbanização: O Núcleo Colonial Antônio prado em Ribeirão Preto. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Departamento de Ciências Exatas e Tecnológi-
cas da Universidade Federal de São Carlos, 2002.
____. Campos Elíseos e Ipiranga – memórias do antigo Barracão. São Paulo: Editora COC, 2006.

SILVA, E. D. A história contada através da arquitetura de uma rua. Ribeirão Preto: Fundação Insti-
tuto do Livro de Ribeirão Preto, 2011.

SILVA FILHO, Demóstenes Ferreira da (coord). Plano diretor de Arborização urbana I - Estabeleci-
mento de áreas prioritárias para a arborização por meio de sensoriamento remoto e geotecno-
logias para o Município de Ribeirão
Preto, SP. Piracicaba, 2012. 

SOUBIHE, m. L. C. V. Ribeirão preto. Restauração do patrimônio do centro. 1992. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura) – Escola de Engenharia - Universidade de São Paulo, São Carlos, 1992

SOUZA, Venceslau Alves de. Direitos no Brasil: necessidade de um choque de cidadania. Rev. 
Sociol. Polit.,  Curitiba ,  n. 27, p. 211-214,  Nov.  2006 .   Available from <http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782006000200016&lng=en&nrm=iso>. access on  30  
July  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782006000200016. Acesso em Julho de 2016.

SUNEGA, R. Quarteirão Paulista: um conjunto harmônico de edifícios monumentais. Ribeirão 
Preto: Fundação Instituto do Livro, 2011. (Coleção Identidades Culturais).

TORRES, Rodolfo; GORGULHO, Luciane. In: SHLUGER, Ephim; DANOWSKI, Miriam (Orgs.) Cidades 
em transformação.  Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do Cabo, Nova York, Londres, Havana. 
Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2014.

TUON, L. I. Italianos em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do Livro, 2010. 

(Coleção Identidades Culturais).

VICHNEWSK, H. T. Indústrias Matarazzo em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Fundação Instituto do 
Livro, 2010. (Coleção Identidades Culturais).

ZAMPIERI, Monize, Jornal A Cidade, 08/03/2015. Disponível em: < http://www.cbnribei-
rao.com.br/politica/politica_internaNOT.aspx?idnoticia=1041256>

?
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uma CIDADE
de PASSANTES

Monteiro Lobato ao escrever sua carta ao amigo Rangel deixou aparente o ir 
e vir das pessoas em Ribeirão Preto. Mas na atualidade, outras áreas promovem este 
trânsito, com destaque para a Educação que atrai estudantes que ficam e depois vão. 
O setor da Saúde, em especial pela atuação do Hospital das Clínicas, também atrai 
pessoas que, uma vez curadas, retornam a suas cidades de origem. O comércio 
impulsiona a presença de carros de todas as localidades. São pessoas que vêm 
compram e vão, diariamente. Os eventos culturais também servem de chamamento 
para este público. Shows sertanejos, horas a fim de músicas de rock ou micareta em 
datas alternativas. São espetáculos que convidam o público para um passeio só.

A concentração de bancos que, como política interna, incentiva seu 
funcionário a se promover mudando-o de cidade. Os professores universitários que 
se vinculam às muitas instituições de ensino privado, mas que ao serem aprovados 
em unidades públicas, circulam pelo Brasil afora.

E como não falar daqueles que vêm em busca de dias melhores, empolgados 
com propagandas de cidade rica. Quando as portas não se abrem, eles voltam. Uns 
vêm de muito longe, de outros estados. Vários, saem de bem perto. 

Muitos não são da cidade, vem e ficam. Muitos são e vão embora. Tantos 
outros passam, nem são, nem ficam. Esta realidade está posta, e alterá-la não é a 
meta, o objetivo é reconhecer este cidadão e aprender a formar relação de pertenci-
mento entre ele e a cidade. 
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