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A Fundação Dom Pedro II
A Fundação Dom Pedro II nasceu para

fazer �icar maior o que já era signi�icativamente grande. Criada para cuidar do Theatro Pedro II, ela se organizou de maneira a
garantir autonomia de gestão e executar
políticas públicas de cultura, especialmente
pensadas para harmonizar suas demandas
e suas possibilidades de atendimento.
Inicialmente, a Fundação tinha um
olhar para dentro do prédio, suas funções
estavam vinculadas à oferta de um calendário quali�icado de eventos culturais e à
manutenção do magní�ico patrimônio
arquitetônico. A essas responsabilidades,
com a maturidade da gestão, somaram-se
outras importantes ações, como a realização de projetos que viabilizam a atuação do
theatro mais amplamente ligado à comunidade. Propostas como Amigos da Casa e a
Alma - Academia Livre de Música e Artes
dinamizam a presença da Fundação no
|8

114
115 e
universo cultural de Ribeirão Preto
validam a relação de pertencimento116
que a
117
cidade tem com o “seu” Theatro Pedro II.
118
Fruto da vontade do povo, o prédio
119
passou por restauração, após o incêndio de
1980 e, ao ser reaberto, abriu também um
canal que liga o tempo que já se foi ao
presente. Ainda que o futuro se faça 122
extre123
mamente moderno e inovador, ele sempre
124
signi�icará o encontro das épocas distintas.
E é exatamente por isso, que125
este
prédio, instalado bem no coração de Ribeirão Preto, tanto signi�ica para o povo da
cidade. Trata-se de uma referência, que
reforça a identidade cultural do município,
130
mas que tem seu signi�icado ampliado,
132
134
quanto mais a população dele participa!
138
140
Dulce Neves
148
Presidente da Fundação Dom Pedro II
169
173
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Instituto Paulista de Cidades Criativas
e Identidades Culturais - IPCCIC
O Instituto Paulista de Cidades Criativas

e Identidades Culturais foi especialmente
criado para propor ações que intensi�iquem
a relação de pertencimento entre um povo e
sua cidade. A equipe de pesquisadores do
IPCCIC acredita que, ao cumprir esta missão,
ajudará as comunidades a entenderem
melhor como cuidar e fazer uso das suas
mais diversas localidades, começando pela
rua, passando pelo bairro, pela região e
chegando até a cidade.
Uma das maneiras estabelecidas pelo
Instituto para dar conta do que a si mesmo se
propôs, é elaborando pesquisas que revelem
as características culturais de um determinado lugar e que apontem suas potencialidades, a �im de que as mesmas possam ser
dinamizadas a partir de ações especí�icas.
Em especial, o IPCCIC trabalha com o conceito de Economia Criativa, que signi�ica o
fortalecimento do setor cultural, com o apoio
da área econômica por um lado, e a expansão
da economia, a partir da cultura, por outro.
Contar a história do Theatro Pedro II,
| 12

ouvindo as vozes daqueles que ontem, ou
ainda hoje, viveram e vivem sua magnitude,
não só a arquitetônica, mas, em especial, sua
capacidade de difundir a arte e o conhecimento, é o mesmo que ampli�icar os ecos da
história. Não se trata aqui, como enunciou
Walter Benjamim, de vencedores e vencidos,
mas sim, de reunir o maior número possível
dos partícipes. Uns com a singela função de
entregar o bilhete a quem queria entrar,
outros por terem ocupado o valoroso lugar
de espectador, ou por terem subido ao palco
para a mais sublime das exibições e também
por aqueles mais, que �izeram tudo acontecer.
A história é isso, �ios que se tecem
diariamente e que se entrelaçam em tramas,
nem sempre harmoniosamente, mas que,
ritmados pelos pontos altos e baixos,
formam o tecido social e revelam a sociedade. Neste livro e vídeo, seguem expostos �ios
de muitas vidas, com um universo imenso
de diferenças entre elas, mas que aqui se
uniram para testemunharem um dos pontos
que os interligam: o Theatro Pedro II.

Ribeirão Preto de todos os tempos
A cidade onde mora o Theatro Pedro II foi

fundada em 19 de junho de 1856, a 316 km da capital paulista. Sua força econômica veio, inicialmente,
de seu solo fértil, que atraiu homens de todos os
lugares para o plantio do café, em especial, do Bourbon, uma criação do médico Luiz Pereira Barreto.
Após cruzarem os oceanos, italianos, japoneses, libaneses, portugueses, entre outras nacionalidades, �izeram da vila de São Sebastião, o reino das
possibilidades. É claro que, como em toda a estrutura social, uns tornaram-se os donos das terras,
outros, trabalhadores de sol a sol, alguns, em
tempos passados, até escravizados, mas neste movimento consolidado pelo poderio econômico, às
vezes dialético, outras vezes monopolizado pelo
dinheiro, pobres podiam alcançar a riqueza, como
aconteceu com muitos imigrantes, e ricos perderem
a supremacia, como se viu em 1929, quando da
queda da Bolsa de Nova York.
De vila a município, do cultivo da terra às
cervejarias, fortalecendo-se no comércio e depois
na extensão da cana-de-açúcar, com as pesquisas a
partir da planta e o crescimento do etanol, como
13 |

alternativa energética, Ribeirão Preto se reinventa a
cada desa�io, apaziguando, às vezes, noutras nem
tanto, suas contradições. A busca pela modernidade, como por exemplo, as construções dos teatros,
primeiro o Carlos Gomes, depois o Pedro II, entre
outras ações - abertura para a passagem dos trilhos
da Mogiana, chegada da energia elétrica, instalação
de uma siderúrgica, emissora de rádio pioneira,
Universidade do Estado, estações de televisões,
shoppings modernos –, somam bene�ícios, mas não
ocultam diferenças, como a falta de propostas
preservacionistas em relação ao patrimônio cultural. Assim se foi o Carlos Gomes e, por pouco, o Theatro Pedro II.
Se o primeiro teatro da cidade foi uma oferta
dos homens do café, o Pedro II é fruto dos lucros da
cervejaria. O movimento empresarial de Ribeirão
Preto nunca esteve apartado do político, permitindo, às vezes, a não clareza sobre qual força sobrepunha a outra. Se a política fortalecia a econômica, ou
se a última fazia a primeira. E neste vai e vem, a
cidade destaca-se entre aquelas que tem o seu povo
como sua principal força.
| 14

Em 1928, quando as obras do Pedro II
foram iniciadas. Prefeito
João Martiniano da Silva.

Em 1930, quando o Theatro foi
inaugurado. Prefeito Camilo de Mattos.

Em 1980, quando o Theatro foi
incendiado. Prefeito Antonio Duarte Nogueira.

Em 1991, quando as obras de restauração
foram iniciadas. Prefeito Welson Gasparini.

Em 1996, quando o Theatro foi reinaugurado.
Prefeito Antonio Palocci Filho.
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Um agradecimento

Em 2014, quando da publicação deste livro, Dárcy Vera
era a prefeita de Ribeirão Preto.
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M uito obrigada!

Como cidadã ribeirão-pretana, agradeço a oportunidade de cumprimentar a
todos que trabalharam pela recuperação
do Theatro Pedro II, depois do incêndio
de 1980.
Foram 16 anos de movimentação
incansável.
Todo esse trabalho prova que a união
de todas as forças é o caminho para se
atingir os objetivos da população.
Ribeirão tem, no Theatro e em todo o
Quarteirão Paulista, seu maior símbolo
histórico e cultural. O Pedro II surgiu em
tempos de crise. Sua ocupação variou ao
longo dos anos, acompanhando a história. O Theatro viveu a decadência com o
incêndio e se recuperou. Se mostrou
forte e soberano, e pulsa no coração da
nossa cidade.

Dárcy Vera

Os entrevistados*
1. Adelina Trevelini de Oliveira | 2. Maria Teresa Alves Meira Massaro | 3. Élcia Penteado Crosta
4. Heraldo Frederico Checchi | 5. Orlando Iossi | 6. Luiz Octávio Junqueira Figueiredo | 7. Luiz
Puntel | 8. Sebastiana Maria Nunes Bianchi | 9. José Alberto de Ávila | 10. Josué Peixoto | 11. Ivo
Rinhel D’acol | 12. Antonio Bernardo Torres | 13. Murilo Pinheiro | 14. Érica Crespi Amêndola
15. Fernando Braga | 16. Carlos Albeto Nonino | 17. Antonio Vicente Golfeto | 18. Nilton Campos
19. Fernando Kaxassa | 20. Maria Aparecida dos Santos | 21. Cristiane Framartino Bezerra | 22.
José Maurício Cagno | 23. Magno Bucci | 24. Fernanda de Oliveira Cecchi | 25. Macalé (Jaime
Domingos Cruz) | 26. Sônia Maria Pereira Paschoalick | 27. Xuta (Paulino de Siqueira Borges
Filho) | 28. Gilda Montans | 29. Meire Genaro | 30. Walter de Fátima Ferreira | 31. Gisele Ganade
32. Cláudio Henrique Bauso | 33. Octávio Verri Filho | 34. Valdemar Corauci Sobrinho | 35.
Marcelino Romano Machado | 36. Edgard de Castro | 37. Flávio Condeixa Favaretto | 38. Efraim
Ribeiro dos Reis | 39. Sérgio Lago | 40. José Arthur Damião Jaquinta | 41. João Pedro Costa | 42.
Míriam Fontana | 43. Jair Correa | 44. Cecília Velludo Garcia Leal | 45. Mateus Gustavo Furlan
46. Maurílio Biagi Filho | 47. Antonio Carlos Coutinho Nogueira | 48. Dulce Neves | 49. Roberto
Minczuk.

2
1

4
3

5

* relação dos entrevistados por ordem de texto no livro.

6

8

7
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A equipe

9

10

11

12

de pesquisadores do IPCCIC
seguiu em busca de personagens, convicta
de que a organização de um livro e um documentário em linguagem digital seria uma
signi�icativa contribuição para a história de
Ribeirão Preto. O projeto teve como foco os
fatos ocorridos e relacionados ao Theatro
Pedro II, uma referência arquitetônica para o
ribeirão-pretano e, sem qualquer dúvida, um
ícone cultural da cidade, que de tão representativo, se fez centro da história também
econômica e política do município.
Metodologicamente, foram relacionadas todas as obras já publicadas para que
delas houvesse avanço. As leituras davam
conta da cronologia, de muitos fatos, exibiam
protagonistas, mas por questões simples de
entender, não era o objetivo daqueles pesquisadores, porque não necessariamente reproduzia as vozes de homens e mulheres que com
o theatro haviam se relacionado. Foi neste
pequenino vazio que se resolveu jogar luz.
Ouvida uma pessoa, que mencionou o
nome de muitas outras, que ao ser entrevistada, deixou uma nova lista de personagens.
Assim, fruto das indicações das primeiras
obras, dos primeiros entrevistados, a lista dos
abordados neste livro foi se consolidando.
É claro que não se trata da totalidade,
seria impossível, mas houve o cuidado para
que fossem convidados protagonistas de
todos os seguimentos. De trabalhador do
lado de dentro, do lado de fora, de políticos e
artistas, frequentadores e admiradores, se
buscou, a partir das falas registradas, uma

13

14

15

16

representatividade expressiva.
Àqueles que não foram ouvidos, pedimos que busquem se encontrar nos muitos
relatos aqui narrados. Aos que estão longe,
sintam-se perto. Aos que foram prejudicados
pelo tempo, sejam complacentes. Aos que
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não foram incluídos por falta de linhas e
papel no livro, pois o limite sempre foi uma
regra estética e falta de minutos no vídeo,
busquem identi�icar o seu representante.
Depois do primeiro entrevistado, uma
dúvida inicial da equipe se diluiu. No lugar

18
19

20

23

21

24

22

26
25

27

28
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de um texto único, permeado por muitas
vozes, optamos por escrever crônicas individuais ou coletivas, que delimitassem cada
uma das vozes ouvidas.
São muitas as histórias com começo,
meio e �im, em um livro de uma história só.
Pode ser lido da primeira à última página,

mas pode ser lido crônica por crônica,
deixando o leitor à vontade, para seguir. O
mais importante é que, ao ser lido não o seja
simplesmente com os olhos, mas com o
coração, pois aqui não se tem uma obra
escrita simplesmente com letras, mas com
muita emoção.
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Parte 1 | O contexto
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Por que fazer um livro de memórias:
A tessitura do passado
E ntre

Um depoimento não nos lembrará nada se não permanecer em
nosso espírito algum traço do acontecimento passado que se trata de evocar.
Maurice Halbwachs 1

os antigos, a memória era uma
deusa, Mnemósine, mãe de nove musas,
nascidas de nove noites com Zeus 2. Entidades
capazes de inspirar a criação artística ou
cientí�ica, elas eram Clio, a “Proclamadora”,
musa da História; Calíope, a “Bela voz”, inspiração da eloquência; Erato, da poesia lírica;
Euterpe, a “Doadora de prazeres”, musa da
Música; Melpômene, da Tragédia; Tália, da
Comédia; Urânia, da astronomia; e Terpsícore, da dança e Polímnia, a dos muitos hinos.
Cabia a elas cantar o passado, o presente e o
futuro, acompanhadas pela lira de Apolo.
Passando da arte à ciência, no século
XIX, ápice do positivismo, a memória passou
a re�letir a verdade e a história, espelho da
memória. Nos dias de hoje esta visão é considerada simplista, diante de uma questão
demasiadamente complexa. Nem o ato de
rememorar, muito menos o de escrever são
atividades ingênuas e inocentes, isentas de
interesses. Os dois são permeados pela seleção e por interpretações diversas.
Diante disso, antes de tratar das memórias do Theatro Pedro II, cabe uma breve re�lexão sobre o ato de lembrar, de maneira a guiar
o leitor pelas tramas deste livro.

| 24

A memória é algo tão presente em
nosso dia-a-dia, que, na maioria das vezes,
não lhe dedicamos muita atenção. Como
presença viva do que ainda não passou, ela
cotidianamente atua seletivamente em relação ao passado, produzindo imagens e
representações que são resultados de escolhas feitas a partir da contemporaneidade.
Escolhe-se consciente ou inconscientemente, o que lembrar, o que esquecer, o que
ressigni�icar e o que alterar. É isso mesmo!
Muitas vezes as memórias são alteradas para
dar-lhes mais cor ao contá-las a alguém, em
outras situações, omitem-se fatos desagradáveis, outras vezes, adotamos como nossas,
as memórias de outros.
No senso comum, a memória parece
ser um fenômeno estritamente individual,
íntimo, próprio de cada um. Contudo, Maurice Halbwachs defendeu que a memória é
coletiva, porque o indivíduo está sempre
inserido num contexto mais amplo, seja ele
familiar, social ou nacional. Ela é, sem dúvida
alguma, coletiva, mas também é muito
pessoal. Fruto de uma mescla constante
entre o “eu” e o “outro”, resulta do entrelaçamento entre os �ios da vida do “eu” e do

“outro”, do indivíduo com o grupo social no qual
está inserido, formando a trama de um tecido
complexo e cheio de nuances.
Mas, por que lembrar é importante?
Henry Rousso responde que o atributo mais
imediato da memória é garantir a continuidade.
Resistir ao tempo que muda. Amenizar as
rupturas e traumas da vida humana, garantindo os elementos necessários para o reconhecimento de si e dos outros, para a formação da
identidade. Pierre Nora também acredita que o
ato de relembrar é um caminho de reencontro
com o pertencimento, que é, ao mesmo tempo,
também o princípio da identidade.
Nunca o tempo foi tão celebrado, como
na sociedade moderna, talvez a explicação para
isto sejam as mudanças rápidas pelas quais
passa o mundo. A sensação de ruptura com a
ancestralidade tem provocado o aumento da
necessidade de criação de elos com o passado,
que permitem arrancar do que ainda sobrou,
do vivido, os rastros, os indícios e os fragmentos
de experiências. Tudo isso é �iado no labor
diário de rememorar e torna-se o material com
o qual é tecida a trama do presente em toda a
sua complexidade.
Cada nova experiência vivida hoje ou
relembrada do passado é trazida à tona, constituindo-se em mais um �io a costurar uma
rede protetora contra o esfacelamento da
memória, cuja manutenção ancora e dá lastro
aos indivíduos, gerando o sentimento de
pertencer a algo.
Flutuante, mutável, individual e, ao
mesmo tempo, coletiva, de acordo com Michael
3
Pollak , a maioria das memórias possuem

marcos ou pontos relativamente invariantes,
imutáveis. São acontecimentos tão signi�icativos que passam a fazer parte da própria
essência da pessoa. Esses acontecimentos
podem ter sido vividos pessoalmente ou “vividos por tabela”, em outras palavras, experienciados pelo grupo ou pela coletividade ao qual
se pertença. “São acontecimentos dos quais a
pessoa nem sempre participou, mas que, no
imaginário, tomaram tamanho relevo que, no
�im das contas, é quase impossível que ela
consiga saber se participou ou não”. A este tipo
de memória se somam aquelas que estão fora
do nosso espaço-tempo, mas que, por fenômeno de “projeção ou de identi�icação com determinado passado, tão forte, que podemos falar
numa memória quase herdada”.
São todas essas variadas memórias que
procuramos ao escrever este livro: vividas,
projetadas ou herdadas. Não importa o seu
conteúdo, todas são verdadeiras porque são
sentidas e revelam relações de profundo
pertencimento com o Theatro Pedro II.
Este, que não é apenas mais um local de
espetáculos, mas transformou-se no símbolo da
resistência, em uma cidade que já perdeu muito
e se recusa a perder mais.
Imponente, altivo, em meio ao centro
turbulento da cidade de Ribeirão Preto, o Pedro
II lembra sempre que algo pode manter-se vivo
no espírito, quando há sentimento e signi�icado.
Por tudo isso, o “Pedrão” tornou-se exemplo de
que é possível manter acesa a chama da memória, quando ela é contada e recontada por
seus personagens, construindo a tessitura
do passado com os �ios do presente.
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Theatrum, Theatro, Teatro
Espaços e imitações da vida
O “th” em seu nome próprio denuncia

que se trata de um vivido e distinto senhor: o
Theatro Pedro II, nomeado na época em que
a boa ortogra�ia também designava farmácia,
de pharmacia. Mas, se o Pedrão, como é carinhosamente conhecido pelos ribeirão-pretanos, já é um amigo das antigas para os habitantes locais, o que ele representa remonta
há séculos.
Derivada do latim theatrum, que por
sua vez veio do grego, théatron, chegando ao
português do início do século, theatro, tão
antiga é essa palavra que acabou acumulando vários signi�icados. Assim, além de local
especialmente construído para apresentações, também pode indicar o processo de
representação, ou o espetáculo. Sentidos
iguais, diferentes ou correlatos, não importa,
a palavra teatro abriga todos eles, com a
distinção de um sábio senhor que anda pela
história desde os gregos, da época de Platão.
Tecido antigo, mas que não se esgarçou com o
tempo.
“Lugar de onde se vê” 4, o espaço cênico
é outro dos signi�icados atribuídos à palavra
teatro. Com sua origem na Grécia antiga, as
primeiras edi�icações dedicadas à encenação
teatral eram ao ar livre, normalmente construídas de maneira a aproveitar as encostas e
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conseguir uma melhor acústica. A construção
era dividida em três partes: a plateia (cávea/théatron), orquestra (orkhestra) e camarim
ou palco (skéne), que, inicialmente, era uma
área onde os atores se vestiam e que depois
evoluiu para as funções que hoje tem o palco5.
Na skéne era encenado o drama, que para os
gregos, inicialmente, tinha o mesmo signi�icado que teatro.
Aristófanes (448-380 a. C.) e Platão
(427-347 a. C.) comentavam sobre o drama,
quatro séculos antes de Cristo. Mas, foi Aristóteles com a “Poética” que primeiro aprofundou-se no assunto. Desenvolveu os principais gêneros poéticos, enfatizando, especialmente, a tragédia, que de�iniu como “a imitação de uma ação nobre e completa, com a
devida extensão, em linguagem artisticamente enriquecida de todos os tipos de ornamentos linguísticos, aplicados separadamente,
nas várias partes da peça: é apresentada de
forma dramática e não narrativa, provocando, por meio de incidentes que inspiram
terror e piedade, a catarse dessas emoções”6 .
Kátharsis. À maneira da homeopatia,
ministram-se doses atenuadas de piedade e
terror para tratar os distúrbios provocados
pelas paixões, das quais o espectador se
livraria por meio da “tragédia” aristotélica.

Muitos outros autores gregos também
trataram de teatro, tais como Heráclites do
Ponto e Aristóxeno de Tarento. Mas, teria sido
o discípulo favorito de Aristóteles, Teofrasto
(372-287 a. C.) que deixaria uma primeira
de�inição de tragédia, como “uma ação que
envolve uma reviravolta na fortuna de um
personagem heroico”. Ainda se atribui a ele a
de�inição de “comédia” como “um episódio
do cotidiano que não envolve perigos sérios” 7.
Os romanos também se interessaram
pelo assunto. Entre eles, o poeta, o historiador
e o orador eram avaliados pela retórica. O estilo
e a elocução sobrepunham-se às outras qualidades. Cícero (106-43 a.C.) classi�icou a comédia como “fonte geral do efeito oratório”.8
Na Idade Média, o teatro adotou um
papel moralizador das classes populares.
“Não há espetáculo sem violenta agitação da
alma” 9 . Esta é a visão que levou o teatro a
sofrer duros golpes, sendo acusado de
estimular as paixões e a insensatez. Em 399,
São João Crisóstomo (347-407) faria o
sermão da Páscoa, condenando os frequentadores de circos e espetáculos por se entregarem às sensações profanas, oferecendo suas
almas às paixões mundanas.
Santo Agostinho (354-430), nas “Con�issões”, considerou “o amor ao teatro uma
‘miserável loucura’ que enleia o homem nas
paixões que deveria evitar”. Indo além das
aparências e preocupado em compreender a
alma humana, ele pergunta: “Por que será
que o homem deseja entristecer-se vendo
coisas dolorosas e trágicas que ele próprio

não padece de modo algum?”. A “fascinação
perversa da dor” é a sua resposta e conclui:
que a “infelicidade ‘�ingida e representada’
que ‘o espectador não é convidado a aliviar’ é
quanto oferece o teatro”10.
No Renascimento italiano, Aristóteles
foi recuperado com Francesco Robortello
(1516-1568), da já prestigiosa Universidade
de Veneza, que retomou o tema da imitação e
do prazer extraído dela pelo espectador:
“Portanto, que outra �inalidade podemos
atribuir à faculdade poética senão a de deleitar por meio da representação, descrição e
imitação de cada ação humana, cada emoção,
11
cada coisa animada ou inanimada?” . Nessa
fase, o teatro se transforma em um novo
gênero. Aparece a farsa, descrita por
12
Giovanmaria Cecchi (1518-1587) .
Mesmo renovando-se, o teatro ainda
era imitação com certas restrições. Os comediantes, por exemplo, eram considerados
pela nobreza como marginais, ladrões e prostitutas. O resultado é que as apresentações
nas ruas, muito comuns na época, foram proibidas, obrigando os artistas a se apresentarem em lugares fechados, protegidos por um
mecenas ou por um nobre. Começaram então
a expandir-se os edi�ícios teatrais 13
.
Respeitando os princípios de Aristóteles, um dos espaços cênicos precursores foi o
Teatro Olímpico, em Veneza, construído por
Andrea Palladio para a Commedia dell´arte
italiana. Em decorrência da reduzida área
interna, era comum que os painéis cenográ�icos fossem pintados em perspectiva e que
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�icassem �ixos. Em Londres, surgiram o
14
Teatro da Rosa e do Cisne . Em Parma, Itália,
ocorreria a primeira inovação: o Teatro
Farnese, em 1618, era feito com seis pares de
bastidores deslizantes, que possibilitavam a
movimentação dos cenários.
No século XVIII, a França vê surgirem
as primeiras Casas de Ópera, inspiradas no
modelo italiano. Esses recintos eram dotados

de palcos retangulares, com cenários e uma
abertura, a boca de cena, que se desvendava à
plateia, ao abrirem-se as cortinas. Entre o
palco e o público, �icava o fosso da orquestra.
A partir de então, o teatro passou por uma
15
pro�issionalização . O século XIX assistiria a
fama da Ópera, tipo de espetáculo que surgira
na Itália no século XII, unindo música e
teatro. Os cenários ganharam movimentos

Foto: Festa da SUV - Sociedade União dos Viajantes, na Praça XV de Novembro. Ao fundo o Teatro Carlos Gomes.
Setembro de 1906. Fonte: APHRP.
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verticais.
No Brasil, o Rio de Janeiro presencia o
surgimento de muitas casas de espetáculos,
entre o �inal do século XIX e meados do XX.
No Teatro Lírico, ocorriam óperas e danças
clássicas durante o reinado de Dom Pedro II.
Outros faziam sucesso, como o Teatro São
Pedro, procurado pelas companhias que
encenavam o melodrama, o Ginásio Dramático, onde ocorriam os dramas realísticos.
Algumas casas de espetáculos passaram do
teatro ao cinema, com a expansão dessa arte
ao longo do século XX, como é o caso do

Teatro Fênix 16.
Dessa forma, as casas de espetáculos
caminharam junto com a evolução da dramaturgia. Séculos de transformações artísticas
in�luenciaram e chegaram até os dias atuais.
Farsa, comédia, tragédia, drama. Todas as
representações do vivido, do sentido, do
experimentado ou do sonhado.
Mas, e o “lugar onde se vê” as imitações
da vida? O espaço �ísico onde o homem escolheu encenar-se, entreter-se, deleitar-se com
as musas da arte? Ele foi apropriado ao longo
do tempo de múltiplas maneiras.

Foto: Theatro Pedro II, Edi�ício Meira Júnior e Palacete do Cel. Quinzinho
da Cunha no local onde hoje se localiza o edi�íco Diedericshen. 1930.
Fotógrafo Henrique Theodor Preising. Fonte: APHRP.
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O tempo, a mudança e a modernidade
La Belle Époque em terras do café
S entado

em um café da Rua General
Osório, bebericando um legítimo Bourbon
plantado nas terras locais, torrado e coado
na hora, qualquer visitante de olhar acurado
poderia facilmente observar, pela vidraça, as
mudanças desconcertantes que ocorriam na
promissora cidadela de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Desde a chegada
dos cafezais, pelas mãos de fazendeiros
como os Barretos e os Prado17, a antes pacata
e silenciosa vila, agora emitia sons variados.
Num dia qualquer de chuva, um burburinho era misturado ao som de sapatos de
salto, botas de cano longo, farfalhar de saias,

pés no chão e rodas de carroça, que faziam
um barulho contínuo. Vez ou outra, na realidade ainda raramente, ouvia-se o som das
rodas de um automóvel enquanto circulava
sobre os paralelepípedos das poucas ruas
pavimentadas da cidade. Era um ir e vir,
todos trazendo ou levando algo.
Mas, um vivente “estudado”, um cidadão do mundo, conhecia bem de onde
vinham os ventos dessa mudança. As transformações já assolavam a Europa há mais de
cem anos. Os contos de Edgar Allan Poe
haviam deixado os registros trágicos e
angustiantes do século XIX, quando um
Foto: Praça XV de Novembro. (Anos 1930)
Fotógrafo Zerbetto. Fonte: APHRP.
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“admirável mundo novo”, que desejava
modernizar-se, independente dos custos, se
pronunciou.
Tudo que era sólido parecia volatizar18
-se , escorrer entre os dedos. Um furacão
chamado tempo acelerava seu curso e,
mesmo já tendo chegado ao século XX, não
fazia menção de parar.
O trem, um dos agentes dessa mudança, cruzava há tempos a Europa e os Estados
Unidos. Já em terras brasileiras, seguia seu
caminho cada vez mais rumo ao oeste,
desbravando os sertões. No caminho encontrou Ribeirão Preto, trazido por cafeicultores
que já o esperavam.
Um memorialista local, Plínio Travassos dos Santos, narrou a comoção causada
pela chegada do primeiro trem da Compa-

nhia Mogiana de Estradas de Ferro, em 23 de
19
novembro de 1883 . Havia uma ansiedade
entre os que se acotovelavam para ver com
os próprios olhos a novidade. De repente, um
silêncio dominou o ambiente e o entusiasmo
arrefeceu. Comoção e terror se apossaram
dos presentes. Em um piscar de olhos muitos
fugiram da estação, “correndo para todos os
pontos, esbaforidos, a procura de seguro
20
esconderijo [...]” . Já não havia mais tempo e
nem lugar onde se esconder. Mal sabiam eles
que havia sido plantada a semente da transformação.
Logo se acostumaram ao barulho
provocado pelo atrito entre as rodas metálicas e os trilhos, na chegada do trem à Estação
Central. Os vagões levavam café e traziam
modernidade, traduzida em imigrantes,
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ideias, mercadorias, eletricidade, telefone,
calçamento, palacetes, aeroplano, cinematógrafo e teatro. A poeirenta cidade caipira se
articulava ao mundo pelos trilhos da Mogiana e pelo Porto de Santos.
A euforia era alimentada pelos objetos
de desejo movimentados nas idas e vindas
da “Maria fumaça” que, em 1886, trouxe até
o Imperador Dom Pedro II para as paragens
dos coronéis do café. Os ribeirão-pretanos de
nascença, ou por adoção, entraram na rota
do crescimento econômico.
Naquela época, �inzinho dos oitocentos, quem desejasse saber e inteirar-se das
novidades, deveria circular entre a Estação,
localizada na Vila Tibério, de frente para o
córrego que dá nome à cidade, e o Largo da
Matriz de São Sebastião. Era nesse trecho
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que o centro comercial pulsava. Ali era possível saber das novidades, encontrar pessoas
e comprar um pouco de tudo: espumante
francês, seda, chapéus, lenços de alcobaça
para a cabeça das matronas, ferramentas
variadas, tabaco, jornal, doces, brioches,
sorvete, entre outros produtos.
Mas, a modernidade também trazia
consigo o seu lado cruel: aqueles que não se
encaixavam na nova ordem, vagavam pelas
ruas, desorientados pela falta de ancoragem.
Chamados pela imprensa local de marginais,
briguentos, desocupados, “incorrigíveis de
ambos os sexos” perambulavam pelas vias,
ocupando boa parte do tempo dos policiais,
que eram orientados a agir energicamente,
fazendo uma “verdadeira limpeza”, expulsando os indesejáveis em caravanas para outras

localidades ou enchendo as cadeias 21. O que
era feio deveria ser banido, limpando as ruas
da Capital d’Oeste para o lazer diurno e
noturno da elite cafeeira e seus agregados.
Contudo, como os citadinos poderiam
se divertir nesse �im de mundo do Brasil?
Muito simples, trouxeram o mundo até eles.
Importando os hábitos considerados
“civilizados” da Bélle Epoque francesa, �lorescia nas paragens dos coronéis de narizes
vermelhos, um gosto por tudo que era experimentado na Europa. Cafés, cabarets, vitrines, cinemas e teatros, povoavam o imaginário do caipira endinheirado.
A riqueza gerada pelo café buscava por
símbolos que a identi�icasse. O traçado
urbano arcaico foi demolido e repensado, os
jardins e edi�ícios foram embelezados,

evidenciando um “apreço por novos projetos

Os donos das
memórias
arquitetônicos
e urbanísticos” .

22

Empresários e políticos edi�icaram
novas construções nos espaços públicos, a
�im de “estabelecer o lazer civilizado”. O
coronel Francisco Schmidt, imigrante
alemão que fez fortuna com secos e molhados e depois com o café, investiu na construção de um teatro em terreno cedido pela
Câmara Municipal. Erigia-se o Carlos Gomes,
considerado de grandes proporções para a
época, era um grande edi�ício decorado em
mármore e concebido por Ramos de Azevedo em estilo neoclássico, de in�luência italiana. A Petit Paris inaugurou a obra com
pompa e circunstância com a ópera “O Guarani”, em 1897, 14 anos antes do teatro da
capital do estado. Acompanhando os ventos

Os �ios com os quais foi tecida a história do
Theatro Pedro II foram �iados bem antes da sua
inauguração...

Pedro Sanches
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da mudança, o Carlos Gomes implantou um
cinematógrafo em seu espaço, em 1908. Nos
trinta anos seguintes, alguns dos seus espetáculos, que destacavam temas da família,
civilidade e bons costumes, ajudariam a
forjar uma identidade marcada pela “ideia
de civilização”.
No bojo da importação de hábitos franceses desembarcou na Estação Central da
“Nova Califórnia do Café” François Cassoulet,
um francês nascido em 1864, em Abe, nos
23
Altos Pirineus . Logo ao chegar abriu, em
1895, o Cassino Eldorado, na Rua São Sebastião, entre as Ruas Amador Bueno e Álvares
Cabral. Nele, os encontros com as polacas ou
francesas ocorriam “em quartinhos ‘puxados’ nos fundos do barracão do estabelecimento”24. Um ano depois, estava aberto, ao
desfrute local, o Café Concerto. Os negócios
noturnos cresciam rapidamente. Cassoulet
arrendou o Polytheana e o Cassino Antarctica, construído em 1914, pela Companhia
Antarctica, uma indústria cervejeira instalada na cidade. Além disso, inaugurou os cinemas Bijou Theatre e o Rio Branco, além de

gerenciar o cinema Odeon 25
.
Tornando-se um empresário do lazer
noturno, Cassoulet conquistou uma vasta
freguesia, que alimentava um desejo febril
por divertir-se, enredada ao som e aos hábitos da cultura europeia. Bastava ter dinheiro
e “dançarinas, bailes carnavalescos, apresentações de orquestras, óperas teatrais” esta26
vam disponíveis no cardápio .
Autodenominado “comerciante e
empresário teatral”, o francês administrou o
Carlos Gomes, entre 1905 e 1917, e o Paris
Theatre, entre 1903 e 1917, quando declarou falência 27. Suas iniciativas deixaram
raízes, difundindo o gosto pelos espetáculos.
Mas, uma das marcas dessa modernidade frenética é que o novo envelhece
rápido. A crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra, trouxeram uma inversão econômica e de valores. A mistura de estilos, tão
ecleticamente in�luenciada pela Europa,
rapidamente tornou-se o passado para outro
mundo novo. Os anos 1900, 1910 e 1920,
que coroaram os reis do café, chegaram ao
�im, juntamente com a euforia da Belle
Époque tropical.
Junto com o café, o principal símbolo
dessa época de ouro, o teatro Carlos Gomes,
enfraquecia e caía em desprestígio,
enquanto outra imagem de progresso era
forjada pela Indústria Cervejeira: o Theatro
Pedro II.

Foto página ao lado: Fonte luninosa da Praça XV de Novembro. Vista da praça a partir do Teatro
Carlos Gomes. No fundo, prédios do Theatro Pedro II e Edi�ício Meira Junior. Fonte: APHRP.
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O Brasil de 1930 e a cidade em festa
E ra

o último ano da década, mas,
também, o primeiro de uma nova etapa para
o Brasil e Ribeirão Preto. 1930 foi assim,
cheio de incertezas econômicas, esperanças
políticas para uns e desencanto para outros.
O gosto pelo lazer aumentava, a exemplo do
que já vinha acontecendo nos anos iniciais
do século. As pessoas viajavam mais, usufruindo das nove companhias aéreas e 72
aviões, que transportavam 63.423 pessoas 28.
A Primeira República tinha visto crescer o
número de hotéis luxuosos, cassinos e casas
de espetáculos de alta classe para atender
uma demanda crescente, movimentada pelo
aumento das cidades e pela prosperidade da
classe média.
Nas duas primeiras décadas do século
XX, no auge da cafeicultura, a cidade de
Ribeirão Preto, que era festejada como a
Petit Paris brasileira, em decorrência dos
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hábitos afrancesados e do lazer noturno
efervescente, não �icara de fora desse
processo.
Cheia de contradições, temperava-se,
por estas paragens, café com cerveja e pinga
com champanhe. Cada nova construção que
alterava o aspecto bucólico da pequena
cidade, indicava que novos tempos aportavam nas terras dos velhos coronéis.
Além de vários estabelecimentos de
pequeno e médio porte, conviviam no município, duas grandes cervejarias: a Companhia
Antarctica, fundada em 1911, e a Cervejaria
Paulista, inaugurada dois anos depois, com
capital exclusivamente ribeirão-pretano29.
Tendo como principal incorporador
Hanz Sherholz, a Paulista, como era conhecida, tinha como presidente João Alves Meira
Júnior, um advogado bastante conceituado.
Quando os lucros da empresa aumentaram

consideravelmente, Meira Júnior e os demais
membros da diretoria decidiram investir em
outros ramos.
Logo os transeuntes viram desaparecer as antigas construções térreas e surgirem, em seus lugares, grandes obras. Um
prédio de escritórios e, ao lado do Central
Hotel30, erguia-se uma imponente construção
destinada a ser um teatro de ópera, projetado por Hyppolito Gustavo Pujol Júnior.
Nas palavras de Meira Júnior :

A Companhia Cervejaria Paulista, para
corresponder ao favor publico a que
devia o seu crescente desenvolvimento,
deliberou cooperar no embellezamento
da cidade, fazendo construir no centro
do chamado ‘quarteirão paulista’, à Praça
15 de Novembro, um theatro e ao lado
deste, em pendant com o do Central
Hotel, outro predio de lojas e escriptorios31.

Com arquitetura enquadrada na linha
32
da Ópera Garnier, mais conhecida como
Ópera de Paris , iniciava-se, em 1928, um
projeto destinado a estabelecer um marco
no espaço urbano local33.
Pouco mais de um ano de obras havia
se passado e o país foi assolado por uma
crise econômica, seguida de uma intensa
movimentação política. Eram tempos incertos, que demandavam sobriedade. Assim, o
projeto inicial do teatro, que era mais rebuscado em sua ornamentação, simpli�icou-se,
os prazos foram descumpridos e o orçamento estourado.

Além de enfrentar a quebra no volume
de exportações de café e a diminuição do
consumo de produtos industrializados, uma
revolução se desenrolava, com vários combates, desde o dia três de outubro de 1930.
As notícias sobre a instabilidade no país apavoravam empresários e incutiam o medo na
população.
Mesmo assim, em meio à turbulência,
depois de um atraso de mais de sete meses,
chegava o momento de inaugurar o novo
empreendimento cultural, no dia 08 de outubro de 1930. Naquela manhã, o Correio Paulistano dava destaque para as manifestações
de solidariedade ao presidente eleito e não
empossado, Júlio Prestes, e chamava de
“Monstruoso”, o “atentado contra a República”, representado pelo Golpe de Estado
34
desfechado por Getúlio Vargas .
Com a abertura do novo teatro, do
edi�ício Meira Júnior e com a compra e a
reforma do Central Hotel, transformado em
Palace Hotel, cuja fachada foi adequada para
alinhar-se à linguagem arquitetônica dos
outros dois edi�ícios, estava composto o
Quarteirão Paulista. Mas, a estrela do
conjunto arquitetônico monumental edi�icado em frente à Praça XV de Novembro, seria
sempre o Theatro Pedro II.
A crise econômica e política e a novidade crescente que representava o cinema
ajudariam a de�inir o uso misto da recém-inaugurada casa de ópera, que alternaria, a
partir de então, espetáculos teatrais, de
músicais e exibição de �ilmes.
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Parte 2 | As memórias
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O Theatro e o tempo

A tia que gostava de teatro
e a menina Adelina
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