na Câmara de Ribeirão Preto.
Passando por peripécias parecidas,
com Franco Montoro já eleito governador do
Estado de São Paulo, Edgard nos consta que
trabalhou na campanha dessa eleição junto
com Flávio Condeixa Favaretto (o vereador
responsável pela lei especial do Pedro II).
Acabou indo trabalhar em São Paulo, na
Secretaria de Governo, tendo à frente Roberto Gusmão (ex-presidente da Cia. Antarctica). E ele se lembra de uma promessa de
Montoro em campanha na cidade: restaurar
o Pedro II.
Quando Luiz Carlos Bresser Pereira
substituiu Gusmão, sendo aquele muito
afeito ao cinema, como não se poderia deixar
de imaginar, tornou-se muito amigo de Edgar,

que fez o favor de lembrá-lo da promessa do
governador. Por conta de uma aproximação
feita para realização do projeto Eldorado,
Edgard acabou tomando a iniciativa de aproximar Celso Nunes, então presidente da
Antarctica, do Governador. Embora sem
resultado imediato para a restauração, as
negociações com Montoro voltaram a andar.
A contribuição de cada um dos dois,
Edgard e Marcelino, junta-se a outras e o
�inal (ou recomeço) desta história está à
vista de quem quiser. Dois homens, em situações diferentes, cruzando com as mesmas
pessoas em circunstâncias distintas, formaram o caldo que garantiram que o Theatro
Pedro II não fosse apenas uma fotogra�ia na
parede de um prédio qualquer.

Foro: Teatro Pedro II e monumento à Epopéia de 32, na Praça XV de Novembro. Fonte: APHRP.
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“Filho de Deus”*
Flávio Condeixa Favaretto

A equipe de pesquisadores insistiu
muito para que esta crônica pudesse ser
escrita. Não porque seja mais importante do
que aquelas que aqui não o foram, longe
disso, mas justamente por apresentar as
memórias daquele que foi um dos primeiros
a agir, energicamente, contra interesses que
quase sentenciaram a derrocada do Theatro
Pedro II. Talvez, sem a intervenção inicial de
Flávio Condeixa Favaretto, em início dos
anos de 1970, a luta de todos aqueles que o
sucederam sequer tivesse acontecido.
No início da década, o Pedro II foi
alugado pela Companhia de Cinema Hilton
Figueiredo e, mesmo com a incorporação da
Cervejaria Paulista à Cervejaria Antarctica
(em 1973), dando origem a Companhia
Antarctica Niger, o contrato com a exibidora
48
cinematográ�ica foi mantido .
Aquilo que foi considerado por muitos
como o processo de decadência do Theatro,
corria a passos largos, e Flávio também se
recorda da queda da qualidade dos �ilmes
exibidos e do tipo de atividade que acontecia
no subsolo, na Caverna do Diabo. Mesmo

assim, sempre respeitou “o Pedro II como
uma grande obra arquitetônica e histórica
de Ribeirão Preto”.
Nessa mesma época, especi�icamente
em 1972, reelegeu-se vereador da cidade e
advogava em um escritório, em frente aos
Correios, na rua Álvares Cabral. O caminho
que optava fazer para ir até a Câmara (na
época, onde se encontra atualmente o Museu
de Arte de Ribeirão Preto – Marp) passava
pelo Pedro II.
Numa dessas idas a seu local de atuação pública, em 1973, Flávio passou em
frente ao Pinguim, onde havia um grupo de
pessoas tomando chope. Um delas era
Petrônio Belucca, gerente geral da Cia.
Antarctica. Chamado por seu Petrônio,
sentou-se à mesa com aquele grupo e, no
meio da conversa, ele lhe diz, olhando para o
Pedro II: “Mas que pena isso, né?”. Flávio não
entende a colocação e lhe pergunta o
motivo, ao que aquele retoma: “Porque a
Antarctica está negociando a venda desse
prédio pro Bradesco, pra montar uma agência bancária”. Flávio, desalentado, diz: “Ia

* Heraldo Cecchi, em seu depoimento, sem saber quem era o responsável por iniciar as ações que impediram a
venda do Theatro Pedro II para um banco, denomina-o de “Filho de Deus”.
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ser uma agência bancária ali”.
As motivações que levaram seu Petrônio a dar a notícia a Flávio nunca se saberá.
Poderia estar esperando deste uma reação
positiva, dada a possibilidade de geração de
empregos na cidade, com a construção de
uma grande agência bancária. Ou, estaria
dando a ele a oportunidade de tomar alguma
medida, na posição de vereador, para que a
venda fosse impossibilitada. Ou, ainda,
queria apenas assuntá-lo das últimas decisões da cervejaria.
Se essas motivações são desconhecidas,
a reação de Flávio não. Dispersou-se do grupo e
seguiu para Câmara, onde elaborou um projeto
de lei, com pedido de “urgência, urgentíssima”, para o tombamento do Pedro II.
Engana-se quem imagina, por se tratar
de uma Câmara de Vereadores, que o projeto
teve que ser negociado exaustivamente e por
longos dias, ou foi debatido em inúmeras
sessões, ou, ainda, entrou e saiu da pauta de
votações. Felizmente, naquele mesmo dia,
obteve o apoio do líder do governo na
Câmara, o vereador Carlos Lacerda Chaves,
que não só assinou o pedido de urgência,
como foi um de seus autores. O projeto
acabou sendo aprovado, em primeira e
segunda votações.
Nessa condição, seguiu para sanção do
prefeito. A grande dúvida, Flávio nos conta,
era a seguinte: “Será que o Gasparini (Welson) seria capaz de contrariar os interesses
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da Antarctica?”. Ao mesmo tempo em que os
jornais da cidade começaram uma campanha contra esse tombamento, “evidentemente custeados pela indústria cervejeira”.
Mesmo com a pressão, no décimo quinto dia,
após encaminhamento do projeto de lei,
“Gasparini sancionou!”. “Foi um prefeito
correto” e esta assertiva é seguida da explicação de que nunca tinha sido um vereador
que o apoiara.
Nessa época, interessante ouvir isso de
Flávio, a Câmara assumiu um lugar de
“grande centro que discutiu o Theatro Pedro
II”, citando outros vereadores que encabeçaram a empreitada, como Antonio Calixto,
João Cunha, Wagner Sarti. Eles iniciaram
uma movimentação para que o tombamento
também fosse feito em outras esferas públicas, mas que acabou acontecendo apenas em
1982, já após o incêndio.
Flávio destaca também que foi fundamental a adesão de intelectuais e artistas,
como Bassano Vaccarini e Pedro Manuel
Gismondi, para ampliar o fórum onde a importância do Theatro fosse debatida, possibilitando argumentos de contraponto aos da Cia.
Antarctica na imprensa. Ironia do destino foi
que a campanha da cervejaria em prol da
venda do local, como no dito popular, saiu pela
culatra, já que “(...) desnecessária para eles
(Cia. Antarctica) e necessária para a população” tomar consciência dos destinos de um dos
mais valiosos bens patrimoniais da cidade.

Fotos: Após o incêndio. Ruínas, s/d. Fonte: Cedom.
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Fonte: s/d. Cedom.

Efraim viveu a restauração.
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A epopeia da reconstrução
Efraim Ribeiro dos Reis

As luzes estavam todas apagadas. Ele
estava ali, sentado, sozinho, tentando se
recuperar de uma exaustão �ísica e emocional. Estava tudo pronto para o grande dia. Os
detalhes já tinham sido veri�icados. Sua
introspecção silenciosa foi interrompida por
alguém de sua equipe avisando que um
senhor de nome estranho estava insistindo
em entrar. O mensageiro tentava pronunciar,
mas haviam encontros consonantais demais
para ele. Arriscava: “Bara... Kara.. Biticovik””...
e nada. Aos ouvidos do homem que apreciava
anteriormente sozinho o lugar, foi o su�iciente para saber que se tratava do maestro Isaac
Karabtchevsky. Imediatamente permitiu a
entrada e pediu para que alguém de sua
equipe acendesse somente as luzes da ribalta. Ele permaneceu ali na plateia, oculto pela
escuridão, somente observando, pronto para
ajudar, caso o maestro precisasse de algo.
Logo adentrou ao Theatro aquele
homem de 62 anos, contemplando o que
conseguia enxergar. Ele se aproximou da
boca de cena, sem qualquer momento perceber que estava sendo visto. Foi no canto da
direita e bateu palmas. Foi no canto da
esquerda e bateu palmas. Foi no centro, no
proscênio e bateu palmas novamente. Depois
disso, levantou os braços e disse: “Sagradas
mãos que re�izeram essa maravilha”.
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Karabtchevsky conhecia aquele Theatro. No dia 05 de outubro de 1980, ele havia
regido a Orquestra Sinfônica de Ribeirão
Preto, em um concerto, na esplanada, inicialmente pensado para comemorar os 50 anos
do Theatro, mas que o fogo o transformou
em um evento de protesto. Havia uma ligação
entre aquele homem e o Theatro Pedro II de
Ribeirão Preto. Karabtchevsky, em 1980 era
regente da Orquestra de Campinas, em 1996,
estava a frente do La Fenice, da Itália.
Efraim Ribeiro dos Reis, Engenheiro
de Cálculo Estrutural, era o Secretário de
Obras, no primeiro mandado de Antonio
Palocci Filho e havia sido delegada a ele a
responsabilidade de gerenciar o trabalho de
recuperação do Theatro Pedro II. Ele não
contou se depois conversou com o maestro,
mas ninguém perguntou, porque após o
relato, seguiu um silêncio, depois o sorriso,
sinônimo da emoção. Era mesmo uma bela
história a ser contada.
No dia seguinte, o maestro participou
de uma coletiva para jornalistas de veículos
de comunicação de todo o Brasil e reiterou
que aquele trabalho de recuperação tinha
sido primoroso. “A festa de gala de reinauguração do Theatro foi noticiada pelos grandes
telejornais, entre eles o “Jornal Nacional”, da
Rede Globo, e grandes jornais e revistas,

como Veja e Isto É”.
Outras histórias simbólicas como esta,
carregadas de sentidos próprios e �igurados
povoam a memória de Efraim. Ao longo dos
quatro anos de obra, por diversas vezes ele
pessoalmente tinha convidado a senhora
Carmem Meira, �ilha de Meira Júnior, para
visitar o Theatro. Os convites eram seguidos
de recusas, todas elas sempre muito justi�icadas. Mas o fato era que aquela mulher, personagem importante da história, nunca tinha
estado ali depois do incêndio. Um dia, sem
convite prévio, ela surpreendeu a todos.
Chegou ao prédio pedindo para entrar
somente acompanhada pelo engenheiro, que
extasiado, mas muito apreensivo pelos
comentários que viriam, percorreu os caminhos do tempo e do espaço. Ela ia olhando
tudo, em silêncio, só se comunicando por
gestos e, ao �inal, disse: “Não acredito que
vocês conseguiram refazer com tanta �idelidade”. Efraim entendeu aquela frase como
uma aprovação e só depois conseguiu �icar
mais relaxado diante de dona Carminha.
A resposta mais aguardada por todos
os pesquisadores era sobre a história do teto.
Muitos anteriormente haviam falado sobre o
admirado lustre não recolocado durante o
restauro. Efraim, que já havia falado a muitos
sobre o tema, daria, então, detalhes de como
Tomie Ohtake, grande artista, havia entrado
para a mais recente história do Pedro II.
Ele começou fazendo referência ao
senhor Marcos, da Foto Sport, que era de
uma família de pro�issionais da fotogra�ia,

tendo o seu pai registrado muitos momentos
do Theatro, parte do acervo ainda conservado. “A �ilha dele, que é arquiteta, em 1993,
fazia parte da equipe da Fundação Roberto
Marinho. O trabalho de mestrado dela havia
sido sobre o Pedro II e ela nos ajudou muito”.
Efraim con�irma que a visita que �izeram à
família e o acesso ao acervo foi fundamental
para colaborar na reconstrução da história
arquitetônica do prédio. “A equipe de restauro, comandada pela arquiteta Helena Saya,
não tinha tido acesso àquele acervo”. O engenheiro reforça ainda que foi a partir das fotos
do senhor Marcos que conseguiram os detalhes para o medalhão da ribalta instalado
bem no centro da boca de cena. “Descobrimos não tratar-se simplesmente de um artefato arquitetônico, é importantíssimo para as
atividades operísticas como marco do
centro, em especial para os solistas se posicionarem. Este é um elemento que caracteriza o Theatro como um teatro de ópera”.
Entre as fotogra�ias, lá estava a imagem do
teto e do lustre. Tratava-se de uma visão
parcial, mas guardava algumas informações,
não o su�iciente para que tudo fosse feito
como era antes. O engenheiro resolveu,
então, consultar alguns artistas, entre eles
cita o nome de Bassano Vaccarini, Francisco
Amêndola e Odila Mestriner. Juntos com
outros técnicos debateram qual seria a
melhor solução para o teto.
Uma vez por mês Efraim recebia para o
chá das quatro, artistas e interessados para
conversas sobre o restauro do Theatro. Um
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encontro depois do outro, um chá aqui outro
no próximo mês e possibilidades foram apontadas. Muitas morriam no mesmo chá, outras
sobreviviam a alguns encontros, até que
todos concordaram. O raciocínio foi construído a partir do exemplo do Ópera de Paris.
“Nosso Theatro não se inspirou naquele?
Aquele quando foi restaurado não recebeu
interferência moderna para marcar a contemporaneidade feita? Marc Chagall não deu
traços ao Ópera para além daqueles da época
de sua criação? Então?... Com uma intervenção moderna, nós marcaríamos nossa contribuição para o Theatro. A�inal, a restauração é
datada de uma época. O que �icará dela no
futuro? E assim, a�irmando com muitas interrogações, Efraim obteve a concordância do
grupo. Acordaram quanto a promover uma
intervenção modernizada no teto do Theatro
para marcar a contemporaneidade.
Daí até chegar a Tomie Ohtake foi só
uma questão de ofertas de nomes. Ela não foi
a única a ser citada, mas, assim que foi, se
tornou uma possibilidade que agradava a
todos os homens e mulher do chá das quatro.
Depois de algumas visitas, a artista,
com 80 anos em 1913, se de�iniu. Ela escolheu
a água como elemento de sua obra. Uma
forma de contrapor o fogo, marco da destruição. As ondas foram propostas à frente das
luzes. A gota, como uma catarse, forma o
lustre e centraliza todas as atenções daqueles
que olham para cima. Alguns somente em
busca de encontrar o foco da luz, outros, para
intencionalmente observar a obra de Tomie
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Ohtake.
De uma primeira relação pro�issional
com o Theatro, o Engenheiro de Cálculos já
vivia passionalmente aquele lugar. Ele se
envolveu no projeto de Tomie Ohtake de tal
maneira para fazer dar certo, que depois foi
convidado a participar da obra do Instituto
que leva o nome da artista.
O tempo passou, Efraim, já totalmente
ambientado ao mundo dos detalhes do
restauro, �icou ali por quatro anos, saiu
conduzido pelo movimento da política e
voltou novamente em 2002, trazido pelo
mesmo movimento. Era prefeito, outra vez,
Antonio Palocci Filho. Neste segundo período,
as histórias seguiam especiais.
Um dia, o então presidente da Fundação
Dom Pedro II recebeu o jurista, poeta e �ilósofo Miguel Reale, com pouco mais de 90 anos,
que desejava unicamente entrar e ver. Em
especial, ele queria conhecer o foyer. Levado à
Sala dos Espelhos, atento à narrativa de
Efraim de como havia sido todo o processo de
restauração. Depois de ouvir, ele fez conjecturas. “Esse theatro, construído entre 1928 e
1929, inaugurado em 1930, inspirado no Theatro Ópera de Paris, é teatro temporão, outros
como ele são todos de datas anteriores. Ele
seguiu os modelos, mas tem algo muito especial, que são estes lustres da Salas dos Espelhos. São autênticos Art déco”. Efraim percebeu logo que aquele homem sabia sobre o que
estava falando, realmente os lustres haviam
sido restaurados e eram autênticos da construção do �inal da década de 1920.

Perseguindo a verdade
Até o escritor e poeta francês Gustave
Flauber, autor de Madame Bovary, foi convocado para enaltecer, reforçar, intensi�icar o
quanto se buscou a verdade histórica ao
longo do processo de restauração do Theatro Pedro II. Efraim Ribeiro dos Reis, nascido em Altinópolis, em 1955 e ribeirão-pretano desde os dois anos, se utilizou de uma
frase do escritor para conotar a verdade.
Disse ele, em nome do poeta a “verdade está
nos detalhes”.
Efraim, emocionado pelo contato tão
íntimo com a memória, a�irmou que eles
chegaram perto do céu, lugar onde era guardada a verdade, segundo Flauber.
O engenheiro não terminou sem antes
fazer algumas referências. Lembrou de Maurílio e Vera Biagi, que durante uma visita do
senhor Roberto Marinho à cidade, ciceroneado pelo casal, fez uma abordagem de parceria
que se viabilizou mais à frente. Da parceria

Foto: Maquete do teto produzida por Tomie Ohtake.

com a Siemens, que doou uma expressiva
quantidade de �ios, viabilizando a sequência
da obra, iniciada na gestão do prefeito
Welson Gasparini, mas interrompida com
10% de execução de atividades de infraestrutura. De Antonio Carlos Coutinho Nogueira,
presidente da primeira formação da Fundação Dom Pedro II e de toda equipe multidisciplinar com que trabalhou ao longo do período. Em especial, enalteceu a qualidade do
elenco, citando Nelson Dupré, responsável
pelo mobiliário, autor também da Sala São
Paulo, Solé, da Solé e Castro, de Porto Alegre,
responsável pelo mecanismo cênico e pela
projeção do elevador, o único naquele época
da América Latina.
Outras histórias seriam escavadas se a
ele fosse dado mais tempo. Talvez alguns
dias. E o engenheiro saiu a�irmando que
oportunamente escreverá uma obra com
todos os relatos.

Foto: Tomie Ohtake em visita ao Theatro. Fonte: Cedom.
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Das visitas a Tomie Ohtake à reinauguração

Sérgio Lago

Sérgio Lago é paulistano e chegou à
cidade em duas etapas. A primeira, entre
1976 e 1978; depois voltou à capital e retornou para Ribeirão Preto, em 1985. Ainda foi
e voltou a trabalho, mas a família se consolidou aqui. Sua história com a cultura começou a ser construída quando gerenciava o
SESC e seu chamado a assumir a Secretaria
da Cultura, no governo Antonio Palocci Filho,
foi bastante harmônico, dada suas boas referências na área.
Diz ele que a equipe de restauração do
Theatro sempre foi muito autônoma, pois até
ser reinaugurado, o prédio se mantinha
hierarquicamente abaixo da Secretaria de
Obras. A sua boa relação com Efraim Ribeiro
dos Reis é que o aproximou das atividades de
restauro. Nesta época ainda, era a sua pasta
que repassava os recursos destinado pelo
Orçamento Participativo do Governo. Em
termos de valores, tanto Sérgio como Efraim
concordam que o repasse da Fundação Roberto Marinho teve um simbolismo muito signi�icativo, por marcar o recomeço. Mas, lembram
os dois, 95% do recurso investido na obra foi
subsidiado pelos cofres públicos municipais.
Membro da turma do chá das quatro,
que mensalmente debatia o processo da obra,
Sérgio compôs o grupo que foi, em uma
primeira vez, visitar a artista Tomie Ohtake.

Foi fruto de suas relações que eles chegaram à
artista plástica. “O Guilherme Franco, agente
da Tomie era meu amigo e ele é que viabilizou
nosso contato.” O ex-secretário lembra da
visita com carinho, pelo carinho que recebeu.
“Ela nos ofereceu sorvete, chá, bolachinha,
tudo a beira da piscina. Autografou seus livros
e foi muito receptiva a todos nós. Muito rapidamente ela disse o que pretendia fazer no
Theatro”. A artista não fez um único projeto.
Foram mostrados alguns desenhos até ser
escolhido o de�initivo. Ela fez uma maquete,
exposta em uma sala no Pedro II.
A presença de Sérgio Lago foi mais
atuante no momento de organizar o evento de
reinauguração, que durou um mês. Foram
muitas atividades no palco, mas ele ressalta o
tour dos visitantes proposto por sua equipe e
que ciceroneou aproximadamente 50 mil
pessoas em trinta dias.
Em sua relação de curiosidades, conta
que, em 1996, Roberto Jábali, da construtora
Jábali Aude, responsável pela obra, já era
candidato à prefeitura, e havia toda uma
tensão de como conduzir a cerimônia de
reinauguração. O empresário, é claro, queria
destaque. Palocci, trabalhando pelo candidato
do partido, Sérgio Roxo, queria moderação.
Mas nunca houve confronto aparente, tudo
sempre se resolvia nos bastidores.
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Um filho de concreto

José Arthur Damião Jaquinta

Ao iniciar a busca por pessoas para
participarem destas páginas, algumas
daquelas com quem a equipe convivia
passaram a ter ampliada a rede de signi�icados com as quais eram compreendidas, a
partir do objeto do olhar que agora as procurava. Uma dessas, especi�icamente, foi o
funcionário do Theatro Pedro II, José Arthur
Damião Jaquinta, que era engenheiro da
construtora Jábali Aude, durante a restaura-

ção, reforma e modernização do prédio.
Dado que o Pedro II é seu local de
trabalho, José Arthur, ou Zé Arthur para os
mais próximos, pôde estar presente em
algumas entrevistas. Parecia que, ao ouvir
os outros, era uma forma de resgatar, em si
mesmo, aqueles anos que concretizavam o
desejo de toda uma cidade. Curioso foi escutar, já registrando suas memórias, que ele
mesmo não imaginava que seria o funcioná-

Foto: Momento de visitação de um grupo de estudantes. s/d. Fonte: Cedom.
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rio responsável da construtora por “tocar a
obra”. A partir daí, sua vida encontrou-se
de�initivamente com o Pedro II, de forma
muito diferente das épocas em que vinha
assistir �ilmes de faroeste, no antigo cinema.
Das suas impressões, na primeira vez
em que entrou no prédio em ruínas, pela
porta principal, ele foi tomado pela sensação de que o fogo pudesse estar em algum
lugar, à espreita, como um fantasma. A
sensação se intensi�icava na medida em que
via a boca de cena toda destruída, com as
folhas de zinco do antigo telhado incrustadas, “tudo caído, tudo... en�im, não tenho
palavras para dizer como ele estava”.
A missão de Zé Arthur era, no entanto,
trabalhar para que tal estado fosse revertido
e explicou que, antes das obras serem iniciadas, houve uma preocupação de se buscar
tudo que pudesse ser original, busca esta
realizada pela equipe de restauração de
Júlio Moraes. Em todas as paredes e esquadrias, de madeira ou metálica, foram realizadas decapagens, em busca das cores e tonalidades originais; da primeira camada de
tinta, mas última no tempo histórico, raspava-se até chegar à original, “ou ao substrato,
argamassa, para mostrar que a anterior era
original”.
Já com as obras em andamento, o
projeto técnico orientava algumas mudanças no prédio do Pedro II. Uma delas, que se
destaca entre aqueles que conheceram o
prédio em outras épocas, foi a colocação das
paredes que agora delimitam a sala princi| 176

pal e os corredores de passagem. Auxiliado
por aquele que se tornou amigo, Zé Arthur
contou que Nelson Dupré lhe esclareceu que
as paredes tinham o objetivo de formar a
caixa acústica. O gesso do teto dos balcões
nobre e simples possui uma forma ajustada
para fazer com que o som reverbere melhor.
Uma outra mudança referida por Zé
Arthur relaciona-se a uma “jogada muito
inteligente dos arquitetos” de propor a
construção de uma passagem, do elevador
de cenário até a rua Duque de Caxias, a
partir da desapropriação de uma loja atrás
do Theatro. Antes disso, todos os itens de
um espetáculo passavam pela porta principal, o que, além de expor os entremeios de
sua produção, impossibilitava a entrada de
algumas peças de cenário por conta da
altura daquela porta.
Essa não seria a única desapropriação
ao entorno do Pedro II não fosse a “grande
sacada” de se usar o subterrâneo do palco e
da esplanada, para abrigar o funcionamento
técnico do prédio, além de parte do uso
administrativo. Abaixo do palco, Zé Arthur
contou que o subsolo foi dividido em camadas, para abrigar a casa de bombas, hidrantes e sprinklers, a sala de controle do ar
condicionado, entre outros. Para chegar
como hoje se encontra, os encarregados
tiveram que escavar “praticamente à unha”,
já que não era possível a entrada de máquinas no local. Na esplanada, foram retirados
todos os paralelepípedos, pedra por pedra, e
guardados até a recolocação, para que fosse

construída a casa de máquinas do Theatro.
Da modernização ainda, ele relatou
que, no subsolo, foram construídos uma
cozinha, um restaurante, um bar-café, uma
sala de espetáculos, para 200 pessoas (a
Sala “Meira Júnior”, em uma homenagem a
um dos idealizadores do Theatro), os camarins e salas administrativas. No palco, o
urdimento de madeira foi trocado por um
metálico, que se localiza no �inal da caixa
cênica. O ar condicionado e o elevador de
orquestra também são novas instalações
que resultaram na “concepção de modernidade de um prédio de 1930”.
Mas é di�ícil imaginar que todo esse
processo não tenha sido realizado, também,
sem histórias curiosas e que aguçam a imaginação daqueles que o estavam ouvindo.
Indagado, então, sobre isso, Zé Arthur foi
taxativo: “foram muitas!” e, destas tantas,
sua memória fez questão de pincelar três.
No início das obras, havia a necessidade de se colocar uma tela azul na fachada, na
qual havia se formado uma casa de abelhas.
Foi chamado o Corpo de Bombeiros para
retirá-la e, em meio a di�iculdade, não foi
possível a colocação da tela. O problema
maior foi a presença da equipe de um canal
de televisão justamente naquele dia, e o
repórter, tendo assistido tudo, questionou
Zé Arthur sobre um já possível atraso das
obras. A justi�icativa de que este atraso não
aconteceria foi dada e a situação não foi
publicamente exposta, mas ter a imprensa
questionando o trabalho logo no início não

deve ter sido fácil de digerir.
Uma outra teve como objeto a autora
da modernização mais comentada de todo o
processo. Com um quarto do teto feito,
Tomie Ohtake retornou ao Theatro para
veri�icar o andamento da proposta, quando
“essa plateia estava toda cheia de andaime.
E ela, aqui embaixo, olhou, olhou e falou: ‘Eu
quero ir lá em cima’. Eu pensei: ‘Meu Deus!
Se ela cair de lá, eu tô morto! Ela e eu!’”. Mas
ela subiu no andaime e de lá indagou o
tamanho dos recortes do teto. Com a resposta recebida, a�irmou: “Eu quero, no máximo,
três e, no mínimo, um e meio. Pode desmanchar e fazer de novo”. Quem dera, nestas
linhas, ser devidamente escrita a expressão
de desânimo de Zé Arthur ao contar o que
dela ouviu...
Sorrindo, Zé Arthur recordou-se que
uma vez, quando estava na calçada do
prédio, percebeu um senhor olhando o Theatro e, intuitivamente, foi até ele. Da conversa iniciada sobre a beleza que �icara o
prédio, ouviu um lamento: “Que pena, eu
não vou poder ver por dentro”. Zé Arthur
não pensou duas vezes e deu àquele senhor
literalmente a única oportunidade de
conhecer o prédio. A história se torna mais
interessante porque sua restrição referia-se
a um segredo: era piloto do ditador líbio,
Muamar Kada�i e, no dia seguinte, partiria
em viagem. “Acho que �iz uma boa ação”.
Só mesmo quem viveu o cotidiano da
reconstrução, restauração e modernização
do Pedro II poderia oferecer histórias como
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essas e alguns detalhes de todo esse processo. Só que a relação de Zé Arthur vai além, “é

um �ilho de concreto”, diz com os olhos
cheios de lágrimas.

Foto: Fachada protegida durante restauro. Marca da Jábali Aude, construtora da obra. Fonte: Revista Revide, 1993.
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João Pedro
trabalhou na obra.
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Sob outras lentes

João Pedro Costa

Sem pessoas como João Pedro Costa, a
reconstrução do lugar do qual se fala nestas
páginas não teria sido possível. Mineiro de
São João Batista do Glória, esta sua naturalidade, pelas artimanhas da semântica, nos dá
pistas de sua principal atividade nos anos de
restauração do Theatro Pedro II. Embora
não tivesse que escavar minas, na maior
parte do tempo, �icava em um lugar onde
quase ninguém via ou pudesse imaginar uma
produção de trabalho intensa, o subterrâneo
do Theatro.
Sua aproximação com esse se deu a
partir da necessidade de contratação, pela
construtora Jábali Aude, de mão de obra
especializada. Permaneceu pouco mais de
dois anos nas obras.
Deste conhecido artesão da Praça Sete
de Setembro, chama a atenção sua principal
responsabilidade: a instalação do sistema de
incêndio. “Todo o sistema de incêndio deste
prédio, modestamente, passou pela minha
mão”, orgulhoso, falando de um sistema que
se existisse em outra época talvez pudesse
ter evitado ou amenizado toda destruição do
dia 15 de julho de 1980.
De João Pedro também se conhece um
cotidiano pouco comum, nos tantos relatos
sobre a reforma, restauração e modernização do Theatro, �inalizadas em 1996. Eram
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várias equipes trabalhando concomitantemente, cada uma com suas responsabilidades, mas também em conjunto, “porque
ninguém faz nada sozinho!”. Passa-se a saber
da existência da caixa d’água embaixo do
palco, para suprir o sistema anti-incêndio e
demais necessidades do prédio; da condição
de abrigo, no subterrâneo da esplanada, de
praticamente todo sistema operacional do
Pedro II, com seus transformadores, casa de
máquinas e bombas; das di�iculdades em
modernizar um local construído em uma
época que não se pensava em itens, como a
segurança. E por aí vai.
Ao mesmo tempo, a porta da imaginação de como era o cotidiano desta obra vai se
abrindo. Como foi restaurar um teatro deste
porte? Como as equipes lidaram com os
possíveis atrasos? O projeto executivo dava
conta de orientar o que deveria ser feito?
Quais foram as mudanças de projeto no meio
do caminho? E as entregas que não foram
feitas?
Para respondê-las, no entanto, deve
haver o distanciamento de um olhar de quem
conhece, sabe ou imagina com mais facilidade o que é uma reforma, ou mesmo a construção de um prédio novo, como João Pedro
mesmo esclarece. A restauração é um trabalho de outras proporções, busca indícios no

