
 Esta exposição, com vinte painéis, retrata a história de Sorocaba desde sua proto-história 

(cidades-irmãs desse período, Santana de Parnaíba e Itu, que faziam parte do mesmo círculo de 

importância no desbravamento do sertão e no desenvolvimento do novo mundo), até os dias de 

hoje, início de um novo século e um novo milênio.

 As imagens caracterizam a importância histórica de Sorocaba e região valorizando nosso 

patrimônio cultural e es�mulando a pesquisa e o desenvolvimento em outras áreas. Propõe a 

criação da iden�ficação dos momentos mais importantes da história local, vinculada a 

acontecimentos nacionais e internacionais que revelam a grandeza de Sorocaba e o orgulho de ser 

sorocabano.

 A pintura revelada nos painéis permite que o público sinta-se inserido nesse panorama, com 

a possibilidade de analisar sua própria história e, conscientemente, tornar-se um agente efe�vo de 

ações que promovem mudanças para além do âmbito pessoal da comunidade e do município. A 

criação das imagens históricas leva a um referencial imediato e de fácil retenção na memória, 

caracterís�cas que ficarão enraizadas no imaginário cole�vo. O obje�vo do método u�lizado visa 

estabelecer uma relação entre o acontecimento histórico-social e as concepções espaciais e 

es�lís�co-formais da época. Assim, par�mos do princípio de que os vários es�los encontrados na 

História da Arte são mais que representações de época; consistem na materialização dos ideais, dos 

modos de vida e do momento cultural de uma sociedade.

 Essa incursão na história de Sorocaba, desde os primórdios da colonização do con�nente até 

nossos dias, recorrendo aos aspectos da História da Arte correspondentes aos momentos 

enfocados, leva-nos à ideia da formação da cidade como o resultado de uma tessitura consequente 

de fatores originados nas diversas partes do mundo de culturas diferentes, com diferentes 

propósitos, interesses e aspirações. Dentro dessa visão, surgem novos fatos e criam novas 

consequências, e a cidade torna-se um espaço que se renova con�nuamente, configurando-se de 

forma diferente, a cada instante.

 Os painéis, referências aos movimentos ar�s�cos, cons�tuirão um acervo à disposição da 

comunidade, que irá facilitar a compreensão da História da Arte e suas implicações com a história 

social e o fazer humano.

IV SÉCULOS de HISTÓRIA PINTADA



 Este painel refere-se ao período de mais de um século, que antecede a 15 de agosto de 1654, data 

convencionada como o dia e o ano da fundação de Sorocaba.

 Com referência à História da Arte, nessa época a Europa vivia um período de esgotamento dos ideais 

renascen�stas da beleza imutável, rompendo esta estrutura permanente, permi�ndo diferentes padrões, 

valores espaciais e possibilidades de movimento nas secções do quadro, período denominado maneirismo. 

Tendo como grandes expoentes, Parmigianino (1503-1540), Pontormo (1494-1556) e Tintore�o (1518-

1594).

 Iniciamos nossa história com a 

chegada de Mar�m Afonso de Souza, que 

funda São Vicente, cena reproduzida da obra 

de Benedito Calixto, em 1900, encontrando o 

Bacharel de Cananéia e Dom Francisco 

Chaves,  que relatam boatos sobre o 

Araçoiaba, morro que esconde o sol, e propõe 

que se lhes dessem uma expedição, trariam, 

dentro de quatro meses, quatrocentos índios 

escravizados com tanto ouro quanto 

pudessem carregar. Mar�m Afonso manda 

uma expedição comandada por Pero Lobo, 

que se embrenha pela mata e nunca mais 

volta. Em 1543, Dom Hernando de Ribera 

descreve uma serra junto a um lago, que os 

índios chamavam de a casa do sol, onde as 

índias Amazonas se adornavam com muito 

metal amarelo. Em 1550, Dom Felipe de 

Guillem escreve uma carta a El Rei Dom João 

III, descrevendo o lago resplandecente junto à 

serra. Em 1554, dá-se a fundação de São Paulo, 

cena reproduzida da obra de Oscar Pereira da Silva em 1909, sobreposta pela imagem do Banco do Estado 

de São Paulo, símbolo da cidade, e a descoberta do Pico do Jaraguá, de onde, em dias ensolarados, avista-se 

o Araçoiaba. Em 1562, Dom Alvar Nun´es, cabeza de vaca, chegou a São Vicente, tendo percorrido o 

caminho que vinha das terras castelhanas, o Peabiru, com no�cias dessas riquezas.

 O quadro mostra estes acontecimentos com imagens pluralizadas através da fragmentação do 

cenário natural, evidenciando, no mesmo espaço da tela, diferentes paisagens com momentos 

significa�vos, mostrados simultaneamente. Perspec�vas acentuadas, como diagonais, criam dinâmica e 

espacialidade, dando ideia de movimentação constante e acontecimentos imprevisíveis, nesse primeiro 

século da conquista do Novo Mundo.

PAINEL I – 1532-1580

Certeza sem Saber
(a procura obstinada e cobiça desmedida resultam em fracasso e morte)
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 Este painel representa o momento em que o Brasil passa para o domínio espanhol, em 1578, com a 

morte de Dom Sebas�ão, se estendendo até meados do século XVII. É um período de transição, aonde o 

maneirismo vem a culminar no barroco, com os expoentes Caravaggio (1571/72-1610), El Greco (1541-

1614) e Rembrandt (1606-1669).

 Em 1581, Suzana Dias, mãe de Baltazar Fernandes, futuro fundador de Sorocaba, muda-se de São 

Paulo para Santana de Parnaíba, relacionando-se com os monges benedi�nos do local, que futuramente 

par�ciparão da fundação do novo povoado. 

Dom Afonso Sardinha, o Velho, e seu filho, 

Afonso Sardinha, o Moço, chamado O 

Mameluco, seguem em direção ao Oeste, 

chegando ao Jaraguá, encontrando ouro, 

con�nuam até o Vuturuna, de onde também 

encontram ouro, e, entre 1587-1592, chegam 

ao majestoso Araçoiaba, mas lá encontram 

ferro e, talvez, muito pouco ouro, aquém do 

esperado. Sabendo das descobertas das minas 

do Araçoiaba, Dom Francisco de Souza, 

também conhecido como Dom Francisco das 

Manhas, chega ao local em 1599, e funda a 

Vila de Nossa Senhora de Monteserrat, onde 

instala o pelourinho. Dada a escassez do ouro, 

os habitantes da vila mudam-se para o 

Itavuvu, cena reproduzida da obra de E�ore 

Marangoni, Dom Francisco transfere o 

pelourinho para o novo povoado e dá-lhe o 

nome de Vila de São Felipe, em homenagem 

ao rei Dom Felipe III de Espanha e II de 

Portugal. Neste período, as bandeiras de 

Raposo Tavares e seus chefes, André e Baltazar Fernandes, chegam ao sul do país, e na mesma época 

morrem Suzana Dias e Dom Francisco de Souza.

 As caracterís�cas do es�lo barroco se desenvolvem no mesmo sen�do de liberdade do maneirismo, 

com tendência para o extravagante. No que diz respeito à profundidade espacial, o barroco enfa�za os 

primeiros planos e reduz os mo�vos de fundo. As formas são abertas, desconexas, tendendo para além 

delas próprias. A realidade torna-se um aspecto passageiro e a totalidade do quadro parece obra do acaso. 

Movimento, drama e emoção são os protagonistas desse es�lo. Nesta pintura vê-se o recurso de 

profundidades acentuadas, reduções drás�cas de tamanho nos planos em profundidade, formas surgidas 

de pinceladas com aberturas para a interpenetração da atmosfera do quadro, criando relações que 

expressam um mundo em constante mutação.

PAINEL II – 1580-1640

Nem Tudo que Reluz é Ouro
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 Aqui, pouco mais de duas décadas abrangem o período em que surge Sorocaba, culminando com a 
data convencionada como o da sua fundação.
 Durante o século XVII, até meados do século XVIII, o barroco espalhou-se por toda a Europa e nas 
colônias espanholas e portuguesas. Paralelamente, na França desenvolve-se o movimento de tendências 
classicistas, um renovado interesse no Período Clássico e na Renascença, Classicismo intelectualizado, 
próprio para a apreciação eli�sta. É o surgimento da Academia Francesa e a criação do Classicismo francês 
que valorizava o desenho, a busca da harmonia, equilíbrio, seriedade e grande eloquência, u�lizada para 
fins polí�cos; arte oficial aprovada pelo 
Estado. A pintura holandesa desenvolve um 
realismo de costumes que atende ao gosto e 
às necessidades da classe média da burguesia 
próspera que subs�tui o clero e a nobreza. O 
gosto dessa nova classe leva os pintores a 
explorarem novos temas, como: paisagens, 
cenas domés�cas, retratos, naturezas-mortas, 
subs�tuindo as narra�vas bíblicas e históricas, 
com os expoentes Jusepe de Ribera (1591-
1652), Rembrandt (1606-1669) e Rubens 
(1577-1640).
 Nessa pintura, temos uma alegoria 
que surge do entrelaçamento de imagens 
�picas do Barroco com acentos de Classicismo 
determinado pela estrutura triangular da cena 
principal, Baltazar, o monge benedi�no e o 
índio, referência ao realismo burguês na cena 
da elevação de Sorocaba à categoria de Vila. 
Historicamente, dá-se o início da povoação de 
Sorocaba, que com a rebelião frustrada dos 
castelhanos em São Paulo; estes se deslocam 
com suas famílias para a nossa região. Por esta 
época, Baltazar Fernandes instala-se aqui com 
sua família, genros castelhanos e mais de 
trezentos índios escravos. Constrói sua casa 
próximo ao córrego do Lageado e doa uma imagem an�ga de Nossa Senhora da Ponte e terras aos monges 
benedi�nos, para a construção de um mosteiro, em troca de que se lhe rezassem um missa por mês em 
sufrágio de sua alma, até o final dos tempos. Constrói, também, uma igreja e recupera uma ponte, que 
provavelmente já exis�a. O primeiro registro existente da palavra Sorocaba é o testamento de Dona Isabel 
de Proença, esposa de Baltazar, em 28 de novembro de 1654. Sete anos depois, em 3 de março de 1661, 
Sorocaba é elevada à categoria de Vila, por autorização de Dom Salvador Correa de Sá e Benedives, 
governador das capitanias do sul, que transfere o pelourinho da vila de São Felipe, Itavuvu, para a Vila de 
Sorocaba. A seguir, dá-se a criação da Câmara, tendo Baltazar como juiz principal; André de Zuñega, como 
juiz secundário; mais três vereadores; e um escrivão.  O arruamento da cidade e na esquina da Rua Barão do 
Rio Branco e o “caminho indígena entre a ponte e a capela”, Rua Quinze, constrói o primeiro prédio da 
Câmara e da cadeia, e reserva um espaço para o Largo da Matriz iniciando a construção desse templo. 
Baltazar falece em 1667, sendo sepultado em sua capela.

PAINEL III – 1640-1667 

Omnes Vulnerant Ultima Necat
(Todas as Horas Ferem a Última Mata)
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 Com a morte de Baltazar Fernandes, inicia-se a disputa entre a Câmara e os monges do mosteiro 

pelos limites da terra. Manuel Fernandes de Abreu, filho de Baltazar, invade as terras do mosteiro. Na 

História da Arte, este período abrange desde o ápice e o declínio do Barroco, sua transição Rococó por um 

lado, e a acentuação de um realismo popular; como expoentes têm-se Antonie  Wa�eau (1684-1721), 

Tiépolo (1696-1770), e Murilo (1618-1682).

 O que caracteriza esta cena é uma espacialidade caó�ca e o exagero na ar�culação dos personagens 

para transmi�rem uma expressão emocional 

convincente, com acentos alegóricos e 

realistas. Vê-se o momento de conciliação 

entre os herdeiros de Baltazar e os monges, 

onde os contrastes de tamanho e posições 

enfa�zam o desentendimento que durou 61 

anos. O monge aponta para o céu e para a 

lápide em frente ao altar da igreja do mosteiro, 

que pede preces para a alma do capitão 

Baltazar. No segundo plano, vemos a par�da 

da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, 

fundador de Cuiabá (reproduzido da obra de 

E�ore Marangoni), povoado visto na parte 

superior do quadro, e a vi la Bela do 

Matogrosso, ponto extremo do Brasil, 

fundada pelos irmãos Arthur e Fernão Paes de 

Barros, atual Estado de Rondônia. No lado 

direito superior, temos a par�da de Miguel 

Su�l de Oliveira (reproduzido da obra de 

E�ore Marangoni). No alto, canto direito do 

quadro, temos uma vista de Ouro Preto, como 

símbolo da descoberta do ouro nas Minas 

Gerais, e fim do bandeiran�smo. No canto direito inferior, temos a primeira missa em Sorocaba 

(reproduzido da obra de E�ore Marangoni). No centro superior do quadro, temos a Santa Cruz, da 

composição inclinada para a direita, símbolo do acordo feito em 1728 entre os monges e os herdeiros de 

Baltazar; e logo à esquerda, a an�ga árvore grande, marco da cidade, no passado, e a futura bandeira de 

Sorocaba, seguindo logo abaixo; a cena da conciliação entre os monges e os herdeiros de Baltazar. No canto 

esquerdo superior, um descor�nar que revela o momento histórico.

PAINEL IV – 1667-1733

Assim na Terra como no Céu
(o conito entre os herdeiros de Baltazar e os monges do mosteiro)
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 O tropeirismo, em seus mais de 150 anos, foi um dos períodos mais significa�vos em nossa história. 

Durante este tempo, na História da Arte surgem vários es�los, desde o declínio do Barroco passando pelo 

Rococó, Neoclassicismo, Roman�smo, Realismo, Impressionismo, Pós-impressionismo, Escola de Paris e já 

prenúncios do Modernismo. 

 Esta pintura foi estruturada baseada no costume an�quado de se depositar imagens aos pés de 

cruzes em beira de estradas. Aqui, em vez de cruz, usamos a estátua do tropeiro feita pelo escultor Ernesto 

Biancalana, que se encontra na Av. São Paulo, próxima à Santa Casa. Encostados na base da estátua estão a 

representação de 21 quadros, cada um 

remetendo a um grande ar�sta do período. 

Começando pela parte superior direita, temos 

o retrato de Cristovão Pereira de Abreu, 

primeiro tropeiro, tendo como referência o 

es�lo Rococó, de Wateau. Em seguida, a Tropa 

Xucra (Roman�smo, de Gericault, Daumier e 

DeLacroix); Tropa Arreada (Realismo, de 

Courbet e Millet); Mula Madrinha (de Gaugin); 

Pouso de Tropeiros (de Hercules Florence, 

Pós-impressionismo, de Van Gogh); Rancho de 

Tropeiros (de Charles Landseer,  Pós-

impressionismo, de Cezanne); Cavalhada 

(E�ore Marangoni, Degas); Cavalhada 

(Pon�lhismo Signac); Doma (Roman�smo 

Expressivo, de Daumier); Engenho (Debret);  

Corte da Tropa (Delacroix); Registro (de 

Chardin); Castro (Constable); Lapa (Turner); 

Limite da Província de São Paulo-Curi�ba (de 

Constable); Spix e Mar�us (Realismo alemão, 

de Karl Blechen); Saint Hilaire (de Chardin); 

Rua das Flores (Pissarro); Rua da Penha 

(Sisley); Sorocaba, fim do séc. XIX (Pissarro); A 

Feira (Impressionismo, de Monet); Cavalo Tobiano (Daumier); Estátua Equestre de Tropeiro (referência 

“Elegia a República Espanhola”, de Robert Moterwell); e no canto superior, à esquerda, os retratos de Vera 

Job, Roque José de Almeida e O�o Wey, idealizadores da Semana do Tropeiro (art pop).

 Este inter-relacionamento dos vários es�los expressam o imedia�smo do co�diano e das indústrias 

paralelas, e prenunciam o Modernismo que se desenvolverá no próximo século.

 Com a descoberta do ouro, nas Minas Gerais, houve a necessidade do desenvolvimento de um meio 

de transporte compa�vel com a região montanhosa do lugar. Em 1733, Cristovão Pereira de Abreu traz a 

primeira tropa de mulas a Sorocaba, iniciando o comércio desses animais com os mineiros que vinham até a 

nossa região. Nestes  150 anos, Sorocaba teve um grande desenvolvimento com a formação de indústrias 

paralelas, para atender as necessidades das tropas e da lide tropeira, ganhando destaque nos Estados do 

centro-leste, e em 1842, foi elevada à categoria de cidade, em função desse ciclo.

PAINEL V – 1733-1897 

Léguas, Léguas, Festas e Léguas
(o ciclo do tropeirismo)
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 O ciclo do ferro tem início com a chegada dos primeiros bandeirantes: Afonso Sardinha, o Velho, e 

seu filho, o Mameluco, em 1589, que descobriram ferro e outros minerais, e construíram dois fornos 

rús�cos, os fornos catalães, que es�veram a�vos até 1615. Depois disso, houve duas tenta�vas malogradas 

de rea�vação, em 1680 e 1766. Somente no século XIX, com a chegada de Dom João VI, retomou-se a 

inicia�va de construir a fundição de Ipanema, de grande porte. Este ciclo, no seu momento de maior 

importância, depois da descoberta do ferro, é simultâneo ao período da História da Arte, que vai desde o 

Neoclassicismo (David e Ingris) até o Realismo (Courbet e Corrot), passando pelo Roman�smo Clássico, de 

Delacroix, e o An�naturalismo, de Goya. Em 

1810, depois de estabelecido o Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, houve a criação da 

real fábrica de ferro de São João de Ipanema, 

sendo o seu primeiro chefe, o sueco, doutor 

Hedberg, que efetuou as grandes construções, 

rodas d'água, a ponte, represou o Rio Ipanema 

e canais para obter força hidráulica, e 

estabeleceu a fábrica de ferro. Em 1º de 

novembro de 1818, doutor Hedberg foi 

subs�tuído por  Freder ico Gui lherme 

Varnhagem, que construiu dois altos fornos, 

inaugurados com a Fundição de Três Cruzes. A 

fábrica funcionou por todo o século XIX, 

produzindo duas toneladas de ferro por dia. 

Passaram por ela vários diretores, o úl�mo, o 

coronel Joaquim Antonio de Souza Mursa, 

construtor de um alto forno, que levou o seu 

nome, e produzia sete toneladas por dia. 

Neste período, a fábrica recebeu visitas 

importantes: de José Bonifácio de Andrada e 

Silva e seu irmão, Mar�m Francisco; os 

exploradores Spix e Mar�us, que vieram ao 

Brasil com a comi�va da imperatriz dona 

Leopoldina; e cinco visitas do imperador Dom 

Pedro II. Em Iperó, em 1816, nasce Francisco Adolpho Varnhagem, personagem ilustre da nossa história. A 

fábrica teve suas a�vidades encerradas pelo primeiro governo republicano.

 O quadro mostra o momento da Fundição da Cruz, enquanto Frederico Guilherme Varnhagen, 

persignando-se ajoelhado, demonstra a sua devoção; em baixo, à direita, os Sardinha, o Velho e o 

Mameluco; logo acima, um personagem mís�co da região, o monge de Ipanema; acima, o coronel João 

Bloem, em 1834, funde a porta da maioridade; no centro, a estátua de Dom João VI, e a figura do coronel 

Mursa; atrás dele, o portão monumental da fábrica. À esquerda abaixo, os exploradores Spix e Mar�us, 

fazendo experiências com o pêndulo, assis�dos por Feldner, Lund e Na�erer. Abaixo de Dom João VI, o 

doutor Hedberg (cabeça caída), a represa e a locomo�va; ao lado esquerdo, os irmãos Mar�m Francisco 

Ribeiro de Andrada, e José Bonifácio de Andrada e Silva; no alto, a imagem do filho da terra, Francisco 

Adolpho Varnhagem.

PAINEL VI – 1589-1846

Vulcano Esteve Aí
(o ciclo do ferro)
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 Aqui encontramos momentos importantes: a Revolução Liberal de 1842 e a prisão do padre Feijó 

pelo Barão de Caxias; os canhões abandonados no centro da cidade; o casamento de Rafael Tobias de Aguiar 

com a Marquesa de Santos; a quizila entre escravos e feitor, culminando com o enforcamento de três 

escravos no Largo do Pix; e elevação da Vila Nossa Senhora da Ponte à categoria de cidade de Sorocaba.

 Nesse momento, na História da Arte, encontramos o Roman�smo valorizando as emoções 

humanas, os ins�ntos e as paixões, em contraposição aos resquícios de um Neoclassicismo tardio, que 

enaltecia razão, ordem, sabedoria, valores 

clássicos; o auge do Realismo representando o 

mundo assim como ele é, focando nos temas 

sociais e emocionais e seus significados. A 

pintura deveria ser um registro obje�vo do 

mundo guiado pela visão do ar�sta. Aqui, 

enfocado este aspecto realista com forte 

acento român�co.

 No centro do quadro, em primeiro 

plano, vemos o casamento de Rafael Tobias de 

A g u i a r  co m  a  M a rq u e s a  d e  S a nto s , 

referenciado por retratos e fotos an�gas, e 

uma alusão à casa da Marquesa no Parque 

Quinzinho de Barros. À direita do quadro, 

vemos um detalhe referente à Revolução 

Liberal de 1842, o an�go canhão que se 

encontra no Largo com o seu nome, figuração 

de um Roman�smo revolucionário, emo�vo e 

ins�n�vo, em busca da liberdade. Acima, na 

lateral direita, temos o Teatro São Rafael, 

construído nessa época pela família de Rafael 

Tobias de Aguiar, o brigadeiro Tobias, em uma 

parte da propriedade de dona Gertrudes Eufrozina Tobias, sua mãe. Na parte central superior do quadro, 

temos a cena do enforcamento dos três escravos e a prisão do padre Feijó, por Duque de Caxias; cenas 

baseadas em quadros de E�ore Marangoni. À esquerda superior, temos o momento da primeira visita do 

imperador Dom Pedro II; a figura de Manoel Claudino de Oliveira, barão de Mogi Mirim, e dona Baubina 

Toledo de Oliveira, Baronesa de Mogi-Mirim, proprietários do solar que hospedou o imperador; a figura de 

José da Costa Carvalho, o Marquês de Monte Alegre, que elevou a vila de Nossa Senhora da Ponte à 

categoria de cidade de Sorocaba, em 5 de fevereiro de 1842. A bandeira e o documento na mão do Marquês 

são símbolos desse acontecimento. Ao fundo, no alto, vemos a cidade de Sorocaba; as andorinhas são 

símbolos an�gos de casamento; o descor�nar que encima o quadro e a estrutura composi�va como eixo 

central ver�cal representa a ideia de retrato da época.

PAINEL VII – 1842

Congratulações e Condolências
(o ano dos grandes fatos históricos)



Barão e Baroneza de Mogi Mirim

Maques de Monte Alegre

Dom Pedro II

Rafael Tobias de Aguiar

Teatro São Rafael

Marquesa de Santos

Revolução liberal 1842

Canhão revolucionário

Pe. Feijó
Duque de Caxias

Enforcamento dos 3 escravos



 Em 1852, Manoel Lopes de Oliveira inicia a indústria têx�l na Chácara Amarela, que mais tarde 

tornou-se a Escola Municipal Doutor Achilles de Almeida. É o começo de um ciclo que se estende por todo o 

século. Essa inicia�va mul�plicou-se com a implantação de muitas outras fábricas que se tornaram 

referências nacionais e transformaram a cidade num dos mais importantes polos industriais do Brasil.

 Nesse momento, na História da Arte, estava no auge o Realismo de Courbet e Millet, com toques 

trauma�zantes e simbólicos, que possibilitam em nosso caso maior liberdade para explorar alegorias 

expressivas. Durante o desenvolvimento da 

indústria têx�l, até o surgimento das fábricas 

São Paulo e Santo Antonio, a pintura passa 

pelos períodos Impressionista e Pós-

impressionista, chegando até os prenúncios 

do Modernismo, com os pintores Cezanne, 

Gauguim e Van Gogh, cujas obras apontam 

para o Cubismo, Fauvismo e Expressionismo. 

Na representação dessas fábricas, estes 

recursos Pré-modernistas são usados para 

enfa�zar o espírito progressista da época 

como resultado do desenvolvimento dos 

es�los citados anteriormente. Ao centro 

esquerdo do quadro temos Manoel Lopes de 

Oliveira, sua Chácara Amarela (1852); à 

esquerda dele, Frank Speers, proprietário da 

Fábrica Santa Rosália; sobre ele, João 

Kenworthy, de barba e óculos, gerente da 

Fábrica Santa Rosália; e Aureliano Campos, 

proprietário da Fábrica Santa Maria; ao centro 

direito, Manoel José da Fonseca e a Fábrica 

Nossa Senhora da Ponte, por ele construída; e 

acima, o seu gerente, Alberto Kenworthy, e o intendente,  José de Barros, junto à bandeira. Ao centro, 

Francisco de Paula Mayrink, também proprietário da Fábrica Santa Rosália, e à direita, seu sócio, George 

Oeterer. Na parte inferior, da esquerda para a direita, Simon Venceslau Razzl e Antonio José Rogich, 

proprietários da Fábrica de Chapéus; ao centro, Antonio Barbero, proprietário das Indústrias Têxteis 

Barbero); Severino Pereira da Silva (de chapéu), proprietário da Cianê; e Francisco Matarazzo, que veio para 

Sorocaba em 1883, funda uma pequena fábrica no cerrado, em seguida muda para São Paulo, em 1891, e 

organiza a Cia Matarazzo, futuramente Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, um dos maiores 

conglomerados industriais do Brasil.

 Na representação desse período, os recursos da pintura Pré-modernista são usados para expressar o 

espírito progressista da época.

PAINEL  VIII – 1852-1909

Da Flor e do Fruto o Novo Produto
(ciclo da indústria têxtil)



Frank Speers

Manoel Lopes de Oliveira

Manoel José da Fonseca

Chácara Amarela

João Kenworthy

Aureliano Campos

Alberto Kenworthy

José de Barros

George Oeterer

Francisco de Paula Mairinque

Dona Clara, mãe do ar�sta

Severino Pereira da Silva

Antonio Rogich

Antonio  Barbero

Francisco Matarazzo

Simon Razzl

Com. Pereira Inácio



 Em 1875, é inaugurada a Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava São Paulo à imperial Fábrica de 

Ferro de São João do Ipanema, para transportar as peças de ferro do local e o algodão herbáceo aqui 

produzido, tendo par�cipação de Luiz Matheus Maylasky, George Oe�erer e Francisco Ferreira Leão. A 

história da ferrovia encontra a pintura no auge do Impressionismo. Este painel enfoca os prenúncios da Arte 

Moderna, relacionando a visão progressista dos empreendedores e o fascínio da população diante da 

chegada da locomo�va, da vibração do vapor, da fumaça e das fagulhas incandescentes.

 Aqui vemos a cena da chegada do trem 

com a paisagem encoberta pela fumaça e os 

personagens envoltos nela. Da esquerda para 

a direita, vemos Júlio Ribeiro, poeta e 

jornalista,  discursando; logo atrás,  o 

imperador Dom Pedro II, chegando no trem, 

Sebas�ão José Pereira, presidente da 

província, e Luiz Matheus Maylasky, figura 

principal em destaque; um pouco atrás, Frank 

Speers, George Oe�erer, Clemente N. Sptzler, 

engenheiro Edgard Bailly de Persy, o chefe de 

obras ,  Antônio  Lopes  de Ol ive i ra ,  o 

incen�vador e empreendedor, Andrelino José 

Pedroso, o telegrafista, e o doutor Vicente 

Eufrásio da Silva Abreu, um dos diretores da 

ferrovia. Em frente a Maylasky, Olivério Pilar, 

autor do estatuto aprovado pelo governo 

imperial; no canto direito inferior, Roberto 

Dias Ba�sta, empreendedor. Entre George 

Oe�erer e Antonio Lopes de Oliveira, está 

Ubaldino do Amaral, secretário da diretoria da 

Estrada de Ferro; e, abaixo dele, Francisco 

Ferreira Leão, empreendedor. Acima, entre estrondos e fumaça, vê-se um velado cenário de festas, e a 

cidade ao fundo.

 Pinceladas rápidas, contornos esmaecidos, figuras embaçadas e as interpenetrações de cores, 

caracterís�cas do es�lo, abrem caminho para outras possibilidades de interpretação desse momento de 

industrialização e prenúncio da modernidade em Sorocaba.   

PAINEL IX – 1875

Ferro, Fagulha, Vapor, Esperança... 
(a ferrovia)



Dom Pedro II

Sebas�ão J. Pereira

Luiz Matheus Maylasky

Ubaldino do Amaral

George Oeterer

Júlio Ribeiro

Frank Speers

Clemente Sptzler

Edgar Bailly

Andrelino Pedroso

Vicente Eufrásio da Silva Abreu

Antonio Lopes de Oliveira

Roberto Dias Ba�sta

Francisco Ferreira Leão

Olivério Pilar

Alfredo Lopes Soares,
pai do ar�sta



 Enfoque do período abolicionista e republicano em nossa história. Fundada em 1869, a Loja 

Maçônica Perseverança III foi a primeira organização criada no Brasil, que trabalhou para a libertação dos 

escravos e o funcionamento das escolas noturnas gratuitas para eles, libertando-os anos antes da Abolição. 

Ao mesmo tempo, desenvolvia-se, com muita força, o movimento republicano, aqui e em Itu. Nessa mesma 

época, em 1886, dá-se a úl�ma exposição Impressionista. A par�r daí, o movimento se dilui e inicia-se o Pós-

impressionismo, que vai durar até o início do século XX, com a morte de Cezanne. Várias preocupações 

surgem com os ar�stas tentando dar um novo 

rumo à pintura. Cezanne busca a solidez e o 

duradouro na Arte, porém, sem sacrificar a 

cor. Seurat decompunha as formas em áreas 

de pontos mul�colores, simplificando 

radicalmente as configurações. Van Gogh 

aproveita as lições do Impressionismo e do 

Pon�lhismo de Seurat e usa cada pincelada 

não só para dispersar a cor, mas comunicar sua 

excitação. Gauguin ansiava por uma arte mais 

simples e mais direta, e direcionou sua 

procura entre as culturas primi�vas. Da 

insa�sfação desses ar�stas surgiu a Arte 

Moderna.

 Vemos o grupo de republicanos que 

assumiu o governo provisório: da esquerda 

para a direita, Rangel Pestana, Prudente de 

Moraes; atrás, Júlio Ribeiro hasteando a 

bandeira, e o coronel Mursa, Lopes de Oliveira 

acima, membro da primeira comissão diretora 

do par�do republicano paulista. Ubaldino do 

Amaral, no centro, e à direita, doutor Ferreira 

Braga, tendo logo abaixo, a estátua da Princesa Isabel. Conde D'Eu, no canto inferior, à direita, enquanto 

Dom Pedro II cumprimenta Olivério Pilar, seu oponente, num gesto de nobreza.  Américo de Campos, 

republicano, lê no Jornal O Rebate, de Júlio Ribeiro, a no�cia da Proclamação da República. Abaixo, 

submersa na situação, uma mão com a corrente par�da, liberta uma pomba, símbolo da liberdade, desenho 

branco, no canto esquerdo inferior do quadro. Cena da escravidão e do açoite de escravos, no centro. Na 

mul�dão, referência à convenção republicana de Itu; casarões da praça central de Sorocaba; o Mosteiro de 

São Bento, ao fundo; e no céu, alusões espectrais aos inconfidentes republicanos e aos tropeiros, que, 

desde o século XVIII, �nham suas vidas nos campos. A bandeira paulista hasteada foi desenhada por Júlio 

Ribeiro para ser a bandeira da República.

PAINEL X – 1886-1889

Liberdade, Escolha e o Café Noturno
(abolição e república)



Cena de escravidão e acoite

Américo de Campos

Rangel Pestana

Prudente de Moraes

Cel. Mursa

Júlio Ribeiro

Dom Pedro II

Ubaldino do Amaral

Oliveira Pilar

Conde D´eu

Princesa Isabel

Lopes de Oliveira

Dr. Ferreira BragaReferência a Convenção Republicana de Itu

Mosteiro de São Bento

Bandeira Paulista
desenhada por Júlio Ribeiro Alusões espectrais aos

inconfidentes republilcanos e aos tropeiros



 Esse retrato apocalíp�co é a chegada da febre amarela em Sorocaba, em 1897 e 1899, dizimando 

grande parte da população. Sorocaba vive momentos tenebrosos, enquanto Van Gogh tragicamente 

despede-se da Arte e da vida. Ensor pinta suas figuras com máscaras fantasmagóricas; surge o Simbolismo, 

influenciado pelo Espiritualismo, expressando estados de espírito perturbadores, emoções e inquietações 

exacerbadas; Hodler mis�fica a vida com suas pinturas simbolistas, e Munch antevê a catástrofe, com seu 

Grito pintado. Este era o clima da pintura nos anos da febre.

 A estrutura do quadro é formada por 

dois crânios, o maior determina o arco 

superior, onde, no buraco do olho direito, 

saem os cadáveres, e outro menor paira acima 

da cabeça de monsenhor João Soares, figura 

central e principal da cena. Em 1º de janeiro de 

1900, a procissão de Nossa Senhora de 

Aparecida, trazendo a imagem da santa, que 

de costume fica na Catedral até o meio do ano 

e voltando em seguida para Aparecidinha, 

para em frente à Catedral e ao monsenhor 

Soares, que, ajoelhado em súplicas, pede 

proteção à santa, mas, infelizmente, vem a 

falecer no mês seguinte. Um ancião, 

referência a Baltazar Fernandes, carrega o 

andor, como se voltasse para pedir clemência 

e proteção ao povo da cidade por ele fundada. 

Cadáveres, vala comum, pá de cal para cobrir 

os mortos, imagem que se refere à morte de 

monsenhor João Soares, reprodução do 

relevo existente no pedestal do busto do 

monsenhor, que se encontra na Praça Central; 

imagens do doutor Emilio Ribas e do doutor Álvaro Soares, da esquerda para direita, em sen�do an�-

horário. Bandeira e cavalo, negros, no alto, simbolizam a feira que 1897 chegava com a febre amarela. 

Simbolismo e Expressionismo catastróficos marcam as �ntas das figuras das ví�mas da epidemia.

PAINEL XI – 1897-1899

Livrai Nos do Mal Amém
(a febre amarela e o Monsenhor João Soares)



A chegada da febre

Dr. Alvaro Soares

Dr. Emílio Ribas

Ancião
(referência a Baltazar Fernandes)

Morte do
Monsenhor João Soares

Monsenhor João Soares

Procissão de
N. Sra. de Aparecida



 Vemos as imagens das personagens san�ficadas de Sorocaba. Nessa época, entremeado com 

Simbolismo e Expressionismo, surge o Cubismo, marco do início da Arte Moderna, criado por Picasso e 

Braqui, baseado na observação da arte africana.

 João de Camargo aparece ajoelhado segurando a capela, que seria construída, e lhe é entregue pela 

imagem, quase velada, ao centro superior, de Alfredinho, menino morto em acidente de cavalo, sendo 

arrastado até o córrego da Água Vermelha, que leva esse nome devido ao sangue do menino, local onde foi 

erguida uma cruz, em que João parava para 

rezar e acender velas. É o momento da 

recepção da graça, início da sua missão. João 

de Camargo é representado com formatos 

angulares,  que remetem ao Cubismo 

Analí�co, es�lo iniciado no período de sua 

revelação, no início do século XX; ao seu lado, 

madre Paulina, canonizada há pouco mais de 

u m a  d é ca d a ,  q u e  v i n h a  a  S o ro ca b a 

frequentemente; em baixo, encontramos a 

imagem da “Mar�r Julie�nha”, assassinada 

em 1899, e seu túmulo que virou mo�vo de 

veneração, pedidos e milagres; acima, a 

imagem do Monge de Ipanema, que teve uma 

existência acé�ca e penitente; e, ao lado 

esquerdo, a figura de Frei Galvão, também 

re c e n t e m e n t e  c a n o n i za d o,  a p a re c e 

segurando simbolicamente o Convento de 

Santa Clara, obra projetada por ele. Esses 

personagens são retratados sob forma de um 

Realismo Acadêmico, referência aos san�nhos 

populares, distribuídos nas igrejas católicas, e 

ao Novecento, movimento ar�s�co surgido após a Primeira Guerra, também chamado de nova 

obje�vidade, que representava uma volta aos valores anteriores à Modernidade.

PAINEL XII – 1850-1942

Vossos Olhos a Nós Volvei
(João de Camargo e outros santicados)



“Mar�r Julie�nha”

Alfredinho

Madre Paulina

Monge de Ipanema

Frei Galvão

João de Camargo



 Neste painel, lado esquerdo inferior, vemos o Mosteiro de São Bento e a capela, tela do pintor E�ore 

Marangoni, início da formação escolar de Sorocaba; em seguida, a tela refere-se ao Colégio do Lageado, 

an�go prédio da Rua das Flores, onde funcionou o Grupo Escolar Antonio Padilha, sen�do an�-horário. Em 

seguida, destacamos, à esquerda no quadro, o prof. Francisco de Paula Xavier de Toledo e sua esposa, dona 

Delfina Maurícia de Mascarenhas Toledo, 

diretora e professora do Colégio Lageado; ao 

lado, Escolás�ca Rosa de Almeida, primeira 

professora diplomada de Sorocaba, na escola 

da Praça da República de São Paulo; à direita, o 

professor Izidoro Marins; e abaixo, os 

professores, Luiz de Almeida Marins e Arthur 

Cirilo Freire. Acima do professor Toledo, da 

esquerda para direita, estão representadas a 

OSE (Organização Sorocabana de Ensino), 

an�ga e nova; o Grupo Escolar Senador 

Vergueiro; o Colégio Obje�vo; atrás, o Colégio 

Anchieta, Escola Municipal Getúlio Vargas, 

Escola Industrial Fernando Prestes, o Colégio 

Santa Escolás�ca, Colégio do Lageado, Grupo 

Escolar Antonio Padilha, Ginásio Estadual 

Visconde de Porto Seguro, e o Colégio Estadual 

Júlio Prestes de Albuquerque, o Estadão. Na 

borda superior, à direita do painel, referência 

decora�va arquitetônica do Grupo Escolar 

Antonio Padilha e a cor�na de apresentação 

de cena dos an�gos retratos escolares. Na 

parte inferior do quadro, temos referência dos alunos da escola noturna, e um autorretrato do pintor Pedro 

Lopes, quando menino, segurando o retrato da sua primeira professora, dona Leni Monteiro; e logo abaixo, 

o globo terrestre, símbolo da universalidade da Educação e do estudo. Este painel foi pintado no es�lo 

Acadêmico-realís�ca, referente à ideia de arte na cidade, na primeira metade do século XX.

PAINEL XIII – 1886-1910

Oh que Saudades que Eu Tenho
da Aurora da Minha Vida
(fase educacional)



An�ga OSE

Nova OSE Colégio Santa Escolás�ca

Grupo Escolar
Antônio Padilha

Colégio Anchieta

Colégio Obje�vo

Escola Municipal Getúlio Vargas

Escola Industrial Fernando Prestes

Colégio Estadual
Júlio Prestes de Albuquerque

Ginásio Estadual
Visconde de Porto Seguro

Colégio do LageadoGrupo Escolar
Senador Vergueiro

Alunos da
escola noturna

Prof. Izidoro Marins

Prof. Arthur Cirilo Freire

Prof. Luis de Almeida Marins

Colégio do Lageado

Mosteiro de São Bento e Capela

Profa. Leni Monteiro

Prof. Francisco de Paula Chavier de Toledo
e sua esposa dona Delfina Toledo

Pedro Lopes

Profa. Escolas�ca Rosa de Almeida

Grupo Escolar
Antônio Padilha
(an�go prédio)



 Este painel representa o início da Era Moderna, em Sorocaba. As construções das fábricas São Paulo 

e Santo Antônio, consolidam a imagem da Sorocaba industrial, denominada por Alfredo Maia, em 1904, 

Manchester Paulista. Neste momento de desenvolvimento acelerado em Sorocaba, a Arte é marcada por 

uma variedade de es�los, onde, Fouvismo, Expressionismo, Cubismo e Futurismo, juntamente com o 

Constru�vismo Russo, se intercambiavam no 

con�nente europeu. O dinamismo da época é 

mostrado através de um jogo exacerbado de 

diagonais e valores tonais. No alto do quadro, 

temos a Represa de Itupararanga, seguida das 

referências às fábricas Santo Antônio, na 

forma do topo de uma torre; ao lado, as pontas 

triangulares da Fábrica São Paulo e a parte 

superior de uma chaminé; à esquerda, os 

arcos da represa e a forma estridente de uma 

lâmpada acesa, referindo-se à chegada da luz 

elétrica na cidade; abaixo, as figuras de 

Bernardo Lichtenfels Júnior e Albert Jackson 

Byington, proprietários da empresa elétrica, e 

o doutor Álvaro Soares, prefeito de Sorocaba. 

Em 1905, chega o primeiro automóvel em 

Sorocaba, representado, abaixo, no quadro, 

por uma roda, sendo a forma do veículo 

desmantelada pela representação Cubista; 

embaixo, embu�do na confusão formal, há o 

rosto de um grevista que levanta o punho 

esquerdo serrado, e alguns manifestantes; e 

no canto direito inferior, um cano de fuzil e um feixe de baionetas; no centro inferior, há um rosto facetado, 

seguindo o Cubismo Sinté�co, de cabeça para baixo, com a boca escancarada, num gesto de dor. É a imagem 

do doutor Braguinha, assassinado em 1911, por representar os interesses da Câmara, no caso da suspensão 

do contrato da Cia. de Força e Luz, com a municipalidade. Três cruzes pretas com as iniciais LGB, Lino, Gastão 

e Belmiro, mortos durante uma manifestação em Sorocaba. Acima, à direita, a imagem futurista do bonde 

chegando a Sorocaba, em 31 de dezembro de 1915. Camuflada no canto direito, a mão certeira e a arma 

disparando o �ro fatal no doutor Braguinha; em cima, a torre da Catedral e uma chaminé.

 A confluência do Cubismo e do Futurismo realça a celebração da tecnologia, a embriagues da 

velocidade, e uma tendência expressionista trágica representam a expecta�va progressista, naquele início 

de século.

PAINEL XIV – 1900-1915

Surge a Arte Moderna,
Morre o Doutor Braguinha
(primeiros impulsos do século XX)



o Bonde

Represa de Itupararanga

Bernardo Lichtenfels Júnior

Albert Jackson Byington

Dr. Alvaro Soares

Lino

Gastão

Belmiro disparo fatal contra
o Dr. Braguinha

rosto de grevista

Dr. Braguinha

Fábrica São Paulo
Fábrica Santo Antônio

a chegada da luz elétrica



 Por volta de 1920, dá-se a primeira tenta�va de ligar as duas mais importantes capitais da América 
do Sul, Buenos Aires e Rio de Janeiro, por via aérea. Em dezembro de 1920, Edward Hearnes decola de 
Buenos Aires com des�no ao Rio de Janeiro. A no�cia chega a São Paulo, e o aviador Eduardo Chaves resolve 
fazer o mesmo trajeto saindo do Rio de Janeiro com des�no a Buenos Aires. Quando Eduardo Chaves 
consegue o seu avião, cedido pelo governador do Estado de São Paulo, o aviador argen�no já estava em 
Passo Fundo. E  Edward Hearnes pousa em Sorocaba, em virtude de uma pane, em 22 de dezembro. Neste 
mesmo dia, Eduardo Chaves decola do Rio de Janeiro. No dia do Natal, o piloto argen�no tenta decolar, 
quando, em meio à decolagem, seu trem de pouso colide com um cupinzeiro e seu avião capota, impedindo 
a realização do voo. Este acidente marca a 
história da aviação em Sorocaba. Edu Chaves, 
neste dia, chegara a São Paulo, seguindo voo, 
quatro dias depois pousa na capital Argen�na.
 Nesta época surge o movimento 
D a d a í s t a  e  s e u  d e s d o b r a m e n t o  n o 
Surrealismo. Nos anos 20, muitos pintores 
abandonam as especulações esté�cas e se 
v o l t a m  p a r a  o  R e a l i s m o  c o m o  u m 
reflorescimento dos valores tradicionais da 
Arte. No painel, temos um entremeado de 
formas ar�culadas que denotam este 
acontecimento surreal. Embaixo, à direita,  
temos o avião espa�fado, no encontro do 
cupinzeiro, aqui resolvido como um formato 
ameboide alaranjado, referência às formas de 
Hans Arp, pintor dadaísta e surrealista. Este 
acidente é representado com destroços do 
avião de cor azul e branca, cores da bandeira 
argen�na; e temos a imagem de um sol 
quebrado, símbolo do centro da bandeira. No 
centro, a mão pintada, no es�lo Surrealista, de 
Salvador Dali, segura um fuzil com uma 
baioneta, que serve de mastro para a bandeira 
paulista, simbolizando a Revolução de 1932, 
e m  m e i o  a  u m a  n u v e m  d e  f u m a ç a 
avermelhada; acima, a imagem de uma biruta 
presente nos aeroportos. Acima da bandeira, 
no sen�do horário, o retrato do brigadeiro 
Cherubim Rosa Filho, autoridade que inaugurou o Aeroclube de Sorocaba; em cima, um avião faz 
acrobacias, lembrando o grande aviador, Alberto Bertelli, retratado no círculo; à direita, o piloto João 
Ribeiro de Barros, um dos pioneiros da travessia aérea do Atlân�co Sul, em 1927; abaixo, à direita, os 
retratos de Gago Cou�nho e Sacadura Cabral, aviadores portugueses que realizaram a primeira travessia do 
Atlân�co Sul, em 1922; ao lado direito, um Arco do Triunfo, construído em Sorocaba para recepcionar esses 
grande aviadores portugueses; abaixo, o retrato do primeiro aluno de Sorocaba, Benedito de Almeida, mais 
tarde, coronel aviador da FAB; no canto direito inferior, o retrato de Floriano Pacheco, primeiro sócio do 
aeroclube; sobre os destroços do avião, o retrato de Bertram Leupolz, pioneiro da mecânica de aviação de 
Sorocaba; à esquerda, temos o momento em que Santos Dumont declara seu segundo testamento, no 
Segundo Cartório de O�cio, na presença do cartorário, Renato Mascarenhas, retratado entre as colunas do 
an�go Fórum.
 No painel, o cruzamento e a sobreposição de es�los configuram-se num todo que remete o 
observador à ideia da aviação em Sorocaba.

PAINEL XV – 1915-1982

No Céu de Sorocaba
(alegoria da aviação)



Alberto Santos Dumont

Bendito de Almeida

 Brigadeiro Cherubim Rosa Filho

Sacadura Cabral

Gago Cou�nho

Alberto Berteli

João Ribeiro de Barros

Bertrand Leopolz

Renato Macarenhas

Floriano Pacheco

Sol quebrado,
referência ao centro
da bandeira Argen�na

Referência a
Revolução de 1932

Destroços do avião

Arco do Triunfo Sorocabano



 Os anos 20, em Sorocaba, foram de estabilidade, paz e concórdia. Neste  período, a história da 

pintura é marcada pelo Novecento italiano e pela nova obje�vidade na Alemanha. Mesmo tendo 

denominações diferentes, este es�lo busca mostrar, registrar e documentar a realidade, na Itália, como 

Revival do Classicismo Romano e Renascen�sta, e, na Alemanha, com acentos expressionistas para penetrar 

abaixo da super�cie da forma e revelar seus mo�vos geradores. A cena principal, à direita do quadro, é o 

momento da criação da Diocese de Sorocaba. Simboliza o papa Pio XI sagrando o bispo Dom Aguirre, em 1º 

de janeiro de 1924; atrás, à direita, o primeiro 

passo episcopal; acima, o segundo; e sobre a 

mitra, a cúria diocesana; atrás, o fron�spício 

da Catedral e o brasão da Diocese; à esquerda, 

cena da cerimônia de inauguração do 

calçamento em Sorocaba, e da chegada do 

esco�smo; acima à esquerda, o Palacete 

Scarpa, construído nessa época, atualmente, 

Secretaria da Cultura; abaixo, à esquerda, 

Afonso de Escragnolli de Taunay expondo o 

brasão de Sorocaba, criado por ele. A bandeira 

brasileira, na parte central superior do quadro, 

representa o congraçamento entre o poder 

c iv i l  e  ec les iás�co e  a  exa l tação do 

patrio�smo. Nosso co�diano é representado 

pelas referências neoclássicas do Novecento, 

d a n d o  t o q u e  s o l e n e  e  m a r c a n d o  a 

estabilidade do momento.

PAINEL XVI – 1921-1925

Dominus Vobiscum
(o bispado, breve momento na história local)



Bispo Dom Aguirre

Fron�spício da Catedral Brasão da Diocese

Palacete Scarpa

Brasão de Sorocaba

1º Paço Episcopal

Papa Pio XI

2º Paço Episcopal

Cúria Diocesana

Inauguração do calçamento

Chegada do esco�smo

Afonso de Escragnolli de Taunay



 Essa época conturbada e progressista é marcada pelas três visitas de Getúlio Vargas a Sorocaba; a 
primeira é durante a Revolução de 1930, rumo à tomada do poder, no Palácio do Catete, Rio de Janeiro. 
Seguem a esses fatos, outros como: a inauguração das rádios, a chegada da arquitetura moderna e outros 
acontecimentos. Na Arte, temos o segundo manifesto surrealista; a ida de Mondrian a Nova York, e a 
con�nuidade ao Neoplas�cismo. É o período dos Boogie-Woogies. Paralelamente ao Purismo 
Mondrianesco, Ben Shan dirige sua pintura para um Expressionismo de crí�ca social mais contundente na 
América, antevisão do macar�smo da época. Simultaneamente, os grandes muralistas mexicanos, 
Siqueiros, Orozco e Rivera, desenvolviam uma 
pintura de grande impacto, que se notabilizou 
pela monumentalidade e apelo social. Neste 
painel, vemos as três visitas de Getúlio Vargas, 
numa curva descendente da esquerda para a 
direita, iniciando, quando da sua subida ao 
poder,  ao  lado  a  bandei ra  pau l i sta , 
acompanhado do retrato de Júlio Prestes de 
Albuquerque, ex-governador de São Paulo, 
que disputara com Getúlio as eleições de 
1930, e que fora fraudada, segundo os 
revolucionários; logo abaixo, a locomo�va 
camuflada da Revolução Liberal de 1932, e a 
co n st r u çã o  m o d er n i sta  d o  M erca d o 
Municipal; novamente, a imagem de Getúlio, 
segunda visita; o obelisco da Praça Frei 
Barauna; e, finalmente, a imagem de Getúlio 
em sua terceira viagem, quando sofre a 
tenta�va de assassinato. Embaixo, os prédios 
do Cine Caracante e Agência dos Correios, 
pintados com soluções lineares e pequenas 
áreas de cores primárias, remetem ao 
Neoplas�cismo; no canto inferior direito, os 
prefeitos assassinados, David Alves Athayde, e 
doutor Eugênio Salermo. As flores na base do 
obelisco simbolizam a homenagem aos 
expedicionários de Sorocaba, da Segunda Guerra. No canto inferior esquerdo, temos referência ao início das 
rádios em Sorocaba, PRD-9 e PRD-7; de baixo para cima, Norberto Amaral Bastos, Rafael Di Cunto, primeiro 
revendedor de aparelhos de rádio em Sorocaba; Capu� Sobrinho, à sua direita, Joubert  Wey, acima, e 
Jurandir Baddini Rocha, criadores e grandes radialistas da época. Ao centro, a bandeira nacional hasteada 
em comemoração ao fim da Guerra; o fron�spício da Casa Di Cunto, um soldado com clarim conclamando o 
patrio�smo, e o monumento aos revolucionários de 1932. Ao centro esquerdo, figura de um revolucionário; 
acima a mão negra representa o rigor férreo do poder getulista. O galo, baseado em quadro de Por�nari, e a 
torre, representam o início da era de Comunicação na nossa cidade.
 Esta pintura reflete as escolas de tendências formalistas e aos expoentes que dedicaram suas �ntas 
ao social.

PAINEL XVII – 1930-1946

Sonho? Progresso Conturbado
(entre revoluções e guerras)



Júlio Prestes de Albuquerque
Bandeira Paulista

Locomo�va camuflada
da Revolução de 1932

Obelisco da Praça Frei Baraúna

Cine Caracante
Agência dos Correios

Homenagem
aos expedicionários

de Sorocaba na II Guerra

Norberto Amaral Bastos

Rafael Di Cunto

Capu� Sobrinho Joubert Wey

Jurandir Badini Rocha

Dr. Eugênio Salerno

David Alves Ataide

Getúlio Vargas

Getúlio Vargas

Mercado Municipal

Getúlio Vargas



 Renasce o progresso! Época de grandes aspirações com a retomada do voto popular. Sorocaba entra 
em fase de grandes construções e realizações. No pós-guerra, a Arte Abstrata, sob todas as formas, 
estabeleceu-se como es�lo internacional e sinônimo de liberdade. O Expressionismo Abstrato, com seus 
grandes expoentes, Pollock, De Kooning, Kline; o Abstracionismo Lírico, de De Staël e Van Velde; o Registro 
Espontâneo, de Hartung; as Abstrações Dinâmicas, de Soulages; os Campos Cromá�cos Assimétricos, de 
Poliakoff; a Expressão Exaltada, de Jorn, Constant e Appel, membros do Grupo Cobra (Copenhagen, 
Bruxelas e Amsterdã); paralelo ao Geometrismo, de Newman e Noland; e a Pop Art, compõem este 
momento da vanguarda ar�s�ca do período.
 Este painel, à esquerda, faz referência 
a estes es�los, gerando as imagens do 
momento. O�o Wey, José Crespo Gonzalez e o 
Padre Castanho, que convencionaram como 
15 de agosto, data de Nossa Senhora da 
Assunção, onde se enquadra Nossa Senhora 
da Ponte, como a data de aniversário de 
Sorocaba, tendo, atrás, o prédio da an�ga 
Prefeitura e Câmara, que no início foi o velho 
Teatro São Rafael, atualmente, sede da 
Fundec, na rua Brigadeiro Tobias; no centro 
alto, temos a imagem de Gualberto Moreira, 
primeiro prefeito eleito pelo voto popular; e 
ao seu lado o grande urbanista Heraldo Couto 
Campelo. Abaixo do padre Castanho, à direita, 
Antonio Francisco Gaspar, e à esquerda, 
Renato Senica de Sá Fleury, Francisco de 
Camargo César, o fotógrafo e historiador 
Rogique Vieira, e a marca do Ins�tuto Histórico 
Genealógico e Geográfico de Sorocaba, os 
quais foram fundadores. Embaixo, à esquerda, 
o pintor E�ore Marangoni pintando o quadro 
“Elevação de Sorocaba a Vila”. Todos estes 
personagens estão referendados pelo 
Expressionismo Abstrato exaltado do período. 
Ao centro, o formato ondulante da bandeira 
de Sorocaba, e, sobreposta a ela, o retrato, em 
d e s e n h o  d e  F r e i t a s  J ú n i o r,  g r a n d e 
empreendedor visionário de Sorocaba. 
Abaixo, no centro, imagem de Francisca da Silveira Queiros, primeira mulher candidata à vereança, em 
Sorocaba. Acima, à direita, referente ao Geometrismo do período, vemos a reforma da torre da Catedral, os 
retratos de dona Tereza e do senhor Victor Cioffi de Lucca, citações Pop, o Ginásio de Esportes, a fachada da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, onde também funcionava, a Faculdade de Direito, e, 
sobreposta a elas, a imagem desenhada do doutor S�litano, médico importante da Santa Casa da cidade. Em 
destaque, pintado à maneira Pop, o padre Pieroni, o maior entusiasta das faculdades de Filosofia, Direito e 
Medicina de Sorocaba, tendo ao seu lado, o doutor José Ermírio de Moraes, grande patrocinador da 
Faculdade de Medicina, cujo prédio está pintado abaixo. Em seguida, Alex Fleming, que nos visitou, e 
Gregory Warchavichik, um dos pioneiros da arquitetura moderna no Brasil, que visitava frequentemente 
seus parentes que aqui moravam; ao fundo, o prédio do Seminário São Carlos Borromeu, 1954.
 As pequenas silhuetas pretas flutuantes que permeiam o painel são imagens referentes ao conjunto 
de rock Bill Haley e seus Cometas, que esteve em Sorocaba em meados dos anos 50, e dão nome ao quadro.

PAINEL XVIII – 1947-1965

A Passagem dos Cometas
(pós-guerra e progresso)



Teresa de Lucca

O�o Wey

Dr. Gualberto Moreira

José Crespo Gonzales

Padre Castanho

Antonio Francisco Gaspar

Freitas Júnior

Francisco de Camargo Cezar

E�ore Marangoni

Alex Fleming

Dr. S�litano

Padre Pieroni

José Ermínio de Moraes

Eraldo Couto Capelo

Victor Cioffi de Lucca

Renato Senica de Sá Fleury

Bandeira de Sorocaba

Marca do Ins�tuto Histórico
Genealógico e
Geográfico de Sorocaba

Rogique Vierira

Francisca de Silveira Queirós

Gregory Warchavichik



 A sexta década do século XX traz um novo estágio de desenvolvimento para Sorocaba, o terceiro ciclo 
industrial, iniciado com a instalação da FAÇO – Fábrica de Aço Paulista; inauguração do Parque Zoológico 
Quinzinho de Barros; a reinstalação do Museu Histórico Sorocabano; a construção do novo Paço Municipal; o 
Palácio dos Tropeiros; abertura das grandes avenidas; e a criação da Fatec. Mas, o período deixa também a marca 
dramá�ca e trágica da morte de Alexandre Vanucci, már�r da liberdade de Sorocaba.
 Os anos 60 assis�ram a uma profusão de tendências na História da Arte, desde a Nova Figuração, que 
abrange um Francis Bacon expressionista, com figuras disformes com expressão de terror, violência, isolamento 
e angús�a, passando por Rosenquist, com suas imagens extraídas de anúncios publicitários, e Pearlstein, com os 
seus nus gelados e amaneirados, ou o Realismo 
Crí�co de Leon Kossof, que pinta imagens 
expressionistas de lugares comuns da vida 
britânica, com criaturas que lá se encontram 
apenas para serem olhadas, e Renato Gutuso, 
que faz uma crônica da realidade, numa 
linguagem Neobarroca. Neste panorama, a Pop 
Art destaca-se como a estrela principal dos 
movimentos com suas derivações Neo-Dada, 
Assemblagem, Ambiente. Simultaneamente a 
essa ascensão da figura, os movimentos 
a b s t r a c i o n i s t a s  c o n � n u a v a m  o  s e u 
d e s e n v o l v i m e n t o  c o m  a s  t e n d ê n c i a s 
Neoconcretas, Minimalistas, Op Art e Arte 
Ciné�ca. Outra corrente se desenvolvia para 
ampliar a extensão das linguagens ar�s�cas 
como as Artes de Ação, Happenings, culminando 
com as performances nas décadas vindouras e 
as tendências conceituais que vigoram até hoje.
 No painel, canto esquerdo superior, 
vemos o doutor Emerenciano Prestes de Barros, 
dono do Parque Quinzinho de Barros, 
atualmente,  Zoológico e  Museu Histórico; e o 
prefeito Ar�dorio Mascarenhas, o doutor Pi�co, 
úl�mo prefeito eleito pelo voto direto, até o 
início da abertura democrá�ca, em fins dos anos 
70; ao lado, a inauguração do Parque Quinzinho 
de Barros, o prefeito Armando Panunzzio, e uma 
referência ao Exército. Ao centro, um retângulo 
vermelho com o retrato de Alexandre Vanucci; e 
ao lado esquerdo, uma placa alaranjada refere-se a uma nova avenida, mas, a palavra avenida, reduzida às três 
primeiras letras, AVE, e a figura formada por essas letras, simbolizam a morte pela liberdade; à direita, as marcas 
de passos representam a opressão; e abaixo, o crucifixo simboliza o mar�rio; ao centro esquerdo, o retrato do 
prefeito José Crespo Gonzales; ao seu lado, Ademar Guerra, grande expoente do Teatro Nacional; o traçado 
geométrico; as quatro letras da palavra Progresso e as ar�culações lineares truncadas, simbolizam o novo ciclo 
industrial. Abaixo, à esquerda, doutor Armando Panunzzio, seu segundo mandato; realismo fotográfico; e o 
desenho dos ladrilhos das calçadas de Sorocaba, criados nesta época; mais abaixo, foto da inauguração da 
Castelinho, por dona Yolanda Costa e Silva, viúva do ex-presidente, Artur da Costa e Silva, e uma vista da rodovia 
em giro de 90°, representando mudança de horizontes; embaixo, o prefeito Teodoro Mendes, atrás, o 
governador Franco Montoro, e ao lado, a inauguração do Palácio dos Tropeiros e do Teatro Municipal. A torre 
elevada é a imagem da nova Prefeitura; à direita, o retrato do prefeito Claudio Grosso.
 No tocante movimento ar�s�co temos referências à Pop Art, Crônica da Realidade, Neoexpressionismo 
e citações Neoconcretas, representando a industrialização.

PAINEL XIX – 1968-1977

E Seguindo a Canção...
(os anos de chumbo e o terceiro ciclo industrial)



Pref. Ar�dório Mascarenhas

Gov. Franco Montoro

Inauguração da Castelinho por
dona Yolanda Costa e Silva

Pref. Theodoro Mendes

Pref. Armando Panunzio

Ademar Guerra

Pref. Cláudio Grosso

Alexandre Vanucci

Pref. José Crespo Gonzales

Dr. Emerenciano Prestes de Barros

Pref. Armando Panunzio



 Os anos 80 assis�ram ao ressurgimento da pintura com os pós-modernistas, pintores que 
retomaram as propostas do Modernismo como reação à desmaterialização conceptualista da Arte dos anos 
70, dando-lhes uma forma atual. Na Itália, esse movimento é chamado de Trans-Vanguarda, e na Alemanha, 
Neo-Expressionismo. Essas pinturas eram essencialmente figura�vas e �nham um forte conteúdo polí�co e 
social, ironizando a sociedade contemporânea. Nesse painel são u�lizados os legados dos movimentos da 
pintura desse período, somados ao Neo-Abstracionismo, numa simbiose desses es�los, visando o enfoque 
simultaneista a essa sobreposição de eventos que con�nuam evoluindo neste início de século, criando uma 
expecta�va de desenvolvimento já vivida em 
outras épocas.
 A entrada do III Milênio ampliou 
ver�ginosamente o desenvolvimento e os 
horizontes de Sorocaba, com inúmeras 
melhorias em todos os segmentos. Na lateral 
esquerda inferior do painel, vemos Paulo 
Mendes e Flávio Chaves, prefeitos que deram 
con�nuidade ao Anel  Viár io,  projeto 
revolucionário, ligando a Avenida Marginal à 
Avenida Afonso Vergueiro; asfaltaram o 
aeroporto; inauguraram o Teatro Municipal. 
Acima, doutor Lourival Maffei, primeiro 
diretor da Casa da Cultura, e ao seu lado, 
Manoel Ribeiro Rodrigues, diretor da Oficina 
Cultural Grande Otelo, e um dos criadores do 
movimento cultural Terra Rasgada, embrião 
da Trienal do Sesc. Seguindo acima, os 
terminais de ônibus e seu criador, prefeito 
Antônio Carlos Pannunzio, cercado pelos 
retratos de Alonso Gomes, que em 1947 havia 
projetado o Anel Viário; professor Marins, 
Salomão Pavlovsky, jornalista e radialista que 
com ousadia e audácia levou o nome de 
Sorocaba para o Brasil e exterior e trouxe para 
a cidade a TV Sorocaba; Alexandre Gusmão, diretor da TV Globo, TV Aliança Paulista; doutor Carlos de 
Campos e ao centro, o professor Adolfo Frioli, autores do livro “João de Camargo de Sorocaba – O 
Nascimento de uma Religião”, que inspirou o filme “Cafundó”. Ao centro do painel, o prefeito Paulo Mendes. 
No centro, acima, Laelso Rodrigues, soberano Grão- Mestre do GOB; à direita, prefeito Renato Amary e a 
despoluição do Rio Sorocaba; abaixo, a Usina Cultural e a pista de caminhada Carlos Alberto de Souza, no 
Campolim; ao lado, os prefeitos José Caldini Crespo e Vitor Lippi; o campus universitário da Uniso, e o 
professor Aldo Vanucci; o novo prédio da Biblioteca Municipal; novamente o prefeito Renato Amary. No 
canto direito inferior, o Macs, com o seu curador-chefe e diretor, Fábio Magalhães, e a criadora-presidente 
do Museu, Cris�na Delanhesi.
 A interferência linear cria um emaranhado de feições de amigos que frequentaram o ateliê, no 
período de execução destas obras, presença significa�va dos bas�dores.     

PAINEL XX – 1980-2001

be, was, being YBY-SOROC
(nas portas do III Milênio)



Alexandre Gusmão

Laelcio Rodrigues

Pref. Renato Amary
Pref. Antonio Carlos Panunzio

Salomão Pavilovisk

Prof. Marins

Dr. José Carlos de Campos Sobrinho

Pref. Paulo Mendes

Alonso Gomes

Prof. Adolfo Frioli

Manoel Ribeiro Rodrigues

Pref. Flávio Chaves

Dr. Lorival Mafei

Pref. Paulo Mendes

Prof. Fábio Magalhães

Maria Cris�na Ayres de Oliveira Delanhesi

Pref. Renato Amary

Pref. Vitor Lippi

Pref. José Caldini Crespo
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