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Apresentação
É com muita satisfação que mais um número da 

Revista do Arquivo é apresentado para a cidade de Rio 
Claro.

Fruto da contribuição de rio-clarenses que 
valorizam nossa terra e nossa gente, essa Revista nos brinda 
com a sensibilidade desses escritores que acreditam que é 
possível construirmos uma cidade melhor, um tempo de 
mais justiça e com mais sentimento público. Esses e essas 
articulistas, voluntários da palavra, emprestam aqui seus 
talentos registrados pelas letras impressas em seus artigos 
com suas sensibilidades e lembranças...

Mais uma vez o Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro se apresenta cumprindo seu papel de registrar a 
história e contribuir para a construção da atualidade. 

O sucesso das Revistas do Arquivo de deve ao 
empenho de pessoas que doam suas fotos, documentos, 
trabalho, que ajudam a compor esse grande quebra-cabeça 
que precisamos montar coletivamente: contar a história da 
cidade incluindo aqueles que ficaram marginalizados por 
não fazerem parte da elite dominante. 

Em homenagem ao nosso Museu Histórico e 
Pedagógico Amador Bueno da Veiga, oferecemos esse 
número da Revista do Arquivo na certeza de que não serão 
medidos esforços da administração municipal para que volte 
a ocupar a cena principal do centro da cidade e da nossa 
história. Que se abram as portas...

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do Arquivo

Fechadura interna do Portal do Solado Barão de Dourado.
Foto: Marisa Campos
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A memória do trabalho  
merece ser preservada
Carla Hummel
Coordenadora de pauta do Jornal Cidade - Rio Claro, jornalista graduada em 
Comunicação Social pela Unesp-Bauru e doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Geografia- Unesp Rio Claro. E-mail:carlahummel@hotmail.com

Não é de hoje que o trabalho ocupa a maior parte de nossas vidas. 
Apesar de todas as tentativas de dedicar mais tempo à família, aos amigos, 
ao lazer, na prática o que acontece é que muitas pessoas chegam a passar a 
metade de seus dias, ou até mais, dentro das empresas. Se em número de 
horas é o trabalho que mais ocupa nossos dias, o mesmo não acontece quan-
do analisamos os registros sobre a memória dos trabalhadores. Nos álbuns 
de fotografias,  estão sempre eternizados os momentos com a família, os 
passeios, mas dificilmente fotos que mostram as pessoas trabalhando. Isso 
também acontece com os objetos e documentos preservados para registrar 
a trajetória de vida de cada um.  Aos poucos, a memória do trabalho vai se 
perdendo. Décadas de dedicação diária se resumem a registros na carteira 
profissional. 

O avanço da tecnologia parece acelerar o tempo. Em meio à busca 
constante por inovações,  a questão da preservação do passado vai perdendo 
sua importância. É preciso apostar no novo, buscar mais lucro, e as antigas 
estruturas que um dia caracterizaram a cidade passam a ser consideradas um 
obstáculo ao desenvolvimento, e precisam ser demolidas para dar lugar ao 
“progresso”   As mudanças são cada vez mais rápidas, e logo já não é mais 
possível reconhecer a paisagem que marcou a infância, os bons momentos 
vividos nas antigas indústrias,  no velho comércio, nos cinemas e sorveterias 
do Centro.  Na avaliação de Carlos (2001,p.32), essa contradição produz o 
“estranhamento”, num lugar onde as marcas da vida de relações e dos refe-
renciais “se esfumaçam, ou se perdem para sempre”.  Essa sensação permeia 
a vida  dos que nasceram em épocas passadas. Ao rever o prédio onde tra-
balhou, agora em estado de abandono, o operário já não reconhece mais seu 
local de trabalho e de convivência com outros trabalhadores. A forma está 
lá, mas perdeu a sua função.

A destruição das formas do passado é analisada por  Marilena 
Chauí no prefácio do livro Memória e Sociedade- lembranças de velhos, 
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Funciónárias da Matarazzo.
Foto exibida durante encontro das ex-funcionárias.

escrito por Ecléa Bosi. “Destruindo 
os suportes materiais da memória, 
a sociedade capitalista bloqueou os 
caminhos da lembrança, arrancou 
seus marcos e apagou seus rastros 
“ destaca Chauí (1979,p.19). A me-
mória se apoiava em arrimos como a 
vizinhança, a família extensa, o ape-
go a objetos biográficos, valores que 
perderam espaço para a mobilidade 
e o consumismo.  Chauí mostra tam-
bém a importância da frase repetida 
várias vezes no livro de Bosi, “já não 
existe mais”. 

Essa frase dilacera as lembranças 
como um punhal e, cheios de te-
mor, ficamos esperando que cada 
um dos lembradores não realize 
o projeto de buscar uma rua, uma 
casa, uma árvore guardadas na 
memória, pois sabemos que não 
irão encontrá-las nessa cidade 
(CHAUÍ,1979,p.XIX).

Em Rio Claro, uma parte 
significativa da história da econo-
mia do município ainda sobrevive 

nos prédios das antigas indústrias. 
São empresas que tiveram grande 
importância durante décadas, mas 
que por diversos fatores entraram 
em decadência ou tiveram suas ati-
vidades encerradas. Permanecem os 
prédios abandonados, localizados 
em plena área urbana, o que acaba 
gerando mais um problema dentro 
das cidades. Junto com a degrada-
ção desses imóveis também se per-
de a memória dos trabalhadores.  

Carlos (1996, p.64) chama 
de “ausência de memória” o proces-
so de não-identificação em relação 
ao lugar, que seria uma conseqüência 
do processo de reprodução espacial 
que tende a eliminar o que existe. A 
autora defende, porém, que a memó-
ria pode também significar o resgate 
do lugar, “revelando-o e dando uma 
outra dimensão para o tempo”. 

As formas que a sociedade pro-
duz guardam uma história, pois 
o tempo implica duração e con-
tinuidade. As formas materiais 

arquitetônicas guardam uma 
certa monumentalidade com seu 
conteúdo social que a memória 
ilumina, torna-o presente e com 
isso lhe dá espessura (conteúdo 
ao presente). A memória articula 
espaço e tempo, ela se constrói a 
partir  de uma experiência vivida 
num determinado lugar. Produz-
se pela identidade em relação ao 
lugar, assim lugar e identidade 
são indissociáveis. O histórico 
tem suas conseqüências, o dia-
crônico, o que se passa modifi-
cando lugares, inscrevendo-se 
de outra forma no espaço. O pas-
sado deixou traços, inscrições, 
escritura do tempo (CARLOS, 
1996, p.82)

A cidade que hoje se apre-
senta é o resultado de marcadas dei-
xadas em diferentes épocas. Apesar 
dos muitos fatores que contribuem 
para a demolição dos antigos edifí-
cios ( como no caso dos antigos ca-
sarões da área central de Rio Claro, a 
maioria já demolida e sendo ocupada 
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por estacionamentos para veículos)  
muitas construções ainda resistem. 

Esse mosaico é ele mesmo um 
“palimpsesto”- composto de 
acréscimos históricos de lega-
dos parciais sobrepostos em 
múltiplas camadas uns sobre os 
outros, tal como ocorre com as 
diferentes contribuições arqui-
tetônicas de diferentes períodos 
que se distribuem em camadas 
nos ambientes construídos de 
cidades contemporâneas de ori-
gem antiga (...) Esse mosaico 
geográfico é uma criação, apro-
fundada pelo tempo, de múlti-
plas atividades humanas (HAR-
VEY, 2004, p.110-111)

Iniciada em países da Eu-
ropa e nos Estados Unidos, a refun-
cionalização desses prédios abando-
nados já é uma realidade no Brasil. 
Antigas fábricas passam a ser ocupa-
das por  escritórios e lojas. Chamados 

Funciónárias da Matarazzo.
Foto exibida durante encontro das ex-funcionárias.

de “brownfields” (campos marrons) 
esses antigos edifícios industriais, 
comerciais ou do setor de prestação 
de serviços que perderam suas fun-
ções  representam um desafio para os 
urbanistas. A  caracterização de um 
“brownfield” não depende apenas das 
dimensões do prédio, sua localização, 
atividade original ou o tempo de seu 
abandono. É preciso também avaliar 
a importância que o empreendimen-
to que funcionou anteriormente neste 
imóvel obteve junto à comunidade. 

No campus da Universida-
de Estadual Paulista-Unesp, há um 
grupo de docentes e estudantes de 
pós-graduação que tem os “brown-
fields”  como objeto de estudo. Vá-
rias dissertações já foram produzidas 
sobre a presença desses edifícios na 
Capital e cidades do interior de São 
Paulo. Com a orientação do profes-
sor doutor Auro Aparecido Mendes, 
foi desenvolvida a dissertação de 
Mestrado intitulada “Brownfields” 
e Atores Sociais no Município de 

Rio Claro (SP): Memórias e Refun-
cionalizações- defendida em 2006  
no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia.  Para o estudo foram es-
colhidos quatro grandes empreendi-
mentos que marcaram a história de 
Rio Claro: as Oficinas da Cia. Pau-
lista de Estradas de Ferro, a Cerve-
jaria Rio Claro (Skol). a Tecelagem 
Matarazzo e a Gurgel Motores. São 
indústrias que marcaram época des-
de o final do século XIX, tiveram seu 
auge nas décadas de 50 e 60 do sécu-
lo XX e hoje têm seus prédios (aban-
donados ou já refuncionalizados)  
cravados na paisagem urbana.  Após 
permanecer abandonado durante 
cinco anos na década de 90,  o prédio 
da antiga tecelagem foi reformado e 
hoje é ocupado pelo Shopping Cen-
ter Rio Claro. No local foi mantida 
a antiga fachada da fábrica. Já os 
barracões da cervejaria, que também 
passaram um período desativados, 
foram subdivididos. Parte do imóvel 
é ocupado pelas Faculdades Asser 
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e Fatec, enquanto outros barracões 
permanecem desocupados ou aluga-
dos temporariamente para atividades 
como a confecção dos carros alegó-
ricos das escolas de samba.  O prédio 
da antiga Gurgel Motores enfrentou 
mais de quinze anos de abandono 
para depois ser transformado num 
condomínio industrial. Os prédios 
das antigas oficinas da Cia. Paulis-
ta de Estradas de Ferro apresentam 
uma situação mais complexa. Com 
a privatização da ferrovia, parte dos 
barracões é utilizada pela concessi-
nária do setor; a antiga estação ferro-
viária é ocupada pela Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e também abriga 
o terminal de transporte coletivo mas 
ainda restam vários prédios em esta-
do de abandono. 

Existem outros casos de 
“brownfields”  refuncionalizados em 
Rio Claro, como o do antigo  Cine 
Variedades (Rua 6 com a Avenida 
1), ocupado atualmente por um su-
permercado e o do antigo Cine Taba-

Funciónárias da Matarazzo
Participação do encontro das ex-funcionárias 

jara (Rua 1 com a Avenida 22), onde 
hoje funciona uma loja de utilidades 
domésticas.  

Além de caracterizar os 
quatro “brownfields” no município, 
a pesquisa também fundamentou a 
importância desses empreendimen-
tos para os habitantes da cidade atra-
vés das entrevistas com seus antigos 
funcionários. Os depoimentos dos 
trabalhadores mostram a maneira 
como os homens se apropriam do 
espaço, imprimem nele suas marcas. 
Os operários não produziram so-
mente tecidos, cerveja, carros e pe-
ças para trens. Ajudaram também a 
construir as empresas, a desenvolver 
o município, alterando a paisagem 
da cidade. Construíram suas casas 
ao redor das empresas.A pesquisa 
foi realizada nas casas desses anti-
gos trabalhadores, deixou fluir seus 
relatos, conversas permeadas pela 
exibição de fotografias, carteiras de 
trabalho e antigos jornais de fábrica, 
guardados há anos como relíquias. 

Foram nessas conversas que surgi-
ram fatos importantes, tais  como o 
metalúrgico que era poeta, os casais 
que começaram o romance na linha 
de produção, o ferroviário que pas-
sou seus 90 anos morando ao lado ou 
trabalhando na ferrovia, entre outras 
histórias de vida. 

Os relatos dos antigos ope-
rários, hoje idosos aposentados na 
casa dos 70, 80 anos (disponíveis na 
íntegra na dissertação de Mestrado 
que pode ser consultada no acervo 
do Arquivo Histórico e Pedagógico 
Amador Bueno da Veiga)  mostram  
histórias de vidas que começaram 
em famílias carentes, crianças que 
tiveram que abandonar a escola para 
trabalhar,  uma rotina de muito es-
forço e cansaço dentro das linhas 
de produção.Mas também trazem 
relatos de homens e mulheres orgu-
lhosos das conquistas que obtiveram 
através de seu próprio esforço, a re-
alização de conseguir uma vaga na 
empresa que era o orgulho da cidade. 
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Funciónárias da Matarazzo
Participação do encontro das 
ex-funcionárias

Nas entrevistas é possível perceber a 
relação de afeto que os trabalhadores 
desenvolveram em relação às em-
presas, a maneira emocionada como 
descrevem o trabalho e a tristeza da 
constatação do encerramento das 
atividades e do abandono do imóvel 
onde colaboraram durante muitos 
anos. Estes homens e mulheres são 
testemunhas de uma época que já 
não existe mais no mundo do traba-
lho. São da época em que a estabi-
lidade era um fator comum dentro 
das empresas, em que era possível 
trabalhar durante trinta anos ou mais 
na mesma fábrica, onde além do tra-
balho se desenvolviam relações de 
amizade que são mantidas até os dias 
atuais. 

A vida desses operários foi 
entremeada pelo trabalho. Um dos 
entrevistados, o ferroviário Osvaldo 
Araújo, passou 90 anos convivendo 
com a ferrovia. Filho e neto de fer-

roviários, nasceu ao lado dos trilhos,  
começou a trabalhar na Cia. Paulis-
ta aos 18 anos, morou em casas que 
pertenciam à ferrovia, trabalhou no 
extinto Cineminha da Paulista e, 
após a aposentadoria,  acompanhou 
com tristeza a retirada dos trilhos na 
Avenida 32, onde passou seus últi-
mos dias. Inconformado com a de-
cadência da ferrovia, Osvaldo conta 
que se recusava a passar pela antiga 
cancela depois que os trilhos foram 
retirados.

A convivência diária por 
20, 30 anos nas linhas de produção 
trouxe muitas amizades e até casa-
mentos para alguns dos entrevista-
dos. Pedro e Neusa Nadai se conhe-
ceram entre os teares da Matarazzo,  
casaram, tiveram filhos e netos mo-
rando sempre na Vila Paulista, onde 
também estava localizada a fábrica, 
hoje Shopping Center Rio Claro. O 
passeio pelas lojas tem sabor espe-

cial para os antigos funcionários da 
tecelagem. No local eles ainda reco-
nhecem a fachada, o lugar onde se 
localizavam os teares, lembranças 
que são retomadas a cada visita. Em 
2005 aconteceu o primeiro encontro 
das operárias da Matarazzo. Mulhe-
res que não se encontravam há mais 
de 30 anos viveram a emoção de 
retomar as histórias da fábrica, se-
nhoras hoje aposentadas lembraram 
do tempo em que ainda eram ado-
lescentes, onde as mulheres tinham 
que trabalhar usando saias porque as 
calças eram trajes proibidos para as 
meninas. 

O momento do fechamento 
da fábrica marcou a vida desses ope-
rários. Funcionário da Cervejaria Rio 
Claro (depois Skol), José Waldemar 
foi testemunha da história da cerve-
jaria em dois momentos distintos.

Quando em 69, 71, veio as má-
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quinas da Bélgica, eu tava ali, na rua 7 com a avenida 2, veio o guarda 
rodoviário na frente (imita o som) todo com aquelas máquinas, aquelas 
carretas, a linha Skol, vi aquela linha zero da Bélgica, era festa, rojões, 
tudo mais (...)

Se esse momento marcou a vida de José Waldemar pela alegria,  
anos mais tarde, no início da década de 90, ele iria presenciar uma cena na 
antiga fábrica que até hoje não sai de sua memória.

Deus quis me mostrar alguma coisa, não lembro aonde eu ia indo, acho 
que em algum laboratório, tô descendo a avenida 2, no mesmo lugar 
em que em 69 tava entrando as máquinas, acho que, sabe esses filmes 
do tempo, a hora em que eu tava na esquina esperando o carro passar, 
saindo de dentro  (da fábrica que já havia sido desativada)  a linha tudo 
sucata,   agora aí, depois que fechou, saindo sucata, meu Deus do céu, 
eu sei que dou um beliscão pra ver se não era sonho (...) o coração pare-
ce que deu um negócio, porque em voltei em 69, aqueles rojões, aquela 
sineta, o guarda rodoviário

As entrevistas com os antigos operários atestam a importância do 
trabalho na vida dessas pessoas. Quando a fábrica fechou, o impacto na vida 
desses trabalhadores foi muito além da perda do emprego. Nos debates sobre 
a preservação de um prédio industrial, é preciso considerar que ali também 
está grande parte das memórias dos antigos trabalhadores e também da po-
pulação da cidade. Quem viveu na Rio Claro das décadas de 50 e 60 certa-
mente se lembra do apito da cervejaria, ou já  “acertou” seu relógio quando 
viu passar um dos trens da Cia. Paulista. 

Para algumas estruturas degradadas pela ação do tempo, não há al-
ternativa além da demolição. Mas é preciso buscar meios para preservar a 
história desses empreendimentos, que também são a história do município. 
Muitos casos em que os antigos prédios receberam uma nova função preser-
vando algumas características originais registrados em outras cidades brasilei-
ras indicam que é possível viabilizar o desenvolvimento sem anular o passado. 

Modernidade e tradição são temas que aparecem em conflito den-
tro das discussões sobre a refuncionalização dos “brownfields”. O retorno 
da atividade aos antigos prédios industriais é um anseio da comunidade, 
uma iniciativa para ajudar a promover o desenvolvimento nos municípios, 
permitir a geração de empregos e acabar com  os problemas que o abando-
no gera para a vizinhança. Mas já é consenso de que um futuro sólido só é 
construído se as experiências passadas são levadas em conta. Os olhos de-
vem estar  voltados para o futuro, mas o passado não deve ser anulado. Os 
operários entrevistados lamentam o fato de não ter o que mostrar  aos netos 
quando estes perguntam sobre como era sua profissão.  A existência de um 
centro sobre a memória do trabalho poderia preencher essa lacuna na vida da 
cidade. Na dúvida entre demolir ou preservar, muitos prédios acabam sendo 
destruídos com o passar do tempo, enquanto não há uma definição sobre a 
política que as cidades devem adotar quanto ao seu passado industrial.   Não 
existe resposta pronta para a pergunta demolir ou preservar.  O mais impor-
tante é abrir a discussão sobre o tema enquanto ainda há o que preservar. • 
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Encontro com a 
música Romântica
Carolina Pinto da Silva
Licenciada em Geografia pela Unesp de Rio Claro. Aluna do Bacharelado Regular 
do curso de Geografia da Unesp de Rio Claro. Estagiária do Arquivo Público e 
Histórico do Município de Rio Claro. E-mail: cagolina@gmail.com

Uma pessoa apaixonada faz cada serenata minha filha! Ainda que 
os outros não achem que foi bonito, aquele que está fazendo e levando aque-
la mensagem, se enche todo de uma carga emocional muito forte e positiva. 
É o sonho! O sonho....1 “Sonhar é ver estrelas nos teus olhos na escuridão da 
noite que me embala”2 . 

Remexendo nas memórias da juventude, Ney Fina e Narciso Tri-
velatto me contavam sobre uma Rio Claro das décadas de 1940 e 1950, 
onde a noite, com ou sem luar, e o silêncio, eram o cenário que inspirava os 
jovens músicos populares a embalarem canções apaixonadas sob as janelas 
das moças.

O encontro iniciava-se nos bares. Lá, os rapazes se reuniam com os 
instrumentos, faziam versos de novos poemas sobre a mesa do bar e, quando 
este fechava, saiam às ruas ladrilhadas da cidade com instrumentos em mãos: 
o violão, a voz, versos em um pedaço de papel, as rosas roubadas da praça e 
o coração. Saiam a pé nas ruas pouco iluminadas. Poucos eram os que pos-
suíam automóvel. O silencio era primordial e não podia ser quebrado. Tinha 
serenata que tirávamos até o sapato e ficávamos só de meias para não fazer 
barulho, para chegar de surpresa. O primeiro som tinha que ser do violão e 
da voz, conta Narciso. O melhor horário para embalar serenatas era da meia 
noite, quando os bares fechavam as portas, até 3 da manhã, quando o padeiro 
saía às ruas, e os músicos, se estivessem em meio a uma declaração, tinham 

 1 Trecho da entrevista realizada em 09/02/2010 com Ney Fina, Secretário de Cultura da cidade de Rio Claro, e Narciso Trivelatto, músico e antigo integrante do conjunto 
   Demônios da Garoa.
 2 Poema de autor desconhecido declamado por Ney Fina, Secretário Municipal de Cultural, durante a entrevista.

“A serenata foi o momento mais importante da minha vida. A boemia é uma benção. 
Embora ela tenha para algumas pessoas uma conotação de vagabundagem, é 
emoção pura, é o sentimento, é a poesia”.
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que disputar o som das melodias com 
o barulho das rodas da carroça em 
contato com os paralelepípedos.A se-
renata era acima de tudo uma manei-
ra dos rapazes se comunicarem com 
as moças. A prática desses jovens 
românticos abria possibilidades para 
futuras relações e alimentava aquelas 
que já existiam. A timidez não lhes 
dava coragem para conversarem com 
as meninas, então se utilizavam deste 
prazeroso sistema de comunicação 
para levarem uma mensagem a quem 
tinham pretensão de namoro ou para 
quem já namoravam. 

A serenata não é um gênero 
musical. É uma prática que, indepen-
dente do gênero e da origem de cada 
canção, é caracterizada pelas músicas 
românticas, explica Narciso. A prá-
tica da serenata foi um costume que 
herdamos de nossos colonizadores. 
No Brasil, o primeiro registro de se-
renata foi feito pelo viajante francês 
Le Gentil da la Barbinas, em 1717. 
Porém, é a partir do século XIX, com 
o fim da Era Colonial, que afloram o 
nacionalismo político e o romantismo 
literário. Neste contexto, temos o nas-
cimento de uma música popular urba-
na dirigida às camadas sociais mais 
amplas. Segundo Tinhorão3, esse 
movimento de interesse romântico 
dos eruditos pelas manifestações con-
sideradas “do povo” iria resultar no 
aparecimento da modinha seresteira, 
o que se daria através do casamento 
da linguagem rebuscada dos grandes 
poetas, nas letras, com a sonoridade 
mestiça dos choros. Este encontro dos 
músicos eruditos letristas de canções 
de rua com os músicos populares pas-
sou a ser chamado, a partir de 1850, 
de parceria. Das parcerias surgiram as 
primeiras canções de massa, as modi-
nhas seresteiras.

No período retratado por 
Ney Fina e Narciso Trivelatto, o Bra-
sil vivia a Época de Ouro do rádio 
(décadas de 1940 e 1950), e alguns 
dos cantores e compositores que 
influenciavam os serenateiros eram 
Orlando Silva, com canções como 
Rosa, Lábios que beijei, Sertaneja; 
Vicente Celestino, com Noite cheia 
de estrelas; Silvio Caldas, o gran-
de seresteiro brasileiro, conhecido 
como Caboclinho querido, com can-
ções como Chão de Estrelas e Sere-
nata; e o grande cantor e compositor 
Francisco Alves, o Rei da Voz.

Narciso relembra que em 
1950, Francisco Alves, ídolo do 
Brasil, veio à Rio Claro, dirigindo 
seu carro, e aqui fez três shows, 
junto de outros artistas, e não co-

brou um tostão por isso. Naquela 
época, a produção e reprodução 
musical ainda não recebiam fortes 
influencias da Indústria Cultural. 
A emergência da música de merca-
do se dará mais profundamente no 
Brasil a partir da década de 1970, 
em um contexto de industrializa-
ção, advento de novas tecnologias 
e urbanização dos espaços.

Era uma época em que 
um dos prazeres da juventude era 
realizar declarações de amor musi-
cadas. Esta arte os alimentava. Hoje 
o jovem está acostumado com outro 
tipo de sensibilidade. Ele é muito 
mais sensível à imagem e ao som 
eletrônico, que não existiam naque-
les tempos. Poderia se encontrar um 
violão elétrico em uma orquestra, 

3 TINHORÃO, J. R. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998.

Seresta nos bairros no ano de 1956. Fonte: arquivo pessoal de Augusto Parente, membro 
do Grêmio Seresteiro “Amigos da Seresta”. Na foto: Aparecido Natal (Acordeom), 
Marcelo (Marimba), Jair (Pandeiro), Maria Alice (Cantando), Aracy Stein (Cantora, 

apoiada no caminhão).
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mas jamais difundido como é hoje. 
O jovem lida com a música através 
da internet, onde elabora o som que 
quer, da forma que quer, e o seu sen-
timento é de acordo com o que a so-
ciedade o apresenta, expõe Ney.

Alguns dos músicos que vi-
venciaram a experiência da serenata 
em Rio Claro eram Adão, Arnaldo de 
Candido, Augusto Parente, Brasílio, 
Camilo Valilo, Dilhermando Lotte, 
Dirceu Manfrinatti, Domingo Padula, 
Euclides Alves, Francisco Mônaco, 
Gilberto Pimentel, Heideval Tho-
mazini, Hélio Jorge dos Santos, Irai 
Soares, João Aparecido Kantovictz, 
João Mauro Morandin, Luíz Bicudo, 
Marinho Rizzo, Maurício Santana, 
Narciso Trivelatto, Nestor Penteado, 
Nestor Sampaio, Ney Fina, Odécio 
Escher, Odécio Penteado, Orlandinho 
Machado, Orpheu Lotti, Oswaldo 
Martins, Pagano Neto, Pagé, Paulo 
Gallo, Paulinho de Jesus, Paulo Ru-
fine, Petronílio de Almeida, Ruben de 
Souza, Rui Fina, Samuel de Andrade, 
Sidney Barreto, Sidney Prado, Térsio 
Silva, Vicente de Candido (Pavão), 
Wilson Guollo. Que sejam perdoados 
os erros de grafia de alguns nomes e o 
esquecimento de outros.

Devido a alguns fatores 
como o crescimento urbano – que 
modifica o cenário de atuação da ma-
nifestação – e a maior mobilidade – 
que proporcionada pelo automóvel, 
trouxe mais pessoas para a prática – a 
serenata, ao longo do tempo, se modi-
fica, transmutando-se em seresta. Ou 
seja, uma prática que era direcionada 
para determinada pessoa passa a atin-
gir um público maior. A descaracteri-
zação e a popularização da serenata 
culminaram na evolução semântica 
do termo, de serenata para seresta. 

Na segunda metade da dé-
cada de 1950 surgem as serestas reali-
zadas sobre um caminhão e durante o 
dia. O automóvel tornou-se um novo 

23/10/1994, 2° dia de Seresta no bar da Renata (Rua 4, Avenidas 1 e 2, Centro, ao lado 
do Cine Excelsior), com as mesas do bar já ocupando a rua 4. Fonte: Arquivo pessoal de 
Augusto Parente.

Palco improvisado próximo ao Coreto do Jardim Central de Rio Claro para a realização da 
Seresta. Fonte: arquivo pessoal de Augusto Parente.
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palco da formação regional – geral-
mente composta por dois violões, ca-
vaquinho, bandolim, pandeiro, acor-
deom ou flauta – que levava a música 
romântica aos bairros de Rio Claro.

 Os músicos seres-
teiros foram acompanhando as trans-
formações que, devido aos fatores 
externos já mencionados, se deram 
na prática. Com o correr das décadas 
novos músicos populares aderiram 
à seresta, trazendo novas músicas 
românticas para o repertório. A tra-
dição de se reunirem em bares e res-
taurantes de Rio Claro permanecia. 
Alguns pontos de encontro dos mú-
sicos eram o Ponto Chic (Avenida 1, 
n° 295); Toca (Rua 5, n° 914); Bar 
do Pucci; Cantina Bela Napoli (Ave-
nida 4, n° 77); Cantina Roma; Bar 
do Calipe, onde se reuniram por 17 
anos; o Carinhoso e o Bar da Renata 

que localizava-se na rua 4, entre as 
avenidas 1 e 2, no Centro da cidade, 
ao lado do antigo Cine Excelsior. 

Em 1988, por iniciativa de 
alguns seresteiros, criou-se o Grêmio 
de Seresteiros de Rio Claro “Amigos 
da Seresta”. Este grupo começou a 
se reunir no Bar da Renata em outu-
bro de 1994, e o público era grande: 
as mesas ocupavam a calçada do bar, 
a rua 4 e calçada do Jardim Público, 
impedindo o trânsito. 

Foi assim que, no final do 
ano de 1994, os seresteiros chegaram 
ao espaço da Praça XV de Novem-
bro, mais conhecida como Jardim 
Central do município de Rio Claro. 
Atendendo ao pedido da Secretaria 
de Turismo, os músicos improvisa-
ram um palco próximo ao Coreto, o 
que representou o ganho de um espa-
ço público para o encontro dos mú-

sicos e dos cidadãos com a Seresta.
Em 08/12/1996 os seres-

teiros ganharam um palco definitivo 
na Praça, o “Recanto da Saudade”. 
Augusto Parente, membro do Grê-
mio, conta que este nome foi dado 
ao palco dos seresteiros, pois além 
de ser um espaço onde boas canções 
são revividas, é uma homenagem 
às famílias tradicionais de Rio Cla-
ro que estão grafadas nos bancos da 
praça ao redor do palco. O Grêmio 
de Seresteiros “Amigos da Seresta” 
conta hoje com o Regional compos-
to pelos músicos Paulinho de Jesus, 
José João e Moacir Bortolini nos 
violões; Pitico no teclado e acorde-
om; Paulo de Tarso, Paulinho de Tar-
so, Durval Augusto e Paulo Afonso 
nos instrumentos de percussão; além 
dos cantores Augusto Parente, Aracy 
Stein, Marilene Margot, Rubens de 
Souza, Valentim Silva e Vera Lú-
cia; e os convidados Airton, Bete, 
Cerebelo, Getúlio e Paulo Andrade. 
Muitos outros músicos que aqui não 
foram citados já contribuíram para a 
construção e realização deste encon-
tro com as canções seresteiras, que, 
apenas no espaço do Jardim Público, 
ocorre a mais de 15 anos. O Grupo 
recebe apoio da prefeitura através da 
Secretaria de Turismo.

Hoje o espaço público da 
praça tornou-se uma das caracte-
rísticas da Seresta em Rio Claro e, 
em contrapartida, a Seresta também 
se tornou uma das referencias do 
Jardim Público, pois o encontro lá 
está marcado em todas as manhãs 
de domingo, das 11h às 13h. É um 
momento que permite a reunião de 
diferentes pessoas e que propicia 
que estas se vejam e apreciem juntas 
a uma boa música, além de ser uma 
maneira de manter este espaço públi-
co vivo e freqüentado pelos cidadãos 
de Rio Claro e região. •

Músicos populares de Rio Claro em Seresta no Jardim Central. Da esquerda para a direita, 
no chão: Augusto Parente, Paulo Gallo, Wilson Guollo, Valentim Silva, Marilene Margot, 
Ruben de Souza, Narciso Trivelatto, Sidney Barreto (no fundo), Heideval Tomazine e João 
Mauro; no palco estão, Paulinho Rufine, Marinho Rizzo, Paulinho de Jesus e Paulo de 
Tarso. Fonte: arquivo pessoal de Augusto Parente.
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“Museu a céu aberto”
Dolores Gimenez
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. Sócia efetiva da Associação Brasileira de 
Pesquisadores de História e Genealogia.

A história de uma cidade, bem como o resgate de sua memória 
social, encontra-se nos Cemitérios, segundo Roberto da Matta. Essa pre-
missa é tão verdadeira que ao manusear os fartos documentos escritos do 
Século XIX referentes à edificação do Cemitério Municipal São João Batis-
ta, podemos acompanhar  como corria a vida na São João do Rio Claro em 
seus vários seguimentos: social, político, religioso, econômico e até mesmo 
cultural.

Quando, no presente volta-se a discutir “a velha necessidade de 
um novo cemitério”,como se tem lido na imprensa local, passa pelo pensa-
mento um calafrio, não pelo tema, mas pela possibilidade de que se repitam 
as mesmas situações que nos levaram a esperar por QUARENTA e TRES 
ANOS até que tivéssemos um novo Cemitério!!!

Essa espera e conseqüente demora acha-se em vários documentos 
oficiais do acervo do nosso Arquivo Público e Histórico do Município de 
Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”

É surpreendente e ao mesmo tempo decepcionante que em 1832 
já se fazia “...necessário e urgente a edificação de outro cemitério na povo-
ação....” E,no entanto somente no dia CINCO DE  AGOSTO DE  1875 o 
mesmo  foi entregue pronto e acabado pelo Presidente da Câmara.

A documentação que comprova esta longa espera  pode ser en-
contrada nos Livros de Atas da Câmara Municipal do Século XIX, Autos 
de Processos Judiciais do Arquivo Geral do Fórum da Comarca de Rio 
Claro,Livros de Contratos e Arrematações da Câmara Municipal, Livro de 
Registro de Ofícios e Correspondências da Câmara Municipal, Documentos 
Diversos firmados por autoridades Eclesiásticas, Civis e Públicas.

Num breve resumo, nos reportaremos a  novembro de 1845 quan-
do nossa Câmara Legislativa foi instalada . Na Ata da Sessão Ordinária do 
dia 30-11-1845, Livro nº 1: “[...nomeado uma Commissão dos Vereadores 
Botão e Camargo para......tratarem do lugar do Cemitério que se pretende 
formar...]”

O Cemitério referido em 1832 na Ata da Sociedade do Bem Co-
mum situava-se na atual Av. 7 entre as Ruas 7 e 8, onde hoje está  a Esco-
la Estadual “Coronel Joaquim Salles”. Chamado durante muito tempo de 
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“Cemitério Velho”, não se conhece, 
oficialmente, sua origem, não há ,do-
cumentação alguma comprovando 
sua edificação, mas a sua demolição 
é bem documentada , inclusive pelas 
autoridades sanitárias.

Várias Comissões se for-
mavam para essa empreitada, en-
quanto se discutia a urgência e a ne-
cessidade de novo cemitério.

Uma das grandes divergên-
cias registradas nas Atas era quanto à 
localização. Nota-se perfeitamente o 
interesse privado sobrepondo-se ao 
interesse público em várias Comis-
sões formadas, não só para a escolha 

do local como também para  a cons-
trução propriamente dita.

Mas enquanto isso, as epi-
demias grassavam cada vez mais, 
principalmente entre os menos favo-
recidos, como sempre.

A febre amarela, a varíola, 
a peste bubônica, a hanseníase sendo 
as mais fatais eram “cuidadas”, na 
sua grande maioria, por associações 
privadas, que chegaram, inclusive a 
erigir cemitérios nos seus “hospitais 
para enterramento dos doentes, isso 
porque o poder público nunca dispu-
nha, na prática, do numerário preciso 
e da vontade política, esta era, como 
sempre apenas retórica.

Havia a “Irmandade de 
São Roque” que atendia os doentes 
de hanseníase, tendo seu próprio ce-
mitério. Esse local foi cedido para a 
Irmandade por José Elias Pacheco 
Jordão, que mandou erigir uma ca-
pela, em homenagem a São Roque, 
daí o nome do lugar, que por muito 
tempo ficou conhecido como Largo 
ou Bairro de São Roque – atuais ave-
nidas 5e7 e ruas 12 e 13. 

Temos também referências 
inúmeras à “Casa da Caridade ou 
Edifício da Caridade” que, através 
de pesquisas, situava-se onde hoje 
temos a “Casa de Saúde Bezerra de 
Menezes”.Ali, eram atendidos os 

Cemitério de Rio Claro
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portadores de varíola ou “bexigas”. 
Resolveu-se então, para não trans-
portar os falecidos dessa doença  até 
o centro onde estava o “Cemitério 
Velho”, cercar-se uma área na qua-
dra das atuais avenidas 17 e 19 e ruas 
10 e 11 para esses enterramentos, 
isto no ano de 1863.

As Comissões eram for-
madas sucessivamente desde 1845, 
mas não saiam do papel, para o novo 
cemitério.  Porém as pessoas assim 
como nasciam também morriam. Mas 
o Poder Público nunca tinha recursos 
suficientes para essa empreitada.

A História Oral, através de 
narrativas, nos dá conta da existên-
cia de outros cemitérios além desses 
fartamente documentados, como por 
exemplo, para os lados da atual Vila 
Cristina, e até mesmo onde hoje está 
o Grupo Ginástico Rio-Clarense, 
pois este local abrigou o primeiro 
prédio da Santa Casa. Enfim, são as-
suntos que merecem ser pesquisados 
com seriedade.

No ano de 1874 o adminis-
trador da Fazenda Angélica, Alexan-
dre Scott Blacklaw, consegue cons-
truir, através dos poderes competen-

tes, inclusive da Igreja, um cemitério 
nessa fazenda. O proprietário era na 
ocasião o “New London And Brasi-
siliam Bank”, e a maioria empregada 
em sua mão de obra eram imigran-
tes europeus. Seu pedido se baseava 
pela grande distância existente entre 
a Fazenda e o nosso Cemitério, que 
pasmem, ainda era o “Velho” e tam-
bém deveria haver uma divisa no ce-
mitério para católicos e protestantes.

Voltemos ao nosso tão de-
morado e decantado Cemitério Mu-
nicipal São João Batista.

Depois de idas e vindas e 

Cemitério de Rio Claro
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muitas questiúnculas entres os Po-
deres  Estaduais, Municipais e até 
mesmo Eclesiástico, eis que em 19 
de maio de 1874 a Câmara Episcopal 
de São Paulo concede à Câmara Mu-
nicipal de Rio Claro a faculdade de 
erigir e fundar em lugar conveniente 
um cemitério.

É agora que se inicia uma 
verdadeira batalha entre os interes-
ses dos cidadãos encarregados de ad-
ministrar o bem comum. É a escolha 
do local onde se erigir e a quem se 
entregar a construção!!!

Enquanto os vereadores 
polemizavam em seus discursos, por 
seus interesses pessoais e familiares 
há aqueles que “tocando em frente” 
contratam os serviços  do Dr.Antonio 
Francisco de Paula Souza, renoma-
do engenheiro, com escritório em 
Campinas mas que possuía também 
propriedade aqui.Ao especificar o 
material e a mão de obra necessários 

as minúcias por ele citadas chegam a 
detalhes como “um dia e três quar-
tos” de serviço, isto no dia 21 de ju-
nho de 1874.

No dia 18 de dezembro 
de 1874 a Câmara vota em Sessão  
Extraordinária o REGULAMENTO 
contendo quatro títulos e quarenta 
e nove artigos.Tendo sido aprovado 
foi enviado para a Assembléia Pro-
vincial 

Na Sessão Ordinária do 
dia 8 de abril de 1875 o vereador Dr. 
José Alves de Cerqueira Cesar infor-
ma à Câmara ter contraído um em-
préstimo da”quantia de dous contos 
e quatrocentos mil reis para a con-
clusão do Cemitério do Conselheiro 
João Chrispiniano Soares”.

Em 20 de abril de 1875 
foi promulgada LEI PROVINCIAL 
Nº43 atribuindo personalidade jurí-
dica ao Cemitério Municipal.

Enfim, em 5 de agosto de 

1875 está pronto o cemitério que nos 
idos de 1832 era urgente e necessá-
rio!!!

E por muito tempo, esse foi 
o nome do cemitério municipal, até 
que, pela LEI MUNICIPAL Nº370,  
no governo do Prefeito Municipal 
Senhor Fausto Santomauro, passou a 
denominar-se CEMITERIO MUNI-
CIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

Como bem disse Roberto 
da Matta a história de uma cidade 
está bem ali, no chamado “campo 
santo”. 

Quando percorremos as 
avenidas e as ruas do nosso cemitério 
São João Batista, percebemos a me-
mória social da nossa cidade de Rio 
Claro. Precisamos divulgá-lo com 
orgulho também, porque além das di-
ficuldades para erigi-lo, houve muito 
esforço e luta dos menos favorecidos, 
uma vez que até mesmo foram cobra-
dos dízimos dos escravos, para isso.

Cemitério de Rio Claro
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No século XIX, os cemitérios eram na sua maioria, pertencentes às 
Irmandades Religiosas Católicas.

O nosso foi dos primeiros a ser Municipal, isto é, erigido pelo 
Poder Público, se bem que na segunda metade do século XIX o humanismo 
e o positivismo já grassavam entre nossos políticos, porém não podemos 
esquecer que sua “urgência e necessidade” remontam a 1832....

Outro motivo de orgulho – verdadeiro museu – são as obras de arte 
que adornam seus túmulos e jazigos, muitos confeccionados na Europa, e 
aqui concluídos, além daqueles feitos pelos nossos próprios artistas. Vários 
estudantes de arte de outras cidades, procuram no São João Batista as obras 
de Vilmo Rosada. por exemplo. E, no entanto a falta de cuidado e zelo com 
a preservação desse importante museu não é o único pecado que se comete. 
Não difundir seu valor entre os próprios rio-clarenses também é dever dos 
responsáveis pela educação e cultura de nosso povo.

Os cemitérios municipais são o retrato de seus Municípios, de-
vem ser cuidados e bem tratados; há várias cidades que mantém visitação 
agendada e com monitor, isto porque já entenderam que a história também  
está ali...

Será que nossos munícipes sabem que a família de Manuel Ferraz 
de Campos Salles – Presidente da República – 1898-1902 – está quase toda 
sepultada aqui? Inclusive seu irmão Joaquim Salles que deu nome ao

Colégio onde foi nosso primeiro Cemitério?
Isto sem falarmos dos Barões, Coronéis, Marqueses. Estão sepul-

tados ali homens e mulheres que aqui viveram, trabalharam, sofreram, cria-
ram suas famílias, construíram uma cidade e contribuíram para nosso de-
senvolvimento econômico, social, cultural sem título nobiliárquico algum, 
apenas o de cidadão rio-clarense.

E, para decepção dos que gostam de associar cemitérios a lendas, 
aparições e mistérios, sinto afirmar que nada do que corre nesse  sentido se 
comprovou .Até mesmo  a tal história do Barão de Grão Mogol que muitos 
afirmam ter sido sepultado em sua Fazenda com seus escravos não é verda-
de. Há na Secretaria da Administração do São João Batista, no Livro 95 –Re-
cibos – fls.131 – Registro nº 407 – “`[..o pagamento da quantia de oito mil 
pela sepultura em quadra particular para o cadáver de Gualter Martins” 
– Ex Barão de Grão Mogol.

Bem , deixemos as lendas e “ causos” para outra oportunidade, 
quem sabe até mesmo uma pesquisa....

O que precisa ser difundido para os cidadãos rio-clarenses, princi-
palmente para os mais jovens, é a noção de que os cemitérios são documen-
tos históricos e como tais devem ser preservados por serem também fontes 
de pesquisas importantes, tais como: como o Poder Público tratou determi-
nada epidemia em determinada época, como era aplicado o Regulamento 
Sanitário, como se combatia o uso indevido da água, enfim

são tantas as situações  que circunscrevem a edificação e o uso de 
um cemitério, inclusive quando envolve o público e o privado, que o povo, 
como seu único e irremediável usuário deveria ser melhor informado sobre 
sua “ ultima morada”. •
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A História Local e o 
ensino de História
Helia Gimenez Machado
Historiadora, mestre, professora na Faculdade Salesiana Dom 
Bosco de Piracicaba, autora do Atlas Municipal

Para formarmos cidadãos, que possam se orientar na vida prática, 
necessitamos interpretar e nos apropriar do passado em um processo que 
permita construir sua consciência histórica. Como viver sem conhecer mi-
nimamente o passado? Esta é uma questão que a escola tem enfrentado. Os 
alunos guiados pela mídia só têm interesse no presente, por isso mobilizar 
narrativas que tornem o passado presente promovendo esta articulação tão 
necessária para o ciclo da vida tornou-se um grande desafio para o ensino de 
história, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental.

Ensinar historia da cidade não tem sido uma prática comum nas 
escolas, fala-se da Historia local só na ocasião do aniversario da cidade cum-
prindo uma formalidade de currículo. Depois da publicação do Atlas Escolar 
de Rio Claro, material escolar que privilegia o ensino do lugar, os professo-
res passaram a se apropriar de conhecimentos históricos sobre Rio Claro, o 
que tem facilitado seu ensino.

A história da cidade passa pela compreensão do tempo elaborado 
pela criança. Esta compreensão vai depender das experiências que a criança 
possa ter em “escutar coisas que aqui aconteceram”, olhar para as marcas 
presentes na cidade através de sua arquitetura, prédios antigos, ouvir relatos 
que indicam o que foi aquele lugar, que significado tinha em outros tempos 
estimula o aluno a observar “seu lugar”, o que pode ser competência da 
escola.

 As propostas metodológicas escolares podem escolher entre en-
sinar coisas da cidade que não quer esquecer seu passado, sua identidade, 
ou termos uma cidade que rejeita seu passado em nome do futuro que se 
pretende seja promissor.

Deste modo, há uma dimensão criativa e especifica do saber es-
colar, que ao selecionar elementos da cultura para serem transmitidos, o faz 
em consonância com processos que devem garantir sua transmissibilidade e 
assimilação para as gerações mais jovens.

Entendemos que há vínculos entre o aluno e seu espaço urbano, que 
podem ser re-significados e materializados com reminiscências do passado, 
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trazidas pelas narrativas formais ou 
informais, pelo espaço arquitetônico 
que revelam e instruem, tendo em 
vista a fixação de signos que suplan-
tam a escrita e podem atingir direta-
mente o âmbito do simbólico. 

A observação do famoso 
historiador Marc Bloch é decisiva 
para prosseguirmos em nossa discus-
são sobre a importância de se cons-
truir e reconstruir a historia. “O pas-
sado é por definição, um dado que 
coisa alguma pode modificar. Mas o 

conhecimento do passado é coisa em 
progresso, que interruptamente se 
transforma e se aperfeiçoa”1 É nes-
sa perspectiva que entendemos que 
o estudo da história pode ser a todo 
momento revisto e nós professores 
podemos estar inseridos nesse amplo 
processo de construção histórica. 

A história para alcançar o 
“status de ciência” dentro da prática 
positivista, reuniu os documentos 
escritos fazendo deles testemunhos 
imbuídos de verdade. A constituição 
de bibliotecas e de arquivos forneceu 

assim o material da história.
Hoje, como bem coloca 

Pierre Nora. “Existem muitos luga-
res da memória” locais construídos 
para guardar a memória nacional. 
São os arquivos públicos, museus 
monumentos construídos para serem 
os depositários da memória não só 
da elite, mas como registros da vida 
ali desenvolvida em outros tempos.

 Sabemos que um docu-
mento por mais objetivo que possa 
parecer seu conteúdo, sua utilização 
depende da visão e da intenção do 

1 Marc Bloch, Introdução à Historia, 2. ed.,Lisboa, Publicações Europa- América, 1974, p. 5.

1827 - Junho - 1927 - Gabinete de Leitura Avenida 1 com Rua 6 - Vendo-se ao fundo o Cine Teatro Variedades
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historiador. Por isso a idéia do histo-
riador neutro sem propósitos torna-
se impraticável.

A Historia já pertence ao 
passado e nada poderá mudá-la, não 
alteramos os fatos ocorridos, nossa 
atuação restringe-se ao conheci-
mento sobre o passado este sim vem 
sendo modificado.

 Podemos através de pes-
quisa, construirmos ou reconstruir-
mos trechos da História de nossa 
cidade no ambiente escolar. A His-
toria local ou do lugar torna-se uma 
alternativa viável para ser pesquisa-
da e reconstruída por professores e 
alunos. 

Estudar a Historia da ci-

dade permite que tenhamos perto de 
nós todos os elementos que expres-
sam as condições sociais, econô-
micas e políticas concretamente ali 
realizadas. Porém, não podemos, en-
tretanto, perder de vista a dimensão 
de outras escalas de análise.

Ao professor cabe um pa-
pel muito importante neste estudo, 
pois, no dia a dia da sala de aula, será 
realizada parte do conjunto do traba-
lho, poderão ser estudados, conteú-
dos que de alguma maneira fazem 
parte do espaço de vivência do alu-
no. Outra coisa muito importante é 
o professor entender muito bem as 
questões teórico-metodológicas en-
volvidas nessa prática educativa.

Estudar a História da cida-
de pode ser a primeira oportunidade 
do aluno aprender a dinâmica de uma 
sociedade relativamente complexa, 
que exige compreensão de uma série 
de noções importantes para o conhe-
cimento dos fatos históricos.

A História local deve ser 
sempre entendida como integrante 
de uma totalidade. 

A realização de uma pes-
quisa e desvendar ao aluno como é 
construída a História da sua cidade, 
torna-se viável, uma vez que é mais 
fácil visitar os “lugares da memória” 
arquivos, museus. As fontes estarão 
sempre mais próximas e acessíveis.  
Encontramos com mais facilidade as 

Fachada da antiga Estação Ferroviária
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marcas deixadas no espaço pelas su-
cessivas gerações.

De um modo geral, a es-
cola tem se limitado a ensinar His-
toria através de um livro didático. O 
processo histórico ali apresentado 
parece pronto e acabado não aceitan-
do outras interpretações. Pouco, se 
tem feito para ensinar o processo de 
produção dos textos históricos. As-
sim os livros são vistos como fonte 
de verdade, de forma dogmática. A 
realidade de uma sociedade passa a 
ser encarada tal qual o livro apresen-
ta. Em outras palavras o aluno acaba 
por incorporar a única visão do livro 

pelo qual estudou. Dessa maneira a 
Historia fica como uma disciplina 
escolar encerrada em si mesma, por-
tanto distante da vida do aluno. 

A historiografia, a escrita 
da história, sempre foi realizada por 
pessoas que a registravam e escreve-
ram sobre ela sempre com alguma 
intenção. Geralmente eram pessoas 
da elite que pretendiam perpetuar a 
situação vigente.

 Diante do fato histórico 
sempre esteve o olhar do historiador. 
A Historia foi escrita durante muito 
tempo como uma narração de episó-
dios ordenados cronologicamente. 

Será que essa Historia linear dava 
conta de explicar como as socieda-
des antigas viviam? Para responder 
questões assim é necessária uma 
postura teórico-metodológica que 
exige flexibilidade para permitir que 
novos conhecimentos sejam incor-
porados aos já existentes. 

Durante o período em o 
Brasil foi governado pela monar-
quia, encontramos registros da pre-
ocupação do governo, mais especifi-
camente D. Pedro II, em dar ao povo 
brasileiro uma identidade nacional.

  A elite cultural do país, 
naquela época, era de formação eu-

Primeira Estação da Cia. Paulista de Estrada de Ferro em Rio Claro. 
Inaugurada em 11 de agosto de 1876. Demolida em 1910.
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ropéia e tentava aproximar a cultura 
que aqui se formava aos padrões eu-
ropeus. As identificações regionais 
não foram salientadas uma vez que 
precisávamos fortalecer o poder 
central. Éramos um país grande e 
jovem enfrentando inúmeras revol-
tas regionais (Revolução Farroupi-
lha). Vista desse modo a História do 
Brasil nasceu com uma preocupa-
ção ideológica.

A tarefa dos primeiros 
historiadores do Brasil foi consul-
tar os documentos armazenados nos 
diversos arquivos no Rio de Janeiro 
e em Portugal. Procuraram fontes 
primárias, documentos produzidos 
em cartórios, nas Igrejas, processos 
judiciais, que estão englobados en-
tre os documentos escritos e oficiais. 
Porém existem outros: depoimento 
de alguma pessoa que tenha vivido 
o fato relatado, relatos de viajantes, 
ou fotografia, quando existir, cartas 
escritas, etc.

Escrever Historia signifi-
ca, descobrir fontes que permitem 
compor aquele trecho que se preten-
de estudar. 

Os documentos, de qual-
quer natureza, não são suficientes 
para escrever a História, a escrita 
depende de uma postura teórico–me-
todológica do historiador. A maneira 
como ele interpreta o documento, 
ou ainda o que daquele fato ele quer 
ressaltar, ou o que pretende omitir 
nem sempre fica claro no texto his-
tórico escrito.

Para se ter uma real di-
mensão da historia dos homens é 
necessário investigar como eles 
produziam sua alimentação, seu 
vestuário; como faziam suas fer-
ramentas de trabalho, suas armas, 

2 Fonseca.S. Didática e Prática de Ensino de História. Campinas: Papirus, 2005

seus utensílios domésticos... En-
fim tudo o que se relacionava a sua 
vida. Outro aspecto tão importante 
quanto à produção da vida material 
refere-se às relações estabelecidas 
entre os homens; ou seja, quem de-
tinha o poder? Como eram as clas-
ses sociais etc. 

Precisamos para recons-
truir a historia analisarmos como os 
homens daquela época pensavam.  
Quais eram suas crenças religiosas, 
seu modo de entender os fenômenos 
sociais, e os da natureza, enfim como 
se organizavam para viver. 

A produção historiográfi-
ca deve se preocupar em explicar o 
desenvolvimento das sociedades hu-
manas. 

 Deparamos-nos com outra 
dificuldade que é a própria noção de 
Historia Local como entidade distin-
ta e separada, como um fenômeno 
único. Por isso voltamos a pontuar 
que a História Local deve ser estu-
dada como ponto de partida de um 
conhecimento histórico, funcionan-
do como uma janela para o mundo. 

Nesse sentido um autor 
SAMUEL 1989 defende: 

 “A história local não se escreve 
por si mesma, mas, como qual-
quer outro tipo de projeto his-
tórico. Os estudos de historia 
local revelam-se extremamen-
te motivadores para os alunos 
porque lhes permitem realizar 
atividades sobre temas que lhes 
despertam o interesse, pela re-
lação com o passado do que 
ainda reconhecem os mais va-
riados vestígios.  A motivação 
deve, contudo, ultrapassar a sa-
tisfação da simples curiosidade, 

para fomentar um verdadeiro 
trabalho de investigação”2

Trazer a construção da 
História, torná-la próxima aos alu-
nos pode se constituir em um pode-
roso recurso para vencermos esses 
grandes desafios que a educação nos 
apresenta. 

Para construirmos ou re-
construirmos a História da cidade 
em sala de aula temos necessaria-
mente que recorrer a fontes históri-
cas de diversas naturezas. 

Ensinar Historia requer um 
diálogo permanente com diferentes 
saberes produzidos em diferentes 
espaços e podem vir de diversas fon-
tes. Os saberes da vivência dos alu-
nos trazidos pela mídia, dos espaços 
de trabalho, dos espaços religiosos, 
e muitos outros, mediados pela ação, 
sujeitos (alunos e professores) po-
dem ser reconstruídos e transforma-
dos através de pesquisa realizada na 
esfera escolar.

A experiência escolar se 
estrutura no diálogo entre as normas 
oficiais e a realidade cotidiana que a 
escola enfrenta.

O espaço arquitetônico da 
cidade pode revelar e instruir, ten-
do em vista a fixação de signos que 
suplantam a escrita. O efeito visu-
al, como, por exemplo, a Estação 
da Paulista pode exercer um efeito 
mais sólido sobre os processos de 
rememoração. Um edifício é tangí-
vel “segura”o tempo, materializa o 
passado como elemento significativo 
para atribuir sentido ao “lugar”.

A escola pode ensinar o 
aluno a ter um olhar de conhecimen-
to sobre o passado da cidade onde o 
aluno vive, sentindo-se  parte dela. •
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Memória e 
Cultura Digital
Ibrahim Cesar
É estudante de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda 
nas Faculdades Integradas Claretianas. Além de escritor e blogueiro é estagiário do 
Arquivo Público. ibrahimcesar@gmail.com - http://ibrahimcesar.com

“O método aqui definido confessa a percepção de que todo verdadeiro 
conhecimento é impossível. Só se podem enumerar as aparências e 
se fazer sentir o clima”. Albert Camus em “O Mito de Sísifo””

Há muito tempo que a Internet deixou de ser futuro e se tornou 
presente. O uso da rede está cada vez mais se tornando parte da vida diária 
da população, que está encontrando múltiplas formas de vivência na mesma. 
Isso está acontecendo e está acontecendo agora. O escritor de ficção científi-
ca William Gibson cunhou uma curiosa frase sobre nossos tempos, “o futuro 
já chegou, ele somente não está bem distribuído ainda”. Está acontecendo e 
está acontecendo agora. 

Eu não vejo meios de comunicação como meras tecnologias. Nas 
palavras de Ivo Correa: “Tecnologia não é discussão de TI”, ou nas de Daniel 
Pádua, desenvolvedor Wordpress que imortalizou a frase de que “Tecnologia 
é mato. O importante são as pessoas”, um meio não pode ser visto apenas do 
ponto de vista de sua tecnologia de transmissão, eles existem em uma ecolo-
gia midiática. Se você perguntar a qualquer pessoa da área o que é a Internet, 
embora as respostas possam variar, com menor ou maior grau de detalhes, 
mas elas basicamente lhe dirão que é a “grande rede ligando os computado-
res”. Falso. A Internet é uma rede de pessoas. Pessoas usando tecnologias e 
vivendo em rede, e nesse complexo sistema de diversas tecnologias, pessoas 
e culturas locais, emerge o conceito de “cultura da convergência”.

A Cultura da Convergência se expressa na mudança da lógica pela 
qual a cultura opera, com ênfase no fluxo de conteúdos pelos canais mi-
diáticos. Define mudanças tecnológicas, culturais e sociais no modo como 
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as mídias circulam em nossa cultura. 
Algumas das ideias comuns expres-
sas por este termo incluem o fluxo de 
conteúdos através de vários suportes 
midiáticos, a cooperação entre as 
múltiplas indústrias midiáticas, a 
busca de novas estruturas de finan-
ciamento das mídias, e o comporta-
mento migratório da audiência, que 
vai a quase qualquer lugar em busca 
das experiências que deseja. Talvez, 
num conceito mais amplo, a conver-
gência se refira a uma situação em 

que múltiplos sistemas midiáticos 
coexistem e o conteúdo passa por 
eles fluidamente. Convergência é 
entendida aqui como um processo 
contínuo ou uma série contínua de 
interstícios entre diferentes sistemas 
midiáticos, não uma relação fixa. E 
o surgimento de um novo meio não 
implica na morte do outro. Os apo-
calípticos de plantão anunciaram o 
fim da televisão e o fim da publicida-
de. E até mesmo haja quem decretou 
a data exata para o fim dos jornais 

impressos2.  De acordo com o viés da 
cultura da convergência, os mesmos 
coexistem no ecossistema midiático. 
Como assinala Jenkins, os velhos 
meios de comunicação em massa 
nunca morrem – nem desaparecem 
necessariamente. O que morre são 
apenas as ferramentas que usamos 
para acessar o seu conteúdo – a fita 
cassete, a betacam. São o que os es-
tudiosos dos meios de comunicação 
chamam de tecnologias de distribui-
ção (delivery technologies).

1 Philip Meyer calcula que o primeiro trimestre de 2043 será o momento em que o jornal impresso morrerá nos Estados Unidos, quando o último leitor cansado colocar de 
  lado a última edição amarrotada.

AULA INAUGURAL - Programa Especialização em gestão Pública em 21-08-09
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Para entender o conceito 
de mídia, que aqui é considerado 
como análogo a meio de comuni-
cação, usaremos o modelo aborda-
do pela historiadora Lisa Gitelman 
(apud Jenkins, 2008), que oferece 
um modelo de mídia que trabalha 
em dois níveis: no primeiro, um 
meio é uma tecnologia que permite a 
comunicação; no segundo, um meio 
é um conjunto de “protocolos” asso-
ciados às práticas sociais e culturais 
que cresceram em torno dessa tecno-

logia. Sistemas de distribuição são 
apenas e simplesmente tecnologias: 
meios de comunicação  são também 
sistemas culturais. Tecnologias de 
distribuição vem e vão o tempo todo, 
mas os meios de comunicação per-
sistem como camadas dentro de um 
estrato de entretenimento e informa-
ção cada vez mais complicado.

Em suma, o conteúdo de 
um meio pode mudar, seu público 
pode mudar e seu status social pode 
subir ou cair, mas uma vez que um 

meio se estabeleça, ao satisfazer al-
guma demanda humana essencial, 
ele continua a funcionar dentro de 
um sistema maior de opções de co-
municação.

A grande mudança que 
ocorre, logo, não é em relação às 
mídias e aos meios. É uma mudan-
ça das tecnologias de distribuição e 
mais importante, em relação aos pro-
tocolos. Protocolos, para usar a ex-
planação de Jenkins, expressam uma 
grande variedade de relações sociais, 

Durval Augusto 
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econômicas e materiais. E protoco-
los estão longe de serem estáticos. 
E na relação e expressão dessas pes-
soas em rede começa a surgir o que 
chamamos de “cultura digital”.

O uso do termo foi sur-
gindo espontaneamente, principal-
mente no Brasil. Em países de lín-
gua inglesa não encontramos o uso 
do termo, que foi melhor articulado 
por Gilberto Gil, enquanto ministro 
da cultura ao realizar um discurso: 
“Cultura digital é um conceito novo. 
Parte da ideia de que a revolução das 
tecnologias digitais, é, em essência, 
cultural. O que está implicado aqui é 
que o uso da tecnologia digital muda 
os comportamentos. O uso pleno da 
internet e dos softwares livres cria 
fantásticas possibilidades de demo-
cratizar os acessos à informação e ao 
conhecimento, maximizar os poten-
ciais dos bens e serviços culturais, 
simplificar os valores que formam o 
nosso repertório comum e, portanto, 
a nossa cultura, e potencializar tam-
bém a produção cultural, criando in-
clusive novas formas de arte”.

Os eixos da política da cul-
tura digital: Memória digital (acer-
vo, história e futuro); Economia da 
Cultura Digital (Compartilhamento, 
interesse público e mercado); In-
fraestrutura para a Cultura Digital 
(Infovia, acesso e inclusão); Arte Di-
gital (Linguagem, democratização e 
remix) e Comunicação Digital (Lín-
gua, mídia e convergência). 

No que diz respeito ao 
desenvolvimento da memória e da 
preservação do patrimônio cultural, 
o florescimento das mídias digitais 
possui algumas aplicações bem po-
sitivas. Por exemplo, seria possível 
a armazenagem de qualquer tipo de 
documento através de sua digitali-

zação, seja ele um depoimento oral, 
um texto, imagem ou vídeo, com a 
vantagem de não se desgastar com 
o tempo ou manuseio, como ocorre 
com as mídias analógicas. Tal docu-
mento, independente da forma, po-
deria hoje ser facilmente disponibili-
zado na Internet, sendo acessado por 
qualquer pessoa, em tempo real, em 
qualquer parte do mundo. O grande 
entrave se deve tanto aos custos e lo-
gística de digitalização assim como 
protocolos culturais dos agentes res-
ponsáveis pela guarda destes patri-
mônios.

Virtualizado, o patrimônio 
cultural, seja ele um bem material 
(edifício, objetos) ou um bem imate-
rial (costumes, danças tradicionais), 
poderia utilizar-se não só de textos 
que documentem sua história, como 
tradicionalmente ocorre, mas de todo 
um conjunto de recursos multimídia 
(vídeo, áudio, modelagens tridimen-
cionais, imagens) que poderiam en-
riquecer e potencializar traços de sua 
história.

Pierre Lévy inicia seu mais 
famoso livro, “Cibercultura” (1999), 
dizendo que geralmente o conside-
ram um otimista. E estão certos. Seu 
otimismo, contudo, nos revela Lévy, 
não promete que a Internet resolve-
rá, em um passe de mágica, todos os 
problemas culturais e sociais do pla-
neta. Consiste apenas em reconhe-
cer dois fatos elencados por ele: em 
primeiro lugar, o crescimento do ci-
berespaço resulta de um movimento 
internacional de jovens ávidos para 
experimentar, coletivamente, formas 
de comunicação diferentes daquelas 
que as mídias clássicas nos propõem. 
Em segundo lugar, que estamos vi-
vendo a abertura de um novo espaço 
de comunicação, e cabe apenas a nós 

explorar as potencialidades mais po-
sitivas deste espaço nos planos eco-
nômico, político, cultural e humano.

Desse ambiente imerso na 
cultura digital onde o conhecimento 
está disponível a um acesso simplifi-
cado a todos, assim como ferramen-
tas de edição, publicação e remix 
do conteúdo das mídias, emergem 
novos protocolos culturais e sociais 
e ouso dizer que viver em rede im-
plica uma nova ética. Uma ética de 
compartilhamento. Reconhecendo o 
fato de que o conhecimento estan-
do disponível e nos auxiliando em 
nossas tarefas, nós crescemos como 
seres humanos e devemos promover 
o mesmo crescimento a outros, tam-
bém liberando o que sabemos. So-
zinho ninguém sabe tudo, mas cada 
um de nós sabe um pouco e podemos 
compartilhar o que sabemos, criando 
uma inteligência coletiva. É por isso 
que se usa software livre. As ferra-
mentas intelectuais também devem 
ser compartilhadas e livres para o 
uso. Uma cultura livre.

Muita tecnologia está dis-
ponível para a operação das mudan-
ças que queremos que se concre-
tizem, mas falta ainda o principal: 
mudança na própria sociedade. Al-
guns softwares livres, e mesmo sis-
temas operacionais completos como 
as últimas versões do Ubuntu, são 
mais simples de usar rotineiramente 
do que o Windows, o que impede sua 
adoção é basicamente um problema 
cultural.

MEMÓRIA VIVA

A cidade de Rio Claro atra-
vés do Arquivo Público e Histórico 
do Município de Rio Claro “Oscar 
de Arruda Penteado” vem trabalhan-
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do para adequar-se às novas tecnolo-
gias. Buscando formas de disponibi-
lizar e mapear todo o seu conteúdo 
em um processo que embora lento, 
se faz necessário para não perder a 
marcha do tempo. Vem inclusive não 
apenas buscando essa adequação aos 
novos tempos do ponto de vista téc-
nico, mas também visa preencher 
através do registro, em vídeo, de his-
tória  oral, lançar luz sobre fragmen-
tos da história de nossa cidade, que é 

disponibilizado através de um portal 
na internet chamado Memória Viva 
(http://memoriaviva.sp.gov.br).

Ao longo de sua existên-
cia, que remonta à fundação da Bi-
blioteca Nacional e do Museu Na-
cional de Belas Artes, em 1808, as 
instituições públicas do Brasil res-
ponsáveis pela guarda e fomentos 
dos bens culturais constituíram um 
significativo patrimônio compos-
to por acervos de diferentes tipos e 

formatos: textos, fotografias, mapas, 
filmes, pinturas, esculturas, utensí-
lios e artefatos diversos. O conjunto 
desses elementos materiais e imate-
riais representa, simbolicamente, a 
história da formação das identidades 
brasileiras, nossa memória social. E 
esta memória, enraizada no patrimô-
nio cultural, sempre foi influenciada 
pelos meios de comunicação domi-
nantes de um determinado momento 
da História, e estes sempre estiveram 

Infográfico
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submetidos a interesses específicos 
de seus proprietários.

A invenção da Imprensa 
por Guttemberg leva isso a um ou-
tro patamar. Porém, como apontam 
Adorno e Horkheimer em sua aná-
lise da Indústria Cultural é de que 
os meios de comunicação em mas-
sa pretensamente disseminadores 
da cultura popular, não atendem aos 
interesses da grande população, não 
registra suas manifestações. Como 
empresas inseridas em uma lógica 
de mercado, seu objetivo anterior é 
o lucro, e para atingi-lo, devem criar 
mensagens que sejam agradáveis ao 
maior número possível de pessoas 
e neste processo terminam por anu-
lar as individualidades culturais das 
manifestações. O povo, não fazendo 
parte da elite que tem acesso à cria-
ção das mensagens, está fora do pro-
cesso de criação do que mais tarde 
chamamos de história. 

Enquanto os assuntos es-
colhidos pela elite como dignos de 
nota são devidamente registrados 
nos jornais e fotografados, diversas 
manifestações somente ficaram re-
gistradas nas memórias daqueles que 
delas participaram. Quanta riqueza 
da aventura humana não foi ignorada 
com o passar dos anos? E em nossos 
órgãos de registro da História temos 
os jornais, livros, fotos e documen-
tos que devido a estas implicações 
sociais e econômicas são um recorte 
limitado de tudo o que ocorrera. É a 
história de fazendeiros, comerciantes 
e barões. As outras histórias, porque 
elas são plurais, vivem até que sejam 
passadas para uma nova geração ou 
perdidas para sempre. E grande parte 
desse conhecimento nunca é passado 

para frente. Um idoso que falece é 
toda uma biblioteca que se queima.

A internet permite que a 
lógica da Indústria Cultural perca 
sua força. Ela empodera os indivídu-
os a serem produtores de conteúdos 
multimidiáticos, podendo registrar 
suas próprias histórias sem passar 
pelo gargalo dos editores dos gran-
des veículos cuja medida sempre 
deve atender a interesses específi-
cos. Estamos apenas no começo de 
uma nova ecologia midiática. Ainda 
hoje a pauta de atenção das massas é 
o conteúdo gerado por essas grandes 
empresas e conglomerados de mídia, 
porém, não basta o aparecimento de 
novas ferramentas de comunicação 
para operar uma revolução no consu-
mo e produção da informação, é ne-
cessário a apropriação das mesmas e 
a mudança dos protocolos sociais e 
culturais em relação às mesmas. 

Mas a mudança da lógi-
ca da Indústria Cultural não muda 
simplesmente ao se mudar a tec-
nologia, como já explorado neste 
artigo. Pesquisas mostram que as 
pessoas ainda buscam na rede os 
grandes conglomerados de mídia e 
assuntos que estão sendo tratados 
pela mídia de massa. A grande críti-
ca de Adorno e Horkheimer de que 
a população não tinha acesso aos 
meios de produção de conteúdo, 
logo, não poderia existir coisa, tal 
como “cultura de massas”, viu com 
o florescimento da internet, quando 
algumas pessoas tiveram acesso aos 
meios de produção de conteúdo, em 
sua maior parte, apenas cópias, pa-
ródias ou enredos que seguem a ló-
gica dominante dos meios de comu-
nicação em massa. A mudança, se 

ocorrer, virá de um lento processo 
de mudança cultural.

É um objetivo nada mo-
desto ser um dos atores pioneiros 
nesse processo, porém o Memória 
Viva almeja ser um, dos muitos pro-
jetos que virão, onde se dará voz aos 
calados pela história oficial, rubri-
cada pela elite e geralmente a única 
guardada pelos órgãos governamen-
tais. O registro da história oral tem 
sido feito através da metodologia de 
histórias orais temáticas. É um mé-
todo que traça um recorte temático, 
histórico, a partir do presente – do 
chamado documento vivo, do aqui e 
agora – para o passado. É a memó-
ria viva capturada em bits & bytes 
e compartilhada com todos. A velha 
e enriquecedora arte de contar his-
tórias traçando coletivamente, com 
base em diversos relatos, histórias 
e acontecimentos, revelando a iden-
tidade do município. A história oral 
valoriza os aspectos subjetivos do 
comportamento narrativo, utilizando 
como plataforma a Internet, a verda-
deira biblioteca de Babel.

Leitura recomendada:
• Cultura da Convergência de 

Henry Jenkins.
• As Tecnologias da Inteligên-

cia: O Futuro do Pensamento 
na Era da Informática de Pierre 
Lévy.

• Cibercultura de Pierre Lévy.
• Onipresente: Comunicação: de 

Onde Viemos e para Onde Va-
mos de Ricardo Cavallini.

• Cultura Digital.br no endereço 
http://www.culturadigital.br

• Youtube e a revolução digital 
de John Hartley e Henry Jenkins
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O plano diretor de Rio Claro
(Lei Municipal nº 3.806/2007) 
e as ações de planejamento
Jayme de Oliveira Campos
Geólogo, foi Secretário da SEPLADEMA entre 2005 e 2008, quando 
coordenadenou o Projeto da Revisão do Plano Diretor. É doutor em Geologia 
Geral e de Aplicação pela USP, e especialista em gestão de resíduos perigosos 
nas empresas CerChimie, em Nanterre, e SARP Industries, em Limay (França) em 
1998. E-mail: j.alesia@uol.com.br

RESUMO

O Plano Diretor deve ser revisado, em obediência à Lei Federal nº 
10.257/2001 – o Estatuto das Cidades, e à Resolução nº 25, do Ministério 
das Cidades, de 18/03/2006 – que determinam revisão dentro de, no míni-
mo, 10 anos. O Estatuto das Cidades ampliou o raio de ação política dos 
municípios, por exemplo, ao modernizar a legislação sobre o uso e ocupação 
do solo, tornando-a mais próxima da realidade sócio-ambiental dos centros 
urbanos, conferindo poder à municipalidade para garantir a função social da 
propriedade.

O Plano Diretor anterior de Rio Claro - Lei Municipal nº 2.492, de 
06/08/1992 - estabelecia a revisão a cada 05 anos (artigo 191). Portanto, de-
veria ter sido revisado em 1997 e 2002, pelo governo municipal entre 1996 e 
2004. Entretanto, a revisão foi iniciada em 10/2005, tendo sido concluída em 
06/10/2006, de acordo com o estabelecido pela Resolução Recomendada nº 
9, do Ministério das Cidades – Conselho das Cidades, de 08/06/2006. 

A aprovação do novo Plano Diretor (Lei Municipal nº 3.806/2007) 
representa um grande avanço para Rio Claro. A cidade se encontra em pleno 
desenvolvimento e a lei anterior (Lei Municipal nº 2.492/2002) precisava 
ser revista diante da nova realidade do município. O novo documento foi 
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elaborado a partir das diretrizes pre-
vistas no Estatuto das Cidades – Lei 
Federal nº 10.257/2001 - e tem como 
grande conquista a incorporação dos 
princípios da função social da cida-
de. 

O Plano Diretor influi di-
retamente na vida das pessoas. Pre-
vê, por exemplo, uma melhor ocu-
pação demográfica da cidade, pelo 
adensamento dos vazios territoriais 
existentes. Imóveis não edificados 
ou subutilizados, oneram o orçamen-
to municipal, pois são servidos pela 
infra-estrutura existente, como pa-
vimentação, rede de água e esgoto, 
iluminação, entre outros, sem serem 
utilizados. Além disso, muitos des-
ses imóveis são abandonados pelos 

seus proprietários causando transtor-
nos à população. 

Mas no Plano Diretor 
também são tratados assuntos como 
Meio Ambiente, Segurança, Trânsi-
to e Malha Viária, Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos, 
Turismo, Esporte, Educação, Saúde. 
É fundamentalmente uma proposta 
moderna de pensar e planejar a cida-
de, instrumento imprescindível para 
a Gestão da Administração Pública 
Municipal. 

O processo da revisão do 
Plano Diretor foi participativo, com 
consultas públicas, através de ques-
tionários, debates públicos, reuniões 
e audiências públicas. Houve ainda 
a criação de um Grupo Gestor, do 

qual participaram as secretarias mu-
nicipais, os conselhos municipais, 
as entidades de classe, e a socieda-
de organizada. Essas entidades se 
reuniram, dentro do Grupo Gestor, 
quando eram colocadas as sugestões 
de cada uma, as quais foram incor-
poradas, na maioria. O Grupo Exe-
cutivo preparou a minuta, que ficou 
disponível em seis locais diferentes 
na cidade de Rio Claro, entre agosto 
e outubro de 2006, para as pessoas 
interessadas em acrescentar outras 
sugestões.

PARTICULARIDADES QUANTO À 
DEMOGRAFIA DE RIO CLARO

De acordo com a Funda-
ção SEADE – Sistema Estadual de 
Análise de Dados, no ano de 2005, 
Rio Claro atingiu uma população de 
185.131 habitantes, o que significa 
uma taxa média de crescimento anu-
al de 1,97% entre 2000 e 2005, supe-
rior à taxa estimada para o estado de 
São Paulo, que é de 1,72% ao ano, 
e do Brasil, projetada em 1,48% ao 
ano, no mesmo período.   No período 
anterior, Rio Claro também cresceu 
acima da média paulista e brasileira. 
No período de 1980 a 1991, cresceu 
abaixo da média estadual, mas acima 
da média brasileira. 

Considerando a manu-
tenção da taxa geométrica de cres-
cimento anual da população em 
1,97% ao ano, ocorrida entre 2000 
e 2005, a Fundação SEADE projeta 
a população rio-clarense até o ano 
2017, quando o município viria a ter 
233.964 habitantes. 

Comparando-se os dados 
dos censos demográficos entre 1991 
e 2000 verifica-se que houve um 
grande crescimento populacional 
da periferia da cidade, nesse perío-
do, enquanto alguns bairros da zona 

Foto 1 - Vista aérea de Rio Claro
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central chegaram a perder até 50% 
de sua população.  

A cidade vem apresentan-
do um maior crescimento na direção 
nordeste, noroeste, oeste e sul. Exis-
te nestes setores da cidade a presen-
ça de bairros bastante carentes em 
termos de infra-estrutura e menos fa-
vorecidos sócio-economicamente. A 
tendência é de que esses bairros con-
tinuem a crescer, pois ainda dispõem 
de muitos lotes vagos, vendidos a 
preços mais acessíveis comparati-
vamente a localidades mais centrais, 
e onde se manifestam ainda baixas 
densidades demográficas. 

AVANÇOS URBANÍSTICOS E AM-
BIENTAIS RELATIVAMENTE AO 
PLANO DIRETOR ANTERIOR (LEI 
MUNICIPAL nº 2.492/1992)

São grandes as mudan-
ças previstas no Plano Diretor revi-
sado (Lei Municipal 3.806/2007). 
Por exemplo, incorpora os novos 
instrumentos de gestão urbana pre-
vistos no Estatuto da Cidade (Lei 
Federal 10.257/2001). Resumida-
mente, esses instrumentos Jurídico-
Urbanísticos são: o Parcelamento, 
a Edificação ou a Utilização Com-
pulsórios (artigos 67 a 68), o IPTU 
Progressivo no Tempo (artigo 69), 
a Desapropriação com Pagamentos 
em Títulos da Dívida Pública (Arti-
go 70), o Direito de Preempção (ar-
tigos 71 a 74), o Estudo de Impacto 
de Vizinhança (artigos 75 a 82), as 
Operações Urbanas Consorciadas 
(artigos 83 a 87), e a Transferência 
do Direito de Construir (artigo 88).   
Portanto, avança-se no sentido de 
sua atualização com base nas condi-
ções atuais de desenvolvimento de 
Rio Claro, que já não são as mesmas 
de 15 ou 20 anos atrás, bem como 
pela incorporação dos princípios da 

função social da cidade previstos no 
Estatuto da Cidade. 

No que se refere ao IPTU 
progressivo, a sua aplicação não é 
imediata. Primeiramente é necessá-
rio que o proprietário seja notificado 
sobre a situação de seu imóvel e da 
necessidade de utilização, edificação 
ou parcelamento, conforme o caso. 
Só depois de cumpridos os prazos 
estipulados é que será aplicado o 
IPTU progressivo, sendo que os pro-
prietários de um único imóvel de até 
350 m2 estão isentos do mesmo.

O Plano Diretor também 
progride no que se refere à Política 
Urbana, com a redefinição do zone-
amento urbano e rural (artigos 08 a 
29), considerando os instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade. 

O parcelamento do solo 
para fins urbanos pode ser feito me-
diante loteamento, desmembramen-
to e desdobro (artigos 30 a 48), bem 
como de suas variantes definidas na 
Lei 3.806/2007. A área mínima de 
lotes dos novos loteamentos será de 
160 m², e a testada mínima será de 
08 m, inclusive em casos de desdo-
bros (artigo 37, § 1º). São introdu-
zidos os conceitos de parcelamento 
urbano de interesse social (artigos 
39 e 40), condomínios urbanísticos 
(artigos 41 a 45), e vilas (artigos 46 
a 48). A obrigatoriedade da área mí-
nima citada configura-se em um pa-
drão urbanístico moderno, pois um 
terreno de testada de 5m, em lotes 
desdobrados de outros de 10 m de 
frente, como anteriormente se acei-
tava, representa uma aberração ur-
banística, já que não proporciona ao 
munícipe espaço para plantar sequer 
uma árvore, e muito menos respeita 
os coeficientes de permeabilidade do 
terreno, para a recarga do aqüífero 
subterrâneo. Vale citar ainda a cria-
ção das ZEIs – Zonas Especiais de 
Interesse Social (Artigo 24), que têm 

por objetivo promover a urbanização 
e a regularização fundiária de áreas 
ocupadas por assentamentos irregu-
lares por população de baixa renda, 
adequando-as aos parâmetros urba-
nísticos e ambientais estabelecidos 
por lei específica. 

1. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

A Política Municipal de 
Meio Ambiente será orientada pelas 
seguintes diretrizes contidas na Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente, na 
Política Nacional de Recursos Hídri-
cos, na Política Nacional de Sanea-
mento, na Lei Orgânica do Municí-
pio e nas demais normas correlatas, e 
regulamentares da legislação federal 
e da legislação estadual, respeitadas 
as peculiaridades locais. Deverão 
ser desenvolvidas ações para a im-
plantação da Agenda 21 local (artigo 
89).  Entre as ações estratégicas para 
a sua implantação (artigo 90), está a 
criação das 05 Unidades Regionais 
de Planejamento (artigo 91). Os ins-
trumentos da Política Municipal de 
Meio Ambiente são descritos nos ar-
tigos 92 a 96, e entre seus objetivos, 
estão a criação de áreas de relevante 
interesse local, como os 18 Parques 
Municipais (artigo 99). 

2. RECURSOS HÍDRICOS

A Política Municipal de 
Recursos Hídricos (artigo 100) es-
tabelece, entre outros conceitos im-
portantes, que a água é um bem de 
domínio público, limitado e de valor 
econômico, e que o poder público e 
a sociedade, em todos os seus seg-
mentos, são responsáveis pela pre-
servação e conservação dos recursos 
hídricos. Prioritariamente a água será 
utilizada para o abastecimento huma-
no, de forma racional e econômica. 
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A gestão dos recursos hí-
dricos e do setor de saneamento bá-
sico será realizada com a participa-
ção do poder público, dos usuários, 
e das comunidades, sob a responsa-
bilidade da Administração Direta e 
Indireta do Município. A gestão mu-
nicipal considerará a bacia hidrográ-
fica como unidade de planejamento 
dos recursos hídricos, a gestão dos 

recursos hídricos será contemplada 
no Planejamento Urbano e Rural do 
Município, a titularidade do sanea-
mento básico municipal é do Poder 
Público Municipal.  O Município 
estabelecerá diretrizes para usos 
sustentáveis para as bacias dos rios 
Cabeça e Passa Cinco, que deverão 
ser fontes de abastecimento de água 
para o divisor de águas Cabeça-Co-

rumbataí. Deverão ser feitas gestões 
para que o trabalho seja articulado 
com a Prefeitura de Ipeúna, valori-
zando as Áreas de Proteção e Recu-
peração dos Mananciais – APRMs, 
junto aos rios Cabeça e Passa Cinco. 
Prevê-se o Programa de Recupera-
ção Ambiental de Cursos D’Água e 
Fundos de Vale compreendendo um 
conjunto de ações, sob a coordena-

Foto 2 - Boçoroca (processo erosivo) do bairro da Mãe Preta.
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ção do Executivo, visando promover 
transformações urbanísticas estru-
turais e a progressiva valorização e 
melhoria da qualidade ambiental do 
Município, cujos objetivos são de 
ampliar progressiva e continuamente 
a área verde ao longo dos fundos de 
vales, de modo a diminuir os fatores 
causadores de enchentes e os danos 
delas decorrentes, aumentando a in-
filtração das águas pluviais no solo e 
instalando dispositivos para sua re-
tenção, quando necessário. 

Deverá ser implementado 
um plano emergencial de desasso-
reamento e recuperação ambiental 
das bacias do ribeirão Claro, dos rios 
Cabeça e Corumbataí, visando a ga-
rantia da qualidade do abastecimen-
to de água no Município integrado à 
criação dos respectivos parques mu-
nicipais.

As boçorocas (processos 
erosivos) (foto 2), devem ser esta-
bilizadas de acordo com conceitos 
geomorfológicos, hidrológicos e da 
mecânica dos solos, e reservadas 
para áreas verdes, sítios paisagísti-
cos, áreas de recreação e campos de 
esportes. O preenchimento de boço-
rocas com resíduos de qualquer na-
tureza fica proibido, por ser prática 
inócua, havendo, na atualidade, pro-
cessos mais eficazes para a conten-
ção dessas erosões. 

As áreas deprimidas (la-
gos, lagoas secas e áreas de difícil 
escoamento), deverão ser destacadas 
na Lei de Zoneamento, reservando-
se seus usos para fins paisagísticos 

de lazer ou implantação de áreas 
verdes, conforme legislação vigente.

O Programa de Recupe-
ração Ambiental de Cursos D’Água 
e Fundos de Vale fará parte da Lei 
Municipal de Meio Ambiente.

3. BANCO DE DADOS 
MUNICIPAIS

Como instrumento moder-
no para a criação de banco de dados 
municipais, o Plano Diretor – Lei 
Municipal nº 3.806, de 28/12/2007 
– prevê, em seu artigo 187, o Sis-
tema de Informações Municipais, 
que “tem por objetivo fornecer in-
formações para o planejamento, o 
monitoramento, a implementação 
e a avaliação da política urbana, 
subsidiando a tomada de decisões 
ao longo do processo”. No § 1º, lê-
se que “O Sistema de Informações 
Municipais deverá conter e manter 
atualizados dados, informações e 
indicadores sociais, culturais, eco-
nômicos, financeiros, patrimoniais, 
administrativos, físico-territoriais, 
inclusive cartográficos, ambientais, 
imobiliários e outros de relevante in-
teresse para o município”. 

Para atender a tais propó-
sitos, a SEPLADEMA, em parceria 
com o LPM/DEPLAN, do IGCE, 
da UNESP – Campus de Rio Claro, 
optou pela criação de um “software” 
com os dados espaciais e não espa-
ciais do município, com o objetivo 
de integrar os dados espaciais (ma-

pas, plantas e gráficos de relevo, hi-
drografia, etc), e não espaciais (da-
dos cadastrais, tabelas, números e 
outras informações escritas). A inte-
gração destes dois campos distintos 
possibilita a realização de pesquisas 
com maior rapidez e eficiência, além 
de inovar a forma de estudar as evo-
luções do município de uma forma 
virtual com os desenhos espaciais da 
cidade. 

Com o aprimoramento dos 
softwares de desenho gráfico, como 
é o caso do AutoCAD, AutoCAD-
Map e MaxiCAD, foi possível inte-
grar diversos níveis de informação 
gerando-se uma base cartográfica 
atualizada e flexível, ampliando as 
possibilidades na elaboração de di-
versos mapas temáticos, armazena-
dos num único arquivo e separados 
por níveis de informação.

Um dos produtos do mes-
mo foram os 25 mapas georrefe-
renciados, impressos em DVD e 
anexados à publicação do Plano 
Diretor. Um outro produto foi o re-
cadastramento imobiliário, que não 
era realizado desde 1990. Verificou-
se um aumento de 3.460 unidades 
construídas, 644.983 m2 de cons-
trução, e o aumento de arrecadação 
de R$ 1.280.852,00, em 2007, e 
de R$ 2.280.400,00, em 2008, sem 
mencionar o fato de ter sido possí-
vel desenhar-se, em AUTOCAD 
quase 50% dos bairros/loteamentos 
ou condomínios existentes, os quais 
foram inseridos no mapa geral do 
município. •
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Patrimônio preservado 
e patrimônio destruído
Marisa Campos
Pedagoga com Licenciatura e Bacharelado em Línguas Neolatinas (USP – São 
Paulo), Especialista em Lingüística e Literatura (PUC – São Paulo), Especialista em 
Educação (UNESP – Rio Claro), cursou Língua e Civilização (Sorbonne – Paris).

Lamentamos o patrimônio perdido e nos regozijamos do que restou 
em Rio Claro. O Solar da Baronesa de Dourado, sede do nosso Museu His-
tórico e Pedagógico, situado à Avenida Dois - esquina da Rua Sete, casarão 
magnífico, verdadeiro postal da cidade, infelizmente severamente danificado 
em incêndio ocorrido em 21 de Junho de 2010, perdeu seu teto, o assoalho 
do primeiro andar, sua escada em madeira, seu portal, restando felizmente as 
paredes externas e o magnífico balcão de ferro, elemento estético sem igual. 

Esperemos que a restauração possa um dia nos brindar com a visão 
magnífica que apresentava, antes do sinistro.

Esse Solar, assobradado, com vinte cômodos, guarda corpo com 
gradil possivelmente inglês, de ferro, janelas em guilhotina, sacada corrida, 
em taipa de 80 centímetros de espessura nas suas paredes, com belíssima 
porta neoclássica com as iniciais JLB (José Luiz Borges) seu proprietário, 
foi construído em 1863.

Detalhe do Solar da Baronesa do Barão de Dourado. Foto: Marisa Campos 
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José Luiz Borges, Barão de 
Dourado, foi casado com Amália 
Carolina, filha do Visconde de Rio 
Claro, José Estanislau de Oliveira. 
O Barão foi proprietário das fazen-
das Covetinga e Cantagalo (Ipeúna) 
e em 13 de agosto de 1889, recebeu 
seu título do Imperador Pedro II. Foi 
um dos fundadores da Santa Casa de 
Misericórdia em 1885 e administra-
dor da Matriz de São João Batista.

O Solar dos Barões de Dou-
rado, no século passado, abrigou a 
família dos Oliveira Borges, liga-
dos ao Visconde de Rio Claro e ao 
Conde de Pinhal. Esse casarão pos-
sui 1.120 m2 de área construída e 

logo após a construção foi alugado 
ao Hotel D’Oeste e a partir de 1876 
passa a ser residência da Baronesa. 
O Barão morre em 1893, e a Baro-
nesa aí permanece até 1908, e fale-
ce em São Paulo em 1910. Sua neta 
Áurea de Mello Oliveira reside no 
casarão até 1916.

De 1922 a 1924 abrigou o 
Solar o Colégio Minervino. Em 1925 
foi vendido ao educador Joaquim Ri-
beiro do Santos, e funcionou como 
Instituto Joaquim Ribeiro de 1926 
a 1936. Em 1967 foi desapropriado 
pela Prefeitura para aí se instalar o 
Museu Histórico e Pedagógico.

Todos os estilos, todas as 

épocas produzem obras-primas que 
devemos preservar, não só pelo va-
lor histórico, mas também pelo seu 
valor estético. A memória preserva-
da do passado testemunha nossas ra-
ízes, nossa História e é merecedora 
de toda estima e do nosso orgulho.

Presente versus Passado, em-
bate que não deveria existir num país 
de tantas terras e tanto espaço. Bair-
ros antigos, o centro antigo, poderiam 
estar plenamente conservados, dando 
vez à nostalgia, a uma época que se 
foi, mas que vivida intensamente le-
gou personagens, fatos, acontecimen-
tos que estarão eternamente presentes 
no nosso atavismo.
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Carruagem usada por D. Pedro II em Vista a Rio Claro e 
doada ao Museu pela Família Botelho e Medeiros.

(Carruagem desaparecida no incêndio de 2010)
Foto: Marisa Campos

Escada de Madeira do Solar do Barão de Dourado - Destruída no 
incêndio de 2010. Foto: Marisa Campos
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Outro casarão semi-assobradado, o de 
Luiza Gomes Botão, situado à Avenida Cinco 
entre Ruas Cinco e Seis, hoje uma escola profis-
sional, foi construído por rica senhora fazendei-
ra, que fez dele sua morada. Empobrecendo, foi 
o casarão posto a leilão e comprado, na ocasião, 
para ser uma Escola Normal, o que infelizmente 
não se concretizou. Passou depois o imóvel ao 
município, com a finalidade de aí se instalar uma 
escola, função que permanece no local até hoje. 

Felizmente o poder público e a finalidade 
meritória a que se destinou o imóvel, fez com que 
hoje possamos desfrutar da visão magnífica que 
nos proporciona esse edifício. Também o Solar 
do Barão de Dourado pertence ao município e a 
finalidade a que se destinou, garantiu-nos a pre-
servação.

O Gabinete de Leitura situado à Aveni-
da Quatro entre as Ruas Cinco e Seis, instalado 
em casarão assobradado, foi visitado e elogiado 
pelo Imperador Pedro II em sua visita à cidade 
em 1886. No primeiro piso havia uma ampla 
sala para conferências e em agosto de 1937, bens 
móveis e imóveis passaram para a Prefeitura. 
Até hoje se mantém com a mesma finalidade de 
biblioteca e é mais um exemplo de preservação 
pelo poder público.

Nosso Gabinete de Leitura é obra do ar-
quiteto Samuel Quílici, formado pela Universi-
dade de Florença, Itália, que chegou ao Brasil em 
1882, estabelecendo-se em Rio Claro, onde cons-
tituiu a família Quílici. Natural de Lucca, Itália, 
aqui foi responsável por vários projetos como o 
sobrado da Avenida Um - Rua 11, onde reside a 
família da ilustre pintora Ilara Machado. Faleceu 
o arquiteto em 1930.

O casarão do Barão de Rio Claro, hoje 
Escola Estadual Marcelo Schmidt situado à Ave-
nida Um - esquina da Rua Cinco, onde se ins-
talou o segundo Grupo Escolar da cidade criado 
em 1911, assim como o casarão onde funcionou 
a Escola Estadual Irineu Penteado, situado à Rua 
Um - esquina da Avenida Dezoito, que foi inau-
gurado em Janeiro de 1925, como o terceiro Gru-
po Escolar da cidade, também estão preservados, 
pela finalidade nobre a que se destinaram, a edu-
cação mantida pelo Estado e Município.

O Imperador Pedro II, acompanhado da 
Imperatriz Thereza Cristina, em visita a Rio Cla-
ro em 20 de setembro de 1878, hospedaram-se 
no casarão onde hoje funciona o Colégio Mar-

Cadeia e Casa de Câmera. Inaugurado em 1870 e demolida em 1967.  
Avenida 5, entre Ruas 6 e 7 (Rio Claro, SP). Desenho de Percy de Oliveira.

Teatro Variedades. Inaugurado em 1914. Avenida 1 com Rua 6 (Rio Claro, SP). 
Desenho de Percy de Oliveira.

Bandeira da porta do Solar do barão de Dourado com suas iniciais. 
Foto: Marisa Campos
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celo Schmidt, na época residência 
do Barão de Araraquara que depois 
recebeu o título de Visconde de Rio 
Claro. O Imperador veio conhecer o 
ramal férreo da Companhia Paulista 
de Campinas a Rio Claro.

Os ginásios municipais Jo-
aquim Ribeiro e o Santa Cruz, ane-
xo ao Colégio dos Estigmatinos, são 
criados em setembro de 1927. Ambos 
os edifícios estão preservados, assim 
como a Escola Normal, criada em fe-
vereiro de 1928 e mantida pelas Irmãs 
da Congregação do Puríssimo Cora-
ção de Maria, hoje Escola Puríssimo. 
A escola primária funcionou a partir 
de 1909. O belo edifício onde funcio-
na a Escola Estadual Joaquim Salles é 
outro exemplo de edifício assobrada-
do, como os anteriores, e preservado. 
Foi o primeiro Grupo Escolar criado 

Duomo e Campanário da Igreja de Santa Cruz e fundos do eminário dos Estigmatinos. Foto: Marisa Campos
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em Rio Claro, em 1900. 
São os seguintes os edifícios 

tombados em Rio Claro: Solar do 
Barão de Dourado, Estação Ferrovi-
ária, Gabinete de Leitura, Escola Jo-
aquim Salles, Escola Marcelo Sch-
midt, casarão de Luiza Botão, casa-
rão do Barão de Porto Feliz, casarão 
Siqueira Campos, Obelisco (diante 
do Fórum) e o traçado do centro da 
cidade.

O Obelisco, coluna da Re-
pública, foi erigido em homenagem 
aos rio-clarenses pelo restabeleci-
mento da constituição, violada em 3 
de novembro de 1889.

Em 6 de novembro de 1886, 
o Imperador Pedro II, visitando Rio 
Claro pela segunda vez, hospeda-se 
na residência do Dr. Manoel Pes-
soa de Siqueira Campos, hoje Ca-

sarão da Cultura, situado à Avenida 
Três - esquina da Rua Sete. Esse 
casarão, felizmente preservado, é de 
propriedade particular, porém sua 
proprietária tem a preocupação de 
que sua função seja sempre de inte-
resse cultural. Elogiável essa esco-
lha, pois nem sempre encontramos 
pessoas que respeitam o passado; 
outras destroem casarões para em 
seu lugar construir um edifício ou 
simplesmente transformam o espaço 
em estacionamento ou dão a ele uma 
função qualquer. A restauração teria 
sido o melhor caminho.

Nessa ocasião, o imperador 
visitou o Gabinete de Leitura, a Com-
panhia de Luz Elétrica, a Santa Casa 
de Misericórdia, o Teatro São João e o 
Matadouro Municipal.

O casarão do Barão de Porto 
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Feliz, Cândido José de Campos Fer-
raz, à Avenida Dois – esquina da Rua 
Seis, foi construído por Francisco de 
Assis Negreiros. O Barão nasceu em 
agosto de 1830, na Vila de São Car-
los, hoje Campinas. Filho de José de 
Campos Ferraz, Barão de Cascalho, 
em 1864 vem para São João do Rio 
Claro, fixando-se com fazenda de café 
– Fazenda Ibitinga. Falece em outu-
bro de 1879 e está sepultado no Ce-
mitério S. João Batista, em Rio Claro.
 Esse casarão está infeliz-
mente com a fachada da lateral alte-

rada por janelas modernas que ferem 
sua arquitetura original, e está à es-
pera de ação consciente de restauro e 
preservação. Oxalá o poder público 
possa um dia transformá-lo em espa-
ço público, com o respeito devido à 
legislação de tombamento.
 Nossa Estação Ferroviária, 
hoje desativada e que abriga a Secre-
taria de Turismo e diversos eventos 
em seu espaço, já não tem a finalida-
de para a qual foi criada.
 Em Maio de 1873 a Com-
panhia Paulista assinou um contra-

to com o governo da Província para 
construir uma extensão da linha Jun-
diaí – Campinas até Rio Claro, pas-
sando por Limeira, o que se concre-
tizou em agosto de 1876.
 A Companhia Paulista pre-
tendia estender suas linhas de Rio 
Claro para São Carlos e Jaú e em 
1882 o governo provincial deu au-
torização para tal à Companhia Rio-
clarense organizada por fazendeiros 
da região. Em 1884 as linhas chegam 
a São Carlos e em 1885 a Araraqua-
ra. Investidores ingleses compram a 
Companhia em 1889 e seu nome foi 
mudado para Rio Claro São Paulo 
Railway Company.

Em 1910 a então Compa-
nhia Paulista possuía 126 estações, 
137 locomotivas, 22 carros espe-
ciais, 132 carros Pullman, 41 carros 
de correio e 2.833 carros para carga. 
A Companhia Paulista se ramificou 
em curto espaço de tempo e cobriu 
quase todo o Estado de São Paulo.

Hoje, todo esse patrimônio 
se perdeu, essa imensa rede se desfez 
e raros são os trechos que conduzem 
cargas e não mais passageiros, à ex-
ceção de pequenos trechos turísticos. 
Não houve manutenção e a indústria 
automobilística substituiu essa vas-
ta rede, pressionando a construção 
de rodovias, que se multiplicaram. 
Políticas públicas prestigiaram as 
rodovias em benefício da indústria e 
as ferrovias ficaram esquecidas até o 
seu sucateamento. Esse enorme pa-
trimônio, esses investimentos gigan-
tescos desapareceram.

Outros países conservaram 
suas linhas férreas e são mesmo 
amadas e defendidas pelo povo que 
delas se orgulham. Faltaram aqui po-
líticas públicas, defensores, usuários 
e investimentos.

O Chafariz do Mercado Mu-
nicipal foi construído em 1895 por 
Luiz Corazza sob a orientação do 
engenheiro Frederico Adams e inau-
gurado em 1897, ficava no pátio cen-

Residência da família Cartolano, hoje um estacionamento. Rua Três, esquina da Avenida Três.
Foto: Marisa Campos
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tral. Foi demolido, porém registrado 
magistralmente por Nicola Petti em 
seu quadro “Sol no velho merca-
do”. Perda lamentável já que fazia 
parte de sua arquitetura inicial. Esse 
mercado de secos e molhados como 
se dizia então foi transformado em 
quartel de 1918 a 1924, posterior-
mente abrigou uma indústria.

No primeiro centenário de 
Rio Claro em 1927, uma feira in-
dustrial foi aí realizada. Em 1929 foi 
fechado e só voltou a funcionar em 
1949, como mercado, e se mantém 
até hoje.

O Matadouro Municipal 
foi construído em 1886 e inaugura-
do pelo Imperador Pedro II. Esteve 
ativo até 1965, quando o Serviço de 
Inspeção Federal considerou-o precá-
rio. Fica a 3 km do centro da cidade e 
conserva o mesmo aspecto arquitetô-
nico da época de sua construção. Fica 
próximo ao Ribeirão Claro em estra-
da que margeia o Campo de Aviação.

A Santa Casa de Misericór-
dia foi fundada em 1876, seu bene-
mérito foi o capitalista Francisco 
de Assis Negreiros que comprou o 
casarão da Avenida Três - Rua Dois 

para lá instalar um hospital. Seu pri-
meiro provedor foi o tenente coronel 
José Luís Borges.

O Barão inglês José Lister 
acabara de desenvolver seu método 
de assepsia, combatido na época, 
mas adotado depois universalmente. 
Gangrena, tétano, septicemia eram 
doenças freqüentes, pois os instru-
mentos cirúrgicos eram lavados ape-
nas com água. Não se conheciam 
ainda os antibióticos, vitaminas e as-
pirina. Em 1922 o hospital transfere-
se para o local onde hoje se instala, 
Avenida 15 entre Ruas Dois e Três. 
O velho prédio, se conserva até hoje.

O Teatro São João teve sua 
construção iniciada em maio de 1863, 
em terreno doado por Raphael Tobias 
de Barros, o 2° Barão de Piracicaba e 
doações do Barão de Dourado, José 
Luís Borges, de Francisco de Assis 
Negreiros, de Joaquim Teixeira das 
Neves, Antonio Gonçalves de Amo-
rim, João Guilherme de Aguiar Whi-
taker e José Estanislau de Oliveira.

O teatro foi aberto ao públi-
co em janeiro de 1864 e possuía uma 
plateia de 400 cadeiras e 63 cama-
rotes. Durante cinquenta anos foi a 

única casa de espetáculos da cidade 
e das poucas da província e por aqui 
passaram grandes companhias.

Em 1888, após reforma, 
passa a chamar-se Teatro Phenix. A 
partir de 1901 foi usado como ci-
nema. Posteriormente foi demolido 
perdendo a cidade uma bela casa de 
espetáculo, bem situada à Rua Três 
- Avenida Um, diante de belíssimo 
jardim, nosso jardim Público.

Em 1914 surge o Teatro Va-
riedades, construído por uma socie-
dade anônima onde se destacavam 
entre outros José Castellano. Possuía 
400 cadeiras, 32 frisas e galeria para 
500 pessoas, a decoração possuía 
pinturas de Felício Rossini e Aladi-
no Divani. Também a fachada pos-
suía pinturas representando as musas 
da Tragédia, da Comédia e da Dança 
(Melpômene, Tália e Terpsícore).

A companhia lírica italiana 
Maio Pagliuchi e Cia., programou 
seis espetáculos e duas récitas ex-
traordinárias. Foram apresentadas 
as óperas Aída de Verdi, La Tosca 
de Puccini, Rigoleto de Verdi, Ca-
valleria Rusticana de Mascagni, I 
Pagliacci de Leoncavallo, Rigoleto 

Do casarão só restam as grades de ferro e no espaço hoje existe um estacionamento. Rua Cinco, Avenida Dois. Foto: Marisa Campos
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de Verdi, La Bohème de Puccini, O 
Guarani de Carlos Gomes e Carmem 
de Bizet.

O prédio se conservou, po-
rém adaptado para supermercado 
que alterou o interior do mesmo.

Um casarão de pedra e pa-
redes internas de taipa, muito danifi-
cado, mas imponente, talvez o mais 
belo casarão antigo, sede de fazen-
da, da cidade é o do Barão de Grão 
Mogol, construído pelo Senador Ni-

colau Pereira de Campos Vergueiro, 
sede da Fazenda Angélica. O sena-
dor foi agricultor progressista que 
trouxe colonos alemães e suíços que 
substituíram os escravos. Esse casa-
rão foi vendido em 1881 ao coronel 
Gualter Martins, Barão de Grão Mo-
gol, que vinha de Minas Gerais.

Hoje, esse casarão, lamenta-
velmente, não vem sendo mantido e 
encontra-se em péssimas condições 
de conservação. Faz parte da história 
do café e foi seu proprietário quem 
anunciou em 16 de novembro de 
1889 a proclamação da República. 
Seus despojos estão enterrados no 
cemitério da fazenda em túmulo de 
pedra entalhada, encimado por uma 
cruz, ambos de granito.

Outros belos edifícios me-
receriam, além desse, ser preserva-
dos e guardados para nossa memó-
ria como o velho edifício do Semi-
nário Claret, a Escola Puríssimo e 
sua capela, a Igreja Matriz de São 
João Batista, a Igreja de Santa Cruz 
e Seminário dos Estigmatinos, a re-
sidência do Dr. Alfredo José Fontes, 
Rua Seis – esquina da Avenida Três, 
hoje de propriedade do Puríssimo, 
com fachada de azulejos portugue-
ses, a residência da Família Duckur 
- Rua Nove – Avenida Um – em es-
tilo art déco, a fachada da Socieda-
de Italiana Rua Quatro – Avenidas 
Seis e Quatro, o Anjo da Concórdia 
– doação da colônia Italiana a Rio 
Claro no seu centenário em junho 
de 1927.

Além disso, o Castelinho 
- antiga bomba d’água, onde des-
de 1895 por sugestão da Comissão 
de Saneamento do Estado, é inclu-
ída uma grande nascente, no final 
da Rua Dois na margem direita do 
Córrego da Servidão, para abasteci-
mento da cidade, o Colégio Koelle 
e seus prédios antigos - que desde 
1883 é conduzido pela família Ko-
elle, a residência de Antônio Môna-
co de Lucca – Rua Sete – Avenida 

Detalhe da fachada da Sociedade Italiana 
Rua Quatro, Avenidas Quatro e Seis Foto: Marisa Campos
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Três, o sobrado da pintora e profes-
sora Ilara Machado, os casarões do 
Horto Florestal Edmundo Navarro 
de Andrade, hoje Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade – 
FEENA.

Outros edifícios porém, não 
tiveram a mesma sorte de serem 
preservados ou pelo poder público 
ou por particulares, como o casarão 
de azulejos de propriedade de João 
José Fernandes – Avenida Dois – 
Rua Dois , hoje um edifício no lo-
cal; o teatro que existiu nos fundos 
da Sociedade Italiana e foi palco de 
formaturas, bailes e festas italianas, 
hoje no local um edifício em cons-
trução; o casarão da família Carto-
lano – Rua Três Avenida Três, hoje 
um estacionamento; a Toca – Rua 
Quatro – Avenida Três hoje um es-
tacionamento; a residência  de To-
más Carlos de Molina construída em 

1864 e demolida em 1980; o casarão 
da Avenida dois com Rua seis, hoje 
uma imobiliária.

Muito se perdeu, lamenta-
mos, mas há muito a se preservar, 
além dos citados, basta observarmos 
com atenção e encontramos, por 
exemplo, o prédio do Hotel Stein – 
Rua Dois – Avenida Seis, a antiga 
Telefônica Rua Dois – Avenida Qua-
tro em estilo art déco, e muito mais.

Com a criação do Conselho 
Municipal do Patrimônio, em 2010, 
acreditamos contar com a sensibili-
dade e o poder político de nosso pre-
feito Palmínio Altimari Filho para 
ampliar o número de belas edifica-
ções históricas nas mãos protetoras 
de instituições culturais, educativas 
ou administrativas, pela preservação 
do passado que está presente em to-
dos nós rio-clarenses de nascimento 
ou de adoção. •
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Casarão da administração da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. Foto: Marisa Campos
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Entidade Teatral                      GRUPO  M3                        apresenta: 

“CURRICULUM VITAE”
Uma Criação Coletiva

Odécio Malaman Penteado
Cirurgião-Dentista aposentado. Formado em Ciências Sociais e com mestrado em 
Sociologia pela UNIMEP-Piracicaba. 
nheengatu06@yahoo.com.br

O ”Grupo M3 (eme ao cubo): Música X Mensagem X Momento” tem sua ata de 
fundação registrada em cartório na data de 03 de abril de 1968, na cidade de Rio 
Claro. Entretanto, esta entidade pública, formalmente oficializada nesta referida data 
tem concretamente seu início um pouco antes como se poderá notar pelo texto que 
escrevemos no ano de 1971, para marcar o encerramento das atividades deste grupo 
que culturalmente participou ativamente da formação e do desenvolvimento de Rio 
Claro, principalmente através de parte de sua juventude estudantil, ou como veremos 
nesta retrospectiva de acordo com  o texto abaixo que aqui segue com novo formato, 
mas que transcreve fielmente as palavras escritas naquela  época.

Odécio Malaman Penteado

“Rio Claro, inverno de 1971.

Nas tardes frias de julho, mãos nos bolsos, que só eram retiradas 
para mais um gole de conhaque; o corpo todo encolhido, como que carente 
de qualquer reação, pois todo nosso sistema vegetativo se cedia a um só pon-
to córtico-cerebral, onde uma grande idéia se agitava por entre os pequenos 
centros nervosos do pensamento --- a de se transmitir com palavras algo 
incomensuravelmente enorme que as aninhava no coração: amor!... Não iria 
ser fácil... Mas, nós iríamos tentar...

Tião, Rogério, o Dr.Chico: Francisco Feliciano de Camargo Neto , 
que ainda chamávamos de Sinhô, pensavam e falavam; falavam e pensavam; 
lá no fundo o Guido, então “dono da Toca Grill Bar” gritava com alguém , 
com aquele seu modo hostil de querer bem; lá fora, na rua, homens de gelo, 
encapotados, mãos nos bolsos, na cabeça e no coração cálculos, números, 
tratados bancários, duplicatas vencidas, elucubrações financeiras e outros 
baratos caríssimos, corriam para caminhos inexistentes, iam e vinham, va-
cilavam e retomavam os passos apressados, numa desenfreada marcha que 
não cessava nunca, e nós aqui queríamos  dizer amor, grita amor...Não iria 
ser fácil...Mas, nós iríamos tentar...

Então que,
                “dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina o 

justo e ele crescerá em entendimento” (prov. Salomão, 9:9)
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A VOCÊ:   Amor    Verso     Carinho    
Eleição do bom..........        A nós, um 
pouco de você.
Tema: encontro
Tempo: terça, 25, ‘as 20:15 horas
Traje: bom gosto
Trajeto: rua  4, n.1334, Sociedade 
Italiana
Traga, se puder, um livro didático, 
usado ou não, para aqueles que não 
o podem comprar...”

Assim teve início a histó-
ria de ” algo” que  mais tarde cha-
mou-se Grupo M3. E como a his-
tória é a esfera da possibilidade na 
esfera da necessidade, ao Encontro 
I, sucederam-se, Encontro II, En-

contro III, Mensagem de Natal, e 
como na teoria da probabilidade 
existe um desvio-padrão que não 
se consegue controlar, o Grupo M3 
reuniu os Encontros para mais um 
encontro, como o foi o Reencontro, 
com toda aquela badalação dos fes-
tivais de teatro amador, como o foi 
o “Bíblico”, com toda aquela ba-
daladíssima badalação dos furados 
festivais de teatro amador, como o 
foram as hipotéticas montagens do 
“Frutóide”, “Eva”, ”Pau de Sebo”. O 
teatro-amador, o teatro-mensagem, o 
teatro-agressão, o teatro arrabalesco, 
marcusiano, reumático e paraplé-
gico, ou forte e vigoroso, reuniu e 

desuniu inimigos e amigos, fez no-
vos amigos e novos inimigos, enfim, 
como o crime-verdade não compen-
sa(?)o Grupo M3 faz sua despedida 
---- cada elemento que participou ou 
participa, carrega suas glórias e suas 
crenças irrevogáveis, e na análise 
das somatórias, as forças (fracas?)se 
divergem como que um sistema de 
coordenadas que ora se multipola-
rizam para um futuro incognoscível 
mas, certamente positivo no campo 
da existência humana.

Todo círculo completo em 
sua trajetória contém em seu interior 
um ponto central, para onde conver-
gem todas as retas e pontos da peri-
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feria ---  esse ponto central, para o 
M3 sempre foi o Homem, por isso, 
qualquer que seja o resultado final 
desses nossos 4 anos de vivência, o 
saldo psico-bio-étnico-sócio-físico-
ântropo-.........filosófico final é deve-
ras  significativo, eu creio. E como 
“construí minha casa sobre o nada, 

vivi para o Homem, por isso o mun-
do inteiro é meu”, preconizamo-nos 
a acreditar  que somos pseudos do-
nos de uma das verdades, e que por 
essa verdade lutaremos até o anti-
fim, e se estivermos errados, que a 
realidade nos julgue e o tempo nos 
condene, porque, acima do tudo-

nada,  melhor o nada-nada, que pelo 
menos não ilude.

“Você que aqui está para 
um conto que começa e termina por 
você”, creia, o Tião é o melhor ator 
de E.A.D. atualmente; o Rogério 
traz na sua garagem (iluminada pela 
quente Clave de  Sol) uma potente 
máquina musical que invejaria o 
melhor dos LTDs que rodam sobre 
o novo asfalto rio-clarense; o Halo, 
que não pôde estar presente por ine-
vitáveis idiossincrasias filosóficas, 
também está “na dele”muito mais 
do que você pensa... o Tadeu Cesar... 
o  Miltinho Machado Luz, José Luís 
Nadai, Elvira, Ana,Elisa,Rui Karan 
e Rui Cassavia Filho,  Pilé, Edisa, 
Elaine Amato, Ariadne,Cia, Dodo, 
Beth, Denise, Marina, Maria Emília, 
Sandra Jordão e Sandra Couto, Jane, 
Nelsinho, Edo Cerri, Regina Amaro 
e Regina Ramos, Marí e  Eliane Bor-
ges, Francês, Vitu, Eduardo Amos, 
Omar, Osmar, Noel, Vitor, Glodoveu, 
Marisa, Meire, Bull, Vechiato,Maria 
do Carmo Franzini, Carmem Apare-
cida e Carmem Beatriz, Osvaldinho, 
Solinha, Vicente , Ferrão, Álvaro, 
Estevão, Calixto,Celso Gottardi, 
Bino Cerri, Picé, Marta, Ivan Cape-
latto, Sônia Isnauer, Berenice Mello 
Freire, Maga,João Navarro, Jorge 
(que me desculpem se esqueci de 
alguém) fazem parte desta história 
que começou por você e termina por 
você.   

A todos que não colabo-
raram conosco, os nossos agradeci-
mento por não terem interferido em 
nossa ideologia; a todos que colabo-
raram, a nossa eterna (se é que existe 
algo eterno) amizade, por concorda-
rem com nossos pontos de vista.

O Grupo M3 encerra um 
nome, um movimento, uma dinâmica 
funcional, heróica, raçuda (sem gali-
cismo), pois , como um incorrigível 
iconoclasta, destrói a projeção de um 
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passado para que o futuro possa ser 
algo inédito, mormente para que os 
dois grupos a serem formados pos-
sam começar com um planejamento 
mais audacioso, sem a influência de 
deformadas imagens que o crime-
verdade suscitou. E, assim hoje, eis 
nosso espetáculo de despedida...

O Grupo M3 realizou os 
seguintes trabalhos:
• “Encontro I”- três apresenta-

ções pelo “Núcleo I” e duas pelo 
“Núcleo II”.

• “Encontro II” - uma apresentação.
• “Encontro III” – três apresentações.
• “Mensagem de Natal”- uma 

apresentação.
• “Reencontro”- oito apresentações.
• “Bíblico”- dezoito apresentações.

O Grupo M3 obteve o 1º. 
Lugar no 11º. Festival da Associa-
ção de Teatro Amador Rio-Clarense; 
no VI Festival de Teatro Amador do 
Estado de São Paulo, o Grupo M3 
conseguiu o 1º. Lugar na fase elimi-
natória, o 2º. Lugar na semifinal de 
Campinas.  E na fase final estadual 
em Ribeirão Preto,  ficou com o 2º. 
Lugar na classificação geral do Es-
tado de São Paulo, obtendo também 
méritos como melhor texto original 
(Bíblico) e melhor ator (Tião Ribas 
D`Avila).

Individualmente o Grupo 
M3 foi distinguido com melhor ator 
para Tiãozinho, melhor coadjuvan-
te com Halo Arruda Campos, Elaine 
Amato, Tadeu Cesar, Ana Doimo, 
Elvira Oliveira; melhor direção (Odé-
cio); Cenografia (José Luís Nadai).

Nos festivais de teatro o 
Grupo M3 teve a oportunidade de 
concorrer com cidades tais como, 
Campinas, Santos, Ribeirão Preto, 
Piracicaba, São José do Rio Preto, 
Sorocaba, São Carlos, Limeira, São 
Caetano do Sul, Ourinhos, Pená-
polis, Marília, Garça, Piraçununga, 
Presidente Prudente, São Paulo e 
outras. 

Grupo de Teatro M³ ao cubo

Também  o inter-relacio-
namento sócio-cultural foi tentado 
através de cidades tais como Cam-
pinas, Leme, Nova  Odessa, Ame-
ricana, Tambaú, etc. E o Grupo M3 
promoveu conferências, bate-papos, 
debates, exposições de pintura, mú-
sica, mostras de fotografia; orientou 

novos grupos teatrais, emprestou 
livros e textos teatrais, e acima de 
tudo, fez-se respeitar pela seriedade 
que sempre apregoou.

Talvez muitas coisas pos-
sam ter sido esquecidas neste balan-
ço dos nossos quatro anos de exis-
tência. Mas, em resumo, de “algo” 
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que se chama Entidade Teatral Gru-
po M3 --- Música x Mensagem x 
Momento, esta é a história, que cede 
o presente ao passado e, que esse 
passado seja eterno (se é que exis-
te algo eterno) é o que gostaríamos, 
porque o futuro ainda é a madrugada 
de um novo dia que vai surgir.

Como a esperança é e pe-
núltima que morre... Até breve”.

Este texto foi entregue ao 
público que compareceu aos salões 
da Filarmônica Rio-Clarense para 
assistir ao espetáculo de encerra-
mento do Grupo M3, que foi: 

“URGENTE: É TEMPO DO 
AMOR MAIOR”

de  Odécio Penteado

“Elencus Eternus”:  Tião, Rogério, 
Ana, Tadeu, Miltom, Pilé, Nadai, 
Elvira, Rui, Carminha Machado 

Luz;
Músicos: Manito, Benito Cerri, Ad-

mir , João Lorenzzetti
Composições musicais e arranjos: 

Rogério Rossini
 Direção de ator: Tião

Espaço Cênico e iluminação: José 
Luís  Nadai

Direção geral: Odécio Penteado

Rio Claro, Primavera de 1971. 
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nesta oportunidade está sendo en-
tregue para a guarda do Arquivo Pú-
blico e  Histórico de Rio Claro, na 

pessoa de sua Diretora Maria Teresa 
de Arruda Campos, nosso  acervo 
pessoal  sobre o Grupo M3, que 
certamente ficará à disposição de 

todos que queiram pesquisar sobre o 
teatro e a cultural em Rio Claro.    
Odécio Malaman Penteado. •
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Nos trilhos da Cultura: 
Cia Paulista e a efervescência cultural 
em Rio Claro (1947-1969)
Sandra R. S. Baldessin
Escritora. Consultora em Comunicação Escrita. Criadora do Projeto Terapia 
Literária, integrado ao Eixo 2 do Programa Nacional do Livro e da Leitura.

O primeiro marco do desenvolvimento do interior paulista foi a 
implantação da ferrovia, cuja finalidade era suprir as demandas geradas pela 
expansão da cultura cafeeira, mais especificamente, o escoamento da pro-
dução até o porto de Santos. Assim, os extraordinários lucros obtidos com 
o café justificaram a criação da “primeira companhia brasileira com capital 
estritamente nacional (...) e vinte e cinco dos seus acionistas possuíam pro-
priedades em São João Batista do Ribeirão Claro” (SANTOS, 2002, p.).

A inauguração da linha férrea na cidade de Rio Claro ocorreu em 
agosto de 1876. Em 1892, foram instaladas as Oficinas da Cia Paulista de 
Estradas de Ferro, que impulsionaram a organização sociocultural dos traba-
lhadores ferroviários (SANTOS, 2002).

As Oficinas influenciaram não apenas a aprendizagem formal da 
mão-de-obra ferroviária, mas contribuíram para uma mudança significativa 
nos cenários culturais da cidade de Rio Claro com o surgimento da União 
dos Artistas Ferroviários (1896), que originou o Grêmio Recreativo dos Em-
pregados da Cia Paulista (1906); formação de uma biblioteca; criação do 
“Cineminha da Paulista” (final dos anos 1940) e de grupos de teatro (SAN-
TOS, 2002; SOUZA, 2004; PIMENTEL NETO, 2009).

Originalmente, as atividades de difusão cultural eram destinadas 
apenas aos ferroviários e às suas famílias; mas a partir da década de 1950, 
foi franqueado o acesso da população rio-clarense às atividades culturais 
promovidas pelos ferroviários - cinema, teatro, shows. 

Com o acesso dos trabalhadores de outros ramos e de suas famílias às 
atividades culturais vinculadas à Cia Paulista de Estadas de Ferro de Rio Claro 
pode-se dizer que ocorreu a primeira inclusão da classe operária rio-clarense 
no universo cultural-artístico, com disponibilização de bens culturais a uma 
parcela da população que, de outra forma, não poderia fruir esses benefícios.
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A Biblioteca

Segundo depoimento do 
Sr. Osmair Rodrigues Pereira, en-
trevistado  para elaboração deste 
artigo, a formação da biblioteca teve 
como mentores o engenheiro Pe-
lágio Rodrigues dos Santos e o Sr. 
Rafael Raya. Contava com milhares 
de exemplares de variados gêneros e 
estava à disposição de todos os fer-
roviários. O Sr. Atílio Parente, avô 
do entrevistado e funcionário apo-
sentado da Cia Paulista de Rio Cla-
ro, tomava conta da biblioteca, bem 

como outros aposentados que se re-
vezavam nos cuidados com os equi-
pamentos culturais dos ferroviários. 

Conforme relato do Sr. Os-
mair: “Meu avô ficou sócio para que 
a família e os netos pudessem fre-
quentar; livro era coisa que a gente 
não tinha em casa, não tinha hábito 
de comprar.” 

Cine-Teatro dos Ferroviários

O Cineminha da Paulista 
teve na figura do engenheiro Fer-
nando Betim Paes Leme - chefe das 

Oficinas da Companhia Paulista de 
Rio Claro na década de 1940 - o seu 
grande incentivador. O Cine-Teatro 
dos Ferroviários desenvolveu-se a 
partir da organização de uma enti-
dade cineclubista, surgida em 1948 
(PIMENTEL NETO, 2009)

Em 1950, a sala de exibi-
ções foi reformada, permitindo a in-
clusão de atividades teatrais. Com a 
inauguração do palco que permitiu as 
atividades cênicas surgiu o “Teatro do 
Ferroviário”, fundado por Domingos 
Fernandes, reunindo uma troupe de 
atores que apresentou peças não ape-

Apresentação de uma peça na Casa de Nossa Senhora. Grupo de teatro da Paulista em 1959

Sentados (esq. p/ direita): Sr. Afonso César (Diretor do grupo); João Andrade (ator); não identificado (escritor da peça).
Em pé, grupo de atores (esq. p/direita): Edgard Ribeiro; Alice Andrade; Célia Ribeiro; Não identificado; Débora Carvalho Pereira; Osmair 
Rodrigues Pereira; Não identificado; Ruy Gouveia (Seguiu carreira no teatro e nas radio novelas, tendo ido embora pra SP).
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nas em Rio Claro, mas em diversas 
cidades da região, disseminando a 
magia do teatro através dos trilhos da 
estrada de ferro (SOUZA, 2004).

Na década de 1950, desta-
cam-se os nomes do diretor Cérjio 
Mantovani e dos atores Belmiro de 
Almeida, Irineo Trivilato, Adelina 
Mantovani, Willian Holland, Lídio 
Bertolini, Aracy Stein, Ruy Gouveia, 
entre outros. Também se agregaram 
atores que não estavam no quadro de 
empregados da Cia Paulista de Rio 
Claro (SOUZA, 2004).

Segundo Souza (2004), o 
Teatro Ferroviário recebeu espetácu-
los nacionais e internacionais consa-
grados nos grandes palcos do Estado 
de São Paulo, incluindo a Orquestra 
Show Boliviana, a Orquestra Húnga-
ra Gabor Radichs, além de inesque-
cíveis shows de Francisco Alves e 
Dalva de Oliveira e do Coral Mascu-
lino Rio-Clarense, dirigido por Dag-
mar Fritz Eichemberger.

Nosso entrevistado, Sr. 
Osmair Rodrigues Pereira, integrou 
o grupo de atores entre os anos de 

1959 e 1961, juntamente com Edgar 
Ribeiro, Helio Matos, João e Alice 
Andrade, Toninho Iamondi, Eduar-
do Lotumulo, Ruy Gouveia e Afon-
so César, que coordenava o grupo à 
essa época. 

Segundo depoimento do 
Sr. Osmair, à época em que atuou 
o grupo se apresentava no Cinemi-
nha da Paulista, na Casa de Nossa 
Senhora, na Sociedade Dançante 
Cidade Nova (SDD Cidade Nova) e 
no Grêmio Recreativo, além de ter 
viajado por cidades da região, como 
Limeira, São Carlos e Campinas.

Com emoção, o Sr. Osmair, 
hoje aposentado e um dos moradores 
antigos do bairro Cidade Nova, con-
ta que em Campinas levaram a peça 
“O filho do palhaço”, uma tragico-
média: “Nós fomos aplaudidos de 
pé, porque todo mundo riu e chorou 
com a história que nós encenamos”.

Ele explica que: “tudo era 
confeccionado aqui em Rio Claro 
mesmo, roteiro das histórias, cená-
rio, figurino, tudo completo.”

Ainda, segundo seu relato: 

“A gente era muito dedi-
cado nos ensaios, todos os atores se 
dedicavam de todo o coração. Al-
guns, como o Ruy Gouveia se desen-
volveram na profissão de ator, outros 
como eu faziam por hobby. Havia 
muito respeito, a gente era como 
uma família, pessoas de várias ida-
des, mas todo mundo se respeitava.

O Sr. Osmair narrou que 
seu interesse pela arte de representar 
surgiu por frequentar o Cineminha 
da Paulista, onde assistiu grandes 
filmes, como “O Fantasma”; filmes 
com as cantoras Emilinha e Marlene 
e também filmes que contavam his-
tórias de ferroviários. O entrevistado 
ficou comovido ao recordar o filme 
“O trem não pode parar”, e concluiu: 
“Mas, parou, né, e parou pra atrasar 
o Brasil”.

Em 1969, depois de mais 
de duas décadas de atividades, o Ci-
neminha da Paulista chegou ao fim. 
Encerrava-se uma época de grande 
efervescência cultural, que marcou 
a vida e a história dos trabalhadores 
rio-clarenses e de suas famílias. •
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Transplante de poder
J.R. Sant’Ana
Pedagogo e jornalista.  E-mail: jrsantana10@gmail.com

O poder político de RC por época da formação do município 
(1827) não se originou de suas bases locais. Foi transplantado de Piracicaba 
e Limeira (1845). A constatação é importante para explicar a gênese e a 
qualidade da política da cidade como resultado de um processo vertical, 
instalado de cima para baixo e independente da participação popular.

O fato garante a RC o destaque singular de ser amostra da história 
do País na passagem do Império para a República e, principalmente, ser 
referência bem-acabada para se entender a realidade atual do País. Trata-se 
de um privilégio da cidade pela constatação de sua riqueza cultural a ser 
explorada em muitas áreas, a começar da educação para a política.

 A descoberta de que a história local não é algo isolado e sem 
vínculos com o panorama nacional data dos anos 1960, quando a matéria 
tornou-se integrante do currículo de escolas como Vocacional e Batista 
Leme. Antes o assunto esteve reservado ao pioneirismo de seus cronistas.

 O grande impulso acadêmico veio através do curso de Sociologia 
da Unesp, que consagrou esta área de conhecimento através de sua ampliação 
ao formar gerações de pesquisadores, receber brasilianistas americanos e, 
enfim, contribuindo para a criação de museus e, mais tarde, do Arquivo 
Municipal.

 O ponto central para se avaliar a qualidade da política nacional 
encontra-se na supremacia do Estado sobre a Sociedade. Aqui, esta relação 
se desenvolveu em sentido inverso da modernidade européia e americana. 
Lá, as idéias e construções jurídicas que levaram à formação do Estado 
(a máquina pública) e as regras para a condução do Governo (quem 
administra a máquina pública) nasceram da reflexão e prática de seus povos. 
Grupos comunitários, associações e assembléias construíram, testaram e 
aperfeiçoaram gradualmente os mecanismos para organização da política 
conforme suas necessidades e características próprias. 

Na história do Brasil, o Estado precede a Sociedade Civil, ou seja, 
a organização social. Primeiro o País foi descoberto. O Estado português 
enviou seus agentes de governo. Tomou posse. Depois é que se foi arrumar 
povo para transplantar ao território ocupado. As leis foram implantadas 
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de fora para dentro, dispensando 
qualquer participação popular. Com 
o passar do tempo, a legislação para 
sustentar o poder foi sendo adaptada 
através de cópias das experiências 
européias. Assim foram feitas a 
Independência (1822) e a República 
(1889). Não há vestígio de decisiva 
influência popular tanto numa 
situação quanto na outra.

A tradição brasileira de 
avaliar entre as “leis que pegam 
ou não pegam” advém da idéia de 
transplante e não do realismo de 
tais leis. A supremacia estatal desde 
o início inviabiliza a formação de 
um povo atento, ciente de suas 
necessidades e obrigações. Ao 

contrário do político ser entendido 
como um funcionário público, 
o político é visto como dono do 
poder, ao qual o povo tem que se 
submeter e bajular. Nada se faz sem 
autorização e benesse do governo. 
Uma simples quermesse depende de 
favorecimentos da máquina pública.

 Exemplo máximo na 
história política do mundo sobre 
a incongruência entre Estado e 
povo encontra-se na transferência 
da Família Real (1808) para o Rio 
de Janeiro. O episódio não trata 
como simploriamente é entendido 
da mudança de dez ou quinze mil 
pessoas de Portugal para o Brasil. 
Por aqueles navios transplantou-se 

para cá nada menos do que o Estado 
português. Com suas instituições 
executivas, legislativas, judiciárias, 
religiosas, militares e, é claro, o 
tesouro. Tudo. O Brasil tornou-se 
a sede do Império que abrangia o 
próprio Portugal, África, Índia e 
China. Na prática, ali aconteceu 
a Independência. A soberania 
tornara-se irreversível. Nasceu o 
Estado brasileiro. Só que ainda sem 
povo. Foi preciso ir buscá-lo entre 
imigrantes.

 Em seu microcosmo, os 
acontecimentos em RC de 1827 
não foram diferentes. Cabe conferir 
a sequência. Tudo começa com a 
decisão do Estado em arrumar povo 
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para enraizar nestas terras de ninguém (os índios já haviam sido dizimados) 
e torná-las produtivas. Na área que abrangia Descalvado, Bariri, Jaú, Barra 
Bonita, Dois Córregos, Brotas e os atuais municípios vizinhos até os limites 
de Limeira e Piracicaba foi constituído um patrimônio distribuído entre ricos 
que aqui pudessem abrir e administrar imensas fazendas. Pelos menos seis 
grandes fazendeiros assentaram propriedades na região mais próxima do que 
hoje é a cidade. Como sempre, a Igreja chegou junto. Devido à construção 
de uma capela com santo padroeiro, o local passou a ser conhecido como 
bairro de São João, sertões do Oeste paulista, pertencente a Piracicaba.

 Como apenas um Território não constituiu uma Nação, em termos 
nacionais, só fazendas também não formam uma cidade. Não detêm colégio 
eleitoral próprio, daí o projeto de dar ao bairro as condições necessárias 
para nele se formar um eixo político. A idéia veio de Vergueiro, um dos 
homens públicos mais importantes do País e baseado em Limeira. Ele 
integrava, em nível nacional, com Feijó e Andrada, um grupo com visão 
liberal e nacionalista, em alguns momentos de oposição ao Império. Era de 
seu interesse ampliar o leque de bases eleitorais.

 A formação de RC fazia parte de seus planos. Assim foi feito. 
Enquanto ele articulava para esvaziar a dependência de RC frente a Limeira, 
contou com apoio de outros dois pesos pesados que fizessem o mesmo 
em relação a Piracicaba: Antonio Paes de Barros e Estevam Cardoso de 
Negreiros. Estes dois, monarquistas, eram expressivos políticos. Na época, 
Barros era deputado estadual e depois veio a receber o título de Barão de 
Piracicaba. É um dos fundadores de RC. Negreiros ainda detinha especial 
influência em Piracicaba pela conjunção de poderes ali exercidos na condição 
de primeiro militar. Com eles deu-se o início do transplante de poder político 
de Limeira e Piracicaba para RC.

 O primeiro passo foi aqui instituir a lendária Sociedade do Bem 
Comum, aos moldes de Limeira. Os estatutos da entidade em ambas as 
cidades são iguais. Vergueiro, representado por seu filho José, Paes de Barros 
e Cardoso Negreiros e mais 25 pessoas, entre elas o padre Delfino, fundaram 
assim a sociedade local a 6 de outubro de 1832, na casa de Negreiros em algum 
prédio que existia nas proximidades da atual matriz de São João Batista.

 De inspiração maçônica, a Sociedade do Bem Comum era uma 
entidade privada que assumiu e planejou a administração do município 
apesar de RC pertencer oficialmente a Piracicaba. Ela nunca manteve 
qualquer relação com o poder público porque o precedeu, na prática, 
cultivou o implante do poder político local. Longe de ser uma entidade de 
participação popular,  articulava-se através do expediente do abaixo-assinado 
para referendar suas posições e interesses.

 Mesmo que extinta em 1939, seus remanescentes deram corpo 
suficiente ao poder local a ponto de torná-lo oficialmente independente de 
Limeira (1845), quando RC conquistou autonomia política para instalação de 
sua Câmara Municipal e eleger vereadores. O presidente na época também 
era também o prefeito.

 Limeira havia se tornado independente de Piracicaba em 1842, 
quando, então, RC passou a fazer parte de seu território. O poder político de 
Limeira reagiu de todas as formas para impedir a independência de RC. Não 
conseguiu. •
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A Ferrovia e as 
Transformações da Cidade 
Sonia Marrach
Professora Doutora na Unsp – campus Marília. 
E-mail: soniamarrach@linkway.com.br

Rio Claro já foi parte de um sistema de grande lavoura, baseado 
em grandes propriedades rurais e escravocratas, onde se cultivavam cana de 
açúcar e depois o café. 

 Foi uma época de riqueza, abundância e desenvolvimento 
cultural. Assim, em 1864 foi construído o Teatro São João, que em 1888, de-
pois de reformado, passou a chamar-se Teatro Phoenix. Ficava na Rua Direi-
ta com a Rua do Comércio, isto é, na Rua 3 com a Avenida 1. Tinha sessenta 
e três camarotes e quatrocentos lugares. No Teatro Phoenix apresentavam-se 
grandes companhias teatrais nacionais e estrangeiras.  

 No auge da economia cafeeira, a ferrovia era necessária 
para transportar o café até o porto de Santos.    

A rede ferroviária paulista foi inaugurada em 1867, ligando o por-
to de Santos à Jundiaí. Mas a companhia inglesa que construiu a estrada não 
tinha interesse de prolongar as linhas em direção ao oeste, pois detinha o 
monopólio de exportação, de modo que qualquer estrada que fosse constru-
ída no interior seria sua tributária por quase um século. 

Café, Ferrovia e Imigração

Foram os cafeicultores do centro-oeste paulista que financiaram a 
construção da estrada de ferro, de acordo com as necessidades econômicas e 
conveniências de cada município. Pois o custo do transporte do café em lom-
bo de mulas era muito caro e crescia à medida em que aumentava a distância 
entre os portos e as regiões onde o café era cultivado. Assim, no centro-oeste 
paulista, Rio Claro era o limite onde o café poderia ser cultivado sem que os 
custos de transportes eliminassem a lucratividade. A ferrovia viria ligar as ter-
ras já produtivas ao porto de exportação, impulsionando assim o processo de 
acumulação e possibilitando a incorporação de terras mais distantes ao cultivo 
do café. O problema era liberar a economia dos custos crescentes do escravo e 
da limitação da fronteira agrícola. Para resolver os problemas, os cafeicultores 
fizeram a política da imigração e financiaram a ferrovia.  

Assim, durante os meados do século XIX, no período de transição 
do trabalho escravo para o trabalho livre, muitos imigrantes vieram buscar a 
cidadania na região de Rio Claro, procurando trabalho no campo e na cidade. 
Na Fazenda Ibicaba, pertencente a uma das figuras mais poderosas da Regên-
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cia, houve a primeira greve, liderada 
por Thomas Davatz, cuja trama foi 
recentemente transformada em peça 
teatral pelo grupo Pingo D’Água, de 
Cordeirópolis, sob a direção de Ro-
berto Vignati.

A Ferrovia e a Formação 
do Núcleo Urbano

A formação da cidade de 
Rio Claro está ligada à construção da 
ferrovia, que teve papel fundamen-
tal na formação da classe operária e 
na criação de um centro urbano de 
pequenas proporções. O município, 
que era então parte do sistema de 
grande lavoura, tornou-se um centro 
de escoamento da produção agrícola 
da região, assumindo funções adi-
cionais, o que gerou uma certa con-
centração urbana. 

A formação da classe ope-
rária rio-clarense iniciou-se com a 
Companhia Paulista de Estrada de 

Ferro, que foi criada no seio da or-
dem escravocrata. A maquinaria era 
incompatível com a escravidão e 
trouxe em seu bojo a regularidade 
do trabalho assalariado. Os trilhos 
chegaram a Rio Claro em 1876. A 
cidade era ponto de junção de linhas 
de diferentes bitolas e sede das ofici-
nas da Paulista. A ferrovia modelou 
a paisagem da cidade com a estação, 
os armazéns, oficinas e escritórios. 

A ferrovia, as pequenas in-
dústrias e casas comerciais que sur-
giram fizeram com que, já no final 
dos anos 1920, o setor urbano predo-
minasse sobre o rural. A classe média 
e a classe operária, de origens pre-
dominantemente rurais e compostas 
também de imigrantes italianos, ale-
mães, sírios, libaneses, portugueses, 
japoneses etc, expandiram-se desde 
as primeiras décadas do século XX. 

É importante ressaltar que 
naquela época, os ferroviários tra-
balhavam muito mais de oito horas 
por dia. Eram exímios profissionais, 

tinham pontualidade britânica. Mas 
como não havia legislação trabalhis-
ta, precisaram fazer greves históricas, 
como a de 1906, para conquistar al-
guns direitos trabalhistas elementares.  

Após a crise de 1929, a 
herdeira do município foi a classe 
média constituída de imigrantes e 
antigos colonos que foram adquirin-
do lotes na cidade, casas comerciais, 
pequenas indústrias, sítios e as anti-
gas fazendas de café, repartidas após 
as sucessivas crises da cafeicultura. 

Entre as décadas de 1940 e 
1960 houve um ligeiro crescimento in-
dustrial na cidade em setores que não 
competiam com a produção industrial 
dos grandes centros. Isso é compreen-
sível tendo em vista que a situação de 
um núcleo urbano deve ser entendida 
considerando a sua inserção na rede 
urbana regional e nacional. 

Nos anos 1950 e 1960 hou-
ve um desenvolvimento do setor de 
serviços médico-hospitalares, bancá-
rios e educacionais, restringidos pela 

Interior da Estação Ferroviaria - Plataforma de embarque



competição dos mesmos serviços for-
necidos por Piracicaba e Campinas.  

A partir da década de 1970 
o setor terciário foi o que mais cres-
ceu. Porém, tais mudanças não afe-
taram o fato de que há uma grande 
oferta de mão de obra para um cen-
tro urbano de dimensões medianas. 

As Transformações da Cidade

Nos anos 1980, quando 
comecei a fazer minha tese sobre a 
ferrovia e o modo de pensar dos fer-
roviários, para apresentá-la na pós-
graduação de História da PUC-SP, 
Rio Claro era considerada uma das 
cidades do interior paulista com a 
melhor qualidade de vida. Era uma 
cidade onde, praticamente, não ha-
via a chamada violência urbana. 
As casas tinham grades baixinhas e 
portões sem cadeado. Em suas casas 
simples e aconchegantes, os ferrovi-
ários aposentados me recebiam para 
a entrevista, com a mesma pontuali-
dade britânica e a mesma disciplina 
que tinham para o trabalho.

Naquela época ainda havia 
trem, com carro restaurante, cabine 
e tudo mais, embora estivesse preci-
sando de uma reforma. 

Já na década 1990, ficou 
difícil viajar de trem, porque atrasa-
va bastante, mas acabava chegando. 

Depois, acabaram com o 
trem. O Brasil é um país de expe-
dientes, como dizia Lima Barreto. 
De tempos em tempos, inventa-se 
a moda de um produto, um meio de 
transporte etc. O tempo passa e ele 
é substituído por outro, que não se 
sabe se é o melhor, mas é o da moda. 
Abandonada, sem cuidados e reparos, 
a ferrovia virou sucata e foi substituí-
da pelo transporte rodoviário.

 Da década de 1990 
para o ano 2000 a cidade cresceu, 
recebeu muita gente que veio de ou-
tras cidades e de outros estados. E 
cresceu em grades de ferro, muros 
e cercas elétricas. A violência cres-

Primeira Estação da Cia. Paulista de Estrada de Ferro em Rio Claro.
Inaugurada em 11 de agosto de 1876. Demolida em 1910.

Fachada da Estação Ferroviaria em 2009

ceu. Hoje já não se pode dizer que 
Rio Claro seja uma das cidades com 
melhor qualidade de vida, por cau-
sa da violência. Há alguns anos, na 
antiga estação ferroviária, onde um 
ex-prefeito cismou de trocar desfi-
le de escola de samba por baile de 
carnaval popular, parece que houve 
mais estragos que alegria. 

 Apesar de todas as 
mudanças, a fisionomia arquitetôni-
ca da cidade guarda ainda os traços 
da cidade ferroviária. 

A ferrovia e as greves dos 
ferroviários do início do século XX 

ficaram na memória e se tornaram 
objeto de estudo de pesquisadores 
e professores universitários. Falta, 
contudo, um novo Teatro Phoenix, 
ou melhor, Fênix - um grupo de tea-
tro como o Pingo D’água, de Cordei-
rópolis, para transformar histórias e 
memórias da ferrovia e da cidade, 
em peças de teatro de primeira linha, 
que possam ser exibidas na cidade e 
nos principais teatros do país, com 
o amadorismo da melhor qualidade, 
a disciplina de trabalho dos velhos 
ferroviários e o profissionalismo dos 
melhores atores e diretores. • 
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Novos Olhares: a 
cidade no olhar da arte
Maria Teresa de Arruda Campos
Mestre e Doutoranda da Faculdade de Educação da UNICAMP. 
Superintendente do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Em 1997 o Arquivo Público e Histórico, sob a batuta da Professora 
Therezinha Duckur, diretora da autarquia, organizou o que seria a 1ª. Mostra 
de Arte  Novos Olhares. Nesse ano, a Mostra caracterizou-se por apresentar 
a cidade pelo olhar de Lucila Maciel e Marisa Campos. A primeira, naquele 
momento fazia parte do Conselho Superior do Arquivo e convidou a amiga 
Marisa (atualmente membro do Conselho Superior do Arquivo) para acom-
panhá-la nessa exposição, que contou com obras da primeira produzido com 
papel e lápis contê,  e com fotografias da segunda. Toda a exposição tratou 
de apresentar Rio Claro no olhar das artistas. Ainda não se tratava de um 
Salão de Artes, com caráter classificatório como agora é, caracterizando-se 
como uma Mostra.

Interrompido de 2006 a 2009, o Salão de Artes Novos Olhares 
volta nesse 2010 a pedido dos artistas plásticos reunidos no n’ ARTE e pelo 
empenho incansável da voluntária do Arquivo Ciça Alves, artista plástica 
que trabalha com Arte Digital, Ciça trabalhou meses para localizar e contatar 
todos os premiados na edições anteriores. 

A partir de algumas reuniões, ficou instituída uma comissão de 
trabalho que foi composta por: Maryzilda Couto Campos, Kátia Cristina 
Guidotti, Maria Teresa de Arruda Campos, Maria Luiza Dantas da Gama 
Penteado, Ciça Alves, Iray Denzin, Therezinha Dukur, Sandra Negrão, ten-
do sido presidida por Ronaldo Ciribelli.

Contatos feitos, foi organizada uma exposição intitulada “Os 
Melhores dos Novos Olhares” que contou com adesão quase integral dos 
premiado nos nove concursos anteriores. No lançamento dessa exposição 
foi apresentado à comunidade o regulamento do 10º. Salão de Artes Novos 
Olhares. As obras participantes dessa exposição podem ser apreciadas no 
site www.memoriaviva.gov.sp.br, portal que se inicia com a missão de tornar 
presente a memória de Rio Claro e de rio-clarenses.

O 10º. Salão de Artes Novos Olhares contou com cento e três obras 
que foram julgadas por quatro profissionais da pintura, a saber: Eduardo Bor-
ges de Araujo, Denise Storer, Laura G. Pezotto e Marciel Oehlmeyer numa 



Ouro - Categoria Acadêmico - Tiago entre dois “Rios” 
Óleo sobre tela - Luciano Gama - Rio Claro-SP

Menções Honrosas - Categoria Acadêmico Retrato da Débora
Grafite - Silvia Regina Parisotto - Rio Claro-SP

Bronze - Categoria Acadêmico - Paisagem do Horto I
Óleo sobre tela - Gracia Nepomuceno - Piracicaba-SP

Menções Honrosas - Categoria Acadêmico 
Baile na vila - Acrílica sobre eucatex 

Júlio Cesar Brigato - Rio Claro-SP

Menções Honrosas - Categoria Acadêmico 
S.O.S. Natureza I - Pastel 

Sueli Thomazini - Rio Claro-SP

Menções Honrosas - Categoria Acadêmico 
S.O.S. Natureza II - Pastel 

Sueli Thomazini - Rio Claro-SP

Bronze - Categoria Acadêmico - Paisagem do Horto II
Óleo sobre tela - Gracia Nepomuceno - Piracicaba-SP

Prata - Categoria Acadêmico - Caminho do Horto I
Aquarela - Marcelo Rodrigo de Oliveira - Rio Claro-SP

Prata - Categoria Acadêmico 
Caminho do Horto II - Aquarela 

Marcelo Rodrigo de Oliveira - Rio Claro-SP

Prata - Categoria Acadêmico 
Caminho do Horto III - Aquarela 

Marcelo Rodrigo de Oliveira - Rio Claro-SP



tarefa difícil que consumiu horas de 
trabalho numa manhã ensolarada de 
domingo.

A volta do Salão de Artes 
NOVOS OLHARES, brinda Rio 
Claro com a arte que retrata nos-
so cotidiano emprestando um outro 
olhar para a cidade. Uma sociedade 
civilizada faz do seu dia-a-dia, de 
suas glórias e de seus problemas, 
obras de arte que podem aliviar as 
dores e fomentar ânimos. Feliz a 
cidade que tem tantos artistas como 
Rio Claro tem. As artes plásticas, a 
música, a dança, o teatro, o cinema, 
a escultura, a fotografia... formas de 
olhar a vida e o mundo e contribuir, 
para que os desafios de viver em so-
ciedade, possam ser encarados como 
obras de arte. 

Essa outra maneira de 
olhar a cidade, pela arte, nos apon-
ta para a possibilidade de construir-
desconstruir a cidade atual para que 
se possa ousar no sonho de uma ci-
dade mais humana.

Na história da humanida-
de a arte sempre ocupou um lugar 
importante que foi registrado na 
produção de sons, no registro nas 
encostas e cavernas, na mistura de 
sementes produzindo tintas diver-
sas, na modelagem do barro produ-
zindo utensílios os mais variados. 
Criar e apresentar essa criação faz 
parte de um processo que passa pela 
possibilidade de um sujeito-artista 
que assume a atitude de comparti-
lhar parte de sua subjetividade com 
o outro que, ao se deparar com o 
produzido terá sobre o objeto uma 
nova descoberta diferente daquela 
vivida por seu criador. Essa cons-
tatação também pode ser entendida 
como um novo ato de criação, pois 
produz novos significados a cada 
observador. Essa postura diante da 
arte diminui as teorias que apontam 
para os talentos natos, mostrando 

Ouro - Categoria Contemporênea 
Anjo da Concórdia Cubista - Escultura 
Eraldo Carlos Lacerda - Rio Claro-SP

Prata - Categoria Contemporênea - Negros
Colagem - Margarete Zenero - Piracicaba-SP

Prata - Categoria Contemporênea - Deficientes físicos 
Colagem - Margarete Zenero - Piracicaba-SP

Prata - Categoria Contemporênea - Mulheres / velhas
Colagem - Margarete Zenero - Piracicaba-SPBronze - Categoria Contemporênea 

Gabinete da Leitura - Caneta esferográfica 
Vivian P. da Silva - Rio Claro-SP

Bronze - Categoria Contemporênea 
O camelô - Caneta esferográfica 
Vivian P. da Silva - Rio Claro-SP

Menções Honrosas 
Cat. Contemporênea 
Pictperformance II 
São Sechi laranja
José Roberto Sechi

Rio Claro-SP

Menções Honrosas 
Cat. Contemporênea 
Pictperformance II 
São Sechi verde

José Roberto Sechi
Rio Claro-SP

Menções Honrosas 
Cat. Contemporênea 
Pictperformance II 
São Sechi violeta
José Roberto Sechi

Rio Claro-SP



que também as oportunidades po-
dem contribuir nessas criações. 

Segundo Branco1 (2009,p. 
143) “A arte é bem mais que uma vo-
cação pessoal de artistas, que no ima-
ginário de alguns, seriam portadores 
de talento superior ao das demais 
pessoas.” Inspirado no filósofo Mi-
chel Foucault, Branco (2009, p.143) 
discorre nesse artigo a proposição 
daquele autor sobre o que chama de 
“estética da existência, enquanto ati-
tude pela qual nos tornamos artífices 
da beleza de nossa própria vida...”

Também Freud2 (1930) no 
seu estudo O Mal-estar na Civiliza-
ção trata a saída pela arte como uma 
das poucas possibilidades de poder-
mos viver e construir o que se chama 
civilização. 

Rio Claro tem se mostra-
do um celeiro de artistas dos mais 
variados perfis e que se utilizam de 
muitas linguagens de expressão: ar-
tesãos, cantores, músicos, artistas 
plásticos, atores, escritores. Figuras 
que se destacaram no cenário nacio-
nal e até internacional nasceram ou 
viveram parte de sua vida na Cidade 
Azul. Hoje, muitos são os destaques 
que podemos acompanhar e em todo 
canto da cidade, grupos de música, 
teatro, dança, cinema, fotografia, 
pintura, pipocam e produzem dando 
o que têm de melhor em cada um. 
Muitos desses grupos são amadores, 
não vivem da arte que produzem, 
mas apresentam qualidade ímpar em 
suas produções principalmente aque-
les oriundos dos meios populares.

Assim, como aponta Mi-
chel Foucault, a vida artista é uma 
possibilidade real para os sujeitos 
éticos que conseguem inventar outras 
formas, criar novos caminhos para si 
e para os outros encontrando na arte 
o elemento necessário para uma vida 
que ouse marcar-se pela singularida-
de que a faz uma obra de arte. •

Homenageada
Casarão de Luiza 

Lucila Maciel - Rio Claro-SP

Homenageada
Portão do Bayex 

Lucila Maciel - Rio Claro-SP

Menções Honrosas 
Categoria Contemporênea 

Amanhecer / Anoitecer - Arte Digital
Arturita Teixeira Pinto - Rio Claro-SP

Menções Honrosas 
Categoria Contemporênea 

Florada - Arte Digital
Arturita Teixeira Pinto - Rio Claro-SP

Menções Honrosas 
Categoria Contemporênea 

Flores - Arte Digital
Arturita Teixeira Pinto - Rio Claro-SP

Ouro - Categoria Escultura Acadêmico  
Lavadeira - Escultura

Antonio Lázaro Andriolli - Rio Claro-SP

Ouro - Categoria Escultura Acadêmico  
Peão - Escultura

Antonio Lázaro Andriolli - Rio Claro-SP
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“Ao mestre 
com carinho...”
Alyne Arins
Atriz da Cia. Quanta de Teatro e graduanda em Pedagogia – Unesp/Rio Claro. 
teatroquanta@yahoo.com.br

“Por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano tornem 
um homem duro ou cínico o bastante para ele permanecer indiferente às 
desgraças e alegrias coletivas, sempre haverá no seu coração, por minúsculo 
que seja, um recanto suave onde ele guarda ecos dos sons de algum mo-
mento de amor que viveu em sua vida. Bendito seja quem souber se dirigir 
a esse homem que se deixou endurecer, de forma a atingi-lo no pequeno 
núcleo macio de sua sensibilidade e por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa 
grotesca forma de autodestruição, a que por desencanto ou medo se sujeita, 
e inquietá-lo para as lutas comuns de libertação. Os atores têm esse dom. 
Eles têm o talento de atingir as pessoas nos pontos onde não existe defesa. 
Os atores têm esse dom. Eles têm”. 
*(trecho extraído do texto “A balada de um palhaço” de Plínio Marcos)

Em 07 de novembro de 1926 nascia em Jundiaí, estado de São 
Paulo, o ator, diretor e ativista cultural, Cerjio Mantovani. Herdeiro do talen-
to artístico do pai, Cerjio, após um período vivido no município de Limeira, 
vem para Rio Claro no ano de 1941. Era apenas o início da construção de um 
brilhante legado cultural que destinaria às gerações vindouras rio-clarenses.

Sua trajetória, como ícone do teatro de Rio Claro, é marcada por 
passagens por diversos grupos e entidades culturais durante toda a década 
de 40, entre eles destacam-se: Sociedade Dançante Dramática Cidade Nova 
e Grupo Dramático São Pedro.

Em 1946, casa-se com Maria Adelina Rocão e dois anos mais tarde 
é admitido nas Oficinas de Rio Claro da Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 
Ativista cultural incansável, funda nos anos 50 o Teatro do Ferroviário. Co-
nhecido não somente pelo seu talento como ator, Cerjio, nesta época, encan-
ta vastas plateias como tenor interpretando as mais belas canções italianas. 

De 1952 a 2001, atuou como diretor do Teatro do Ferroviário, o 
Teatro Frutos da Terra e fundou o saudoso Grupo de Teatro Palanque.
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Foram muitos os suces-
sos dirigidos por Cerjio, geralmente 
apoiados pelas administrações mu-
nicipais. Em 1966, montou e dirigiu 
a trajédia “Antígona” de Sófocles, 
a qual foi apresentada durante as 
comemorações de aniversário da 
Cidade Azul. Foi tão forte a reper-
cussão das apresentações realizadas, 
que posteriormente, “Antígona” de  
Mantovani, foi a São Carlos repre-
sentar o teatro rio clarense no Festi-
val de Teatro Amador do Estado de 
São Paulo.

No ano seguinte, surge 
uma nova montagem, encomendada 
pelo Conselho Municipal de Turis-
mo e Cultura de Rio Claro: a trajédia 

de “Édipo Rei” que, após inesque-
cível estreia, representa a cidade no 
Festival de Teatro do Correio Popu-
lar em Campinas – SP.

Muito respeitado por sua 
competência e brilhantismo no tra-
balho artístico, Cerjio prossegue na 
carreira, presenteando a cidade com 
mais dois espetáculos: em 1968, 
com “Este ovo é um galo” de Lauro 
César Muniz e em 1969, com a peça 
“Armadilha para um homem só” de 
Robert Thomas que após estreia na 
cidade, representou Rio Claro mais 
uma vez em Campinas em Certame 
de Teatro promovido pelo Correio 
Popular.

“A Paixão de Cristo”, diri-

gida por seis anos consecutivos por 
Mantovani, também deixou sauda-
des nos palcos rio-clarenses. A cada 
ano, o texto era reescrito em parce-
rias com artistas como Jaime Leitão 
e Castro Viana, pois assim aguçavam 
a curiosidade do público garantindo 
o frescor da novidade a cada estreia, 
a cada ano. 

Somente “A Paixão de 
Cristo”, relatam os amigos e paren-
tes de Mantovani, foi prestigiada por 
mais de 78.000 pessoas. Um feito re-
almente hercúleo diante do advento 
da televisão num tempo em que esta 
era o top das novidades tecnológicas.

Por mais de meio sécu-
lo, período de 1941 a 2001, Cerjio 

Aracy Stein, Elisa Eincheinberger, Cerjio Mantovani. Em cena na peça “Onde estás, felicidade?”, de autoria de Luís Iglesias. 
Apresentada no Cine Teatro Variedades no ano de 1958 para a Associação do Teatro Amador Rio-clarense. 

Direção de Olivio Mantovani, pai de Cerjio Mantovani.
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emocionou plateias inteiras por inú-
meros municípios do Estado de São 
Paulo: São Paulo (capital), Botuca-
tu, Campinas, Ribeirão Preto, Marí-
lia, Garça, Bebedouro, Brotas, Santa 
Gertrudes, Espírito Santo do Pinhal, 
Descalvado, Jundiaí, Dois Córregos, 
Vargem Grande do Sul, Pedernei-
ras, Santa Bárbara d’Oeste, Porto 
Ferreira e por aí vai. Por onde pas-
sasse Cerjio, a consagração e reco-
nhecimento pela sua força e talento 
eram apenas retificados através das 
premiações a ele destinadas. E foi 
assim, colecionando prêmios, que 
Cerjio Mantovani marcou a história 
do teatro do interior paulista. En-
tre as suas incontáveis conquistas, 
destacam-se entre elas as seguintes 
premiações: nove vezes como Me-
lhor Diretor, quatro vezes como Me-
lhor Ator, uma vez como 2º Melhor 
Ator, três vezes como Melhor Ator 
Coadjuvante, uma vez como Melhor 
Cenógrafo e uma vez como quarto 
Melhor Cenógrafo.

Por seis décadas, Cerjio 
Mantovani, dirigiu e atuou em apro-
ximadamente 180 peças, somando 
um total aproximado de 570 apre-
sentações. Pela sua vasta experiência 

artística, seu talento e sua história, o 
Velho Ator, hoje, figura emblemática 
do cenário histórico-cultural de Rio 
Claro, tem a admiração e o respeito 
de jovens atores, artistas e diferen-
tes personalidades de nossa querida 
Cidade Azul. Tanto que no ano de 
2003, a Câmara Municipal confere-
lhe o Título de Cidadão Rio-clarense 
pela relevância dos serviços que 
prestou ao município.

 Sua última apresentação 
como ator, se deu no ano seguinte, 
aos 78 anos de idade, através de um 
convite da Cia. Quanta de Teatro, 
para uma encenação performática 
denominada “Para sempre Lamar-
tine”, uma homenagem ao célebre 
compositor de marchinhas, Lamarti-
ne Babo, durante os festejos do Baile 
do Cidadão Carnavalesco. 

Com infinita humildade, 
Mantovani aceita o convite para a 
lisonja dos atores da Companhia, 
para a alegria do público e regozi-
jo daqueles que, com uma saudade 
imensa dentro do peito, ansiavam 
por aplaudir o Mestre, em pé, do iní-
cio ao fim de sua apresentação.

Ao Mestre, com carinho, 
nossos aplausos e eterna gratidão...•

– Última participação de Cerjio Mantovani – Baile 
do Cidadão Carnavalesco Fevereiro/2004/Centro 
Cultural Roberto Palmari – Rio Claro, SP.

Momento da premiação da peça “Paiol Velho”. 
Prêmio Melhor Conjunto do 1º Festival do Teatro 
Amador de Rio Claro. Em “Paiol Velho” atuou 
como ator e diretor do espetáculo.
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“Maria Cecília Bárbara Wetten: 
A Filha da Ditadura, uma mulher, uma guerreira, 

uma marca rio-clarense na Ditadura Militar”
Aurélia Maria Rios Piterskih
Psicóloga com Abordagem Socio-Histórica; Apoio Técnico do Núcleo Paulista da  
RENILA- Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial; Diretora de 
Estudos e Projetos da Associação Franco Rotelli (associação de usuários, familiares 
e profissionais da Saúde Mental de Santos/SP); Conselheira Municipal de Saúde e 
Coordenadora da Comissão de Captação de Verbas Federais do citado conselho.
Contato: aureliarios@ig.com.br; associacaofrancorotelli@hotmail.com

Aproveito o ensejo do movimento “Não à anistia para os tortura-
dores, sequestradores e assassinos dos opositores à ditadura militar”, para 
ressaltar o nome, a história, a luta de uma jovem rio-clarense, Maria Cecília 
Bárbara Wetten, a Cecília. Jovem, 29 anos, jornalista, da Fração Bolchevi-
que da Polop (“Política Operária) e do MEP (Movimento de Emancipação 
do Proletariado), presa e torturada no Rio de Janeiro, numa época terrível, 
que não deve ser apagada da memória e da história do Brasil – regime da Di-
tadura Civil-Militar. Vale ressaltar, uma das falas de Cecília: “(...) sofri, mas 
não entreguei ninguém (...).”. Quem conheceu Cecília, com certeza lembrará 
desta fala.

Eu tive a honra de ter conhecido Cecília. Um ser humano de cons-
ciência crítica, com um vasto e diversificado conhecimento, sempre dando 
valor à História da América Latina e com ânsia de justiça. Sobretudo, amor 
ao próximo.

Apesar das marcas físicas e psicológicas deixadas pela Ditadura, 
nunca se curvou diante da injustiça, da falta de liberdade, acima de tudo, 
clamando a democracia. Sempre acatava a decisão da maioria, mesmo não 
sendo a sua opinião ou posição em destaques. Segundo ela, tudo que era de-
cidido em coletivo, era mais forte, o possível campo de interesse da maioria. 

A história da Cecília marcou muito a minha existência. Durante 
a minha infância, ouvia suas histórias de militância e tortura (diálogos com 
a minha mãe), orações à sua vida, principalmente na época do seu desapa-
recimento (a força da fé da minha avó materna) e discussões construtivas e 
divergentes com o meu pai.

O pai da Cecília, sr. Américo Wetten, tinha um depósito de madei-
ra defronte a minha antiga residência, na rua Oito, no centro de Rio Claro. 
Inclusive tenho vagas lembranças, da época em que Cecília estava desapare-
cida: a presença constante de policiais no comércio, provavelmente, buscan-
do vestígios da luta dessa mulher. Imaginem uma porta de aço sendo aberta 
em plena madrugada por policiais na presença de familiares, uma cena que 
não poderia sair despercebida.
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Lembro da minha avó, que 
tinha uma significativa amizade com 
os pais de Cecília, sempre pergun-
tando se estava tudo bem, e as res-
postas sempre vinham com angústia 
e preocupação, sem muitos detalhes. 
A sabedoria e a intuição da minha 
avó faziam com que a sua percepção 
fosse direcionada a algo que estava 
errado. Ali nascia uma história de 
dor, porém de ousadia de Maria Ce-
cília Bárbara Wetten.

Passaram-se anos, não 
lembro a época exata. Meu pai tinha 
um amigo da Aeronáutica do Rio de 
Janeiro, e num almoço em casa, fez 
comentários sobre o sumiço de Cecí-
lia, dos gastos com advogados e via-
gens, da procura incessante e da fal-
ta de informações. O saudoso amigo 
não prometeu, mas disse ao meu pai, 
que tentaria buscar informações e 
saiu de casa com o nome completo 
da nossa tão citada amiga.

Não gostaria de afirmar e 
muito menos vangloriar o mentor da 
história, porque as coisas já se desen-
rolavam. Minha pretensão é promo-
ver a consciência social e mostrar o 
quanto à pessoa Cecília está na minha 
vida e na vida de muitos brasileiros. 
Objetivando dialogar no espaço e no 
tempo, histórias dos filhos e das filhas 
da Ditadura, indago os problemas 
centrais e suas conseqüências atuais. 

Após o cárcere, a chegada 
de Cecília, para a maioria da popula-
ção rio-clarense, era um fato inexis-
tente, para poucos era um milagre e 
merecia um agradecimento. Estive-
mos (eu e meus familiares) numa mis-
sa na igreja São Benedito. A minha 
lembrança é de uma jovem, de cabe-
los compridos e lisos, com um lindo 
par de olhos carregando dor e sofri-
mento, mas eram lindos. Um sorriso 
tão sereno (...). Era algo que não con-
seguiram tirar dela, a sua serenidade.

Na minha adolescência e 
no início da minha vida adulta, o con-
tato com a Cecília foi muito direto e 
muito mais próximo. O meu primeiro 
emprego e com muito orgulho, foi no 

Diretório Municipal do Partido dos 
Trabalhadores. Posso até afirmar que 
a minha militância e a minha existên-
cia sócio-histórica foi concretizada a 
partir desta vivência em um partido 
político, apesar das significativas 
contribuições e construções biopsi-
cossociais em meu âmbito familiar. 
A Cecília foi uma das fundadoras do 
PT-Rio Claro. Semanalmente pas-
sava pelo Diretório buscando infor-
mações, porém acabava sentando e 
acendendo seu cigarro, relatava suas 
histórias e ao mesmo tempo me con-
duzia a um caminho antagônico, ora 
de heroísmo, ora de vítima. O termo 
vítima não em sentido passivo, pelo 
contrário, ativa e de uma cruel verda-
de histórica. 

Eu ficava encantada com 
suas histórias, com aquele ser huma-
no anatômico, intelectual e afetivo, 
uma espécie humana singular e frater-
na. Este é o valor que concebo a uma 
cidadã brasileira e rio-clarense que 
a Ditadura não conseguiu destruir e 
nem enfraquecer o seu espírito de luta, 
sobretudo a luta diante das opressões. 

Memórias e lembranças há 
e muitas de “Cecília Wetten”. Exata-
mente por isso, enfatizei alguns pontos 
marcantes da nossa companheira. Vale 
citar, seus desenhos artísticos de piró-
grafos em madeira, retratando persona-
lidades como Glauber Rocha, Henfil, 
Che Guevara e outros; e suas críticas 
conversas em sua aconchegante cháca-
ra, ao som de músicas de Violeta Parra, 
Mercedes Sosa, Geraldo Vandré, Chico 
Buarque, Victor Jara etc. 

Vale citar, que o meu sau-
doso pai Nicolau Carlos Rios (Car-
lão) chegou a ser preso político, in-
terrogado durante 24 horas, no 4º. 
Regimento de Infantaria, em Quitaú-
na, na cidade de Osasco, SP, pois era 
um dos soldados do Capitão Carlos 
Lamarca. Não chegou à tortura físi-
ca, por ter sido reconhecido por um 
oficial do exército que conhecia o 
meu avô paterno Capitão Agrícola 
Rios. Só conto este contexto, para 
explanar o quanto a Ditadura sem-

pre esteve presente na minha vida. 
Meu pai não sofreu fisicamente, mas 
psicologicamente. Interrogatório, 24 
horas, sem alimentação e água. Sem 
defecar e urinar, senão tais dejetos 
seriam ingeridos por ele.

Infelizmente, muitos brasi-
leiros e muitas brasileiras não acredi-
tam e não têm conhecimento das vio-
lências praticadas durante o período 
histórico-político-social-cultural do 
regime da Ditadura Civil-Militar des-
de o golpe de 1964, nos porões do DE-
OPS, DOI-CODI, penitenciárias, de-
legacias, navio-presídio Raul Soares, 
fortalezas e outros locais de tortura. 

A sociedade brasileira 
não ouvia os gritos de dor, as mor-
tes e os desaparecimentos, todavia, 
tínhamos acesso aos clamores de 
justiça, apoio e reivindicações de 
familiares e amigos de seus desapa-
recidos, apesar de serem intimida-
dos a não falar.

Os choques elétricos nas 
partes íntimas, paus de arara, estu-
pros, tortura psicológica e moral, 
crimes estes que se tornam lesões à 
humanidade, não estão prescritos e 
amparados pela anistia.

O Brasil é o único país da 
América Latina que ainda não julgou 
criminalmente os carrascos da ditadu-
ra militar. Isto não pode persistir! Des-
se modo, estamos garantindo a tortura 
em delegacias, penitenciárias, hos-
pitais, “manicômios” ou ambientes 
abertos e indefesos. Temos que cessar 
esta degradação social, da prática de 
atos desumanos. Para acabar com as 
conseqüências da ditadura militar, é 
necessário erradicar suas sementes, 
seus criadouros, principalmente, di-
vulgando as histórias marcantes dos 
Filhos e das Filhas da Ditadura.

Enfim, Cecília, obrigada 
por ter contribuído pela Liberdade, 
Justiça, Democracia, Igualdade e 
Direitos de um país chamado Brasil. 
Obrigada, por ter lutado e gritado 
com muita dor em prol da redemo-
cratização do Brasil. Obrigada, por 
ter existido em minha vida. •
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O Multiartista 
José Roberto Sechi
Jaime Leitão
Professor de redação, articulista e escritor

Como definir a arte produzida pelo artista   José Roberto Sechi? 
Nascido em Santa Rita D`Oeste, no distrito de Aparecida do Bonito, ex-
tremo-oeste do Estado de São Paulo, vive em Rio Claro há vinte e quatro 
anos, desde os 18.

Primeiramente, não dá para enquadrá-la, reduzi-la a um estilo 
ou a um suporte. Ainda bem. A sua produção é tão surpreendente quanto a 
sua ousadia de ir contra os limites externos, que poderiam para outra pes-
soa significar o desânimo ou até a desistência de continuar  reinventando-
se permanentemente.

Nas telas, Sechi subverte o conceito de pintura tradicio-
nal, construindo o suporte a partir de material descartado ou esque-
cido, imprimindo-lhe nova vida pulsante, dando à tela uma espacia-
lização que nos puxa para dentro dela como se pudéssemos percor-
rê-la com o corpo. Algumas, interativas, nos possibilitam  tocá-las.  
Sechi é o oposto do artista contemplativo , que quer ouvir daqueles que 
estão diante de sua obra um suspiro ou uma exclamação como: Que mara-
vilha! Sechi pede intervenção, participação, não distância de alguns me-
tros da criação “sagrada”. Ele dessacraliza a sua arte , apoia-se no concei-
to e abre a sua criação para as muitas leituras possíveis.

Entre suas exposições individuais, destacam-se: Cartografie 
Corporali, Artestudio, Ponte Nossa, Itália, 2007; Hecho em La Isla Sechi, 
Galeria Zonadearte, Quilmes, Argentina e Modo de Preparación, Biblio-
teca de Santiago, Chile.



(Do livro vocêtueu e outrosnós-sechi 
-1ªedição - 2009)  

Edições 100 - Made in Sechiisland

(Do livro vocêtueu e outrosnós-sechi
1ª edição-2009) Edições 100 

Made in Sechiisland

Da tela não-comportada, 
redimensionada,  Sechi parte em 
direção ao próprio corpo. Corpo-
história, corpo-expressão, corpo-
linguagem. É aí que se apresenta 
o artista performático, que já parti-
cipou de festivais de performance, 
com numerosas ações no Brasil e 
no exterior: Festival de Videoar-
te Play III, na Argentina;  Festival 
Magic Minden, na Alemanha e, 
pessoalmente, do Interferências-
Encuentro Internacional de Arte 
de Acción, Junín, Argentina, 2005;  
Deformes-I Bienal de Performance 
de Santiago, Chile, 2006;  Concen-
trado Acción, zonadearteacción, 
Quilmes, Argentina, 2008 e Con-
fluências, Buenos Aires,  Argenti-
na, 2008.

A performance, ou ação, 
não deve ser confundida com tea-
tro, é simplesmente um estar sendo 
artisticamente, utilizando o corpo 
como suporte, relacionando-se con-
sigo mesmo, com o espaço, com os 

objetos e com o público presente. 
Nesse atuar, o artista se transforma 
em matéria-prima da sua criação. 
Ele é a arte.

Sechi, na raça e na cora-
gem, assumindo a sua multiplici-
dade, é curador, galerista e editor. 
Como pode? Sem recursos, sem 
apoio, Sechi prova que é possível 
extrair do zero o mil, do nada o 
muito ou até o tudo.

Construiu com as pró-
prias mãos a sua casa-galeria , que 
ele denominou: Sechiisland (Ilha 
Sechi). O nome provavelmente tem 
relação com o fato de seu espaço 
estar numa região periférica, bem 
distante dos locais convencionais 
onde se expõe arte e também pela 
dificuldade de a cidade interagir 
com a arte que foge dos padrões . É 
papel da arte fugir dos padrões, não 
reforçá-los.

A  ilha Sechi deixou de 
ser ilha e se transformou em rio 
pela sua capacidade de atrair artis-

Sechi em exposição Individual 
Galeria PÉ VERMELHO 
Santa Gertrudes - 2008

Fo
to

s: 
Le

tíc
ia

 T
on

on



tas para expor lá, num ir e vir de trabalhos pelo correio 
e de artistas ao vivo, que vieram a Sechiisland apre-
sentar as suas performances. Sechi já organizou ,em 
quase uma década de galeria,  dezenas de exposições 
individuais e coletivas de artistas uruguaios,  chilenos, 
argentinos, espanhóis, italianos, alemães, sérvios , bra-
sileiros e de muitas outras nacionalidades.

A arte-postal, que ele pratica há muitos anos, 
abriu-lhe as portas do mundo e fez com que artistas 
reconhecidos internacionalmente, como o uruguaio 
Clemente Padín,  enviassem criações em arte-postal , 
mas também gravuras e outros suportes, como o pró-
prio corpo performático, com a presença física. Sechi, 
graças a esse intercâmbio, possui hoje um expressivo 
acervo de arte, catalogado por ele com o máximo zelo.

Sechi edita e imprime a revista de arte-postal 
“Pense aqui”, que conta com a participação de artistas 
norte-americanos, franceses, italianos e dos mais di-
versos países.

Não conheço nenhum artista como Sechi, 
pela sua capacidade de ser múltiplo na arte e também 
na infraestrutura, na retaguarda, colhendo frutos in-
críveis com o seu talento e ousadia, utilizando a sua 
criatividade para administrar o aparentemente inadmi-
nistrável. 

Sechi também é um excelente poeta, que eco-
nomiza palavras nos seus poemas concisos, demons-
trando uma grande intimidade com a linguagem escrita 
e visual. Tem vários livros de poemas, publicados pela 
editora que é ele mesmo,  e impressos na sua gráfica-
computador, com resultado surpreendente.

A poesia de Sechi é movimento, jogo , lin-
guagem, plasticidade. Em poucas palavras, diz muito, 
provoca. Sechi é um artista provocativo e provocante. 
O seu dizer rebela-se contra o estabelecido. Ele des-
constrói e reconstrói permanentemente imagens, ver-
sos, palavras e o próprio corpo, nas suas performan-
ces viscerais,  que passam muitas vezes a ideia de que 
irão  sufocá-lo. Sechi renasce delas fortalecido e pron-
to para a próxima empreitada-ação. Sechi respira arte 
todos os segundos da sua vida e nos alimenta desse ar 
tão renovado e renovável.

Autodidata, Sechi escreve poemas em russo 
e se comunica com artistas russos no idioma deles. •

Performance: Sechi e Renata Laili - Exposição de Jaime Leitão - Casarão 
da Cultura de Rio Claro - Maio de 2008

Sechi e “Overdose Literária”
Academia da Lara - Dezembro de 2005

Sechi e Letícia Tonon
Poesia Visual - Ateliê PÉ VERMELHO - Novembro 2005
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Carlos Hadler:
uma alma carnavalesca
Patrícia Bueno Godoy
Arte-educadora com Mestrado em História (História da Arte e da Cultura - IFCH/
UNICAMP) e Doutorado em História (Política, Memória e Cidade - IFCH/
UNICAMP). É professora da Escola Estadual Prof. Marciano de Toledo Piza 
e do Colégio Puríssimo Coração de Maria, em Rio Claro.
E-mail: patrícia.b.godoy@hotmail.com

Houve um tempo em que os carnavais e outras folias faziam parte 
dos principais meios de entretenimento da população. O teatro, o cinema e, 
sobretudo, a reunião em torno das sociedades possibilitava a organização de 
bailes, atividades festivas e esportivas, sempre com ampla adesão por parte 
do seu público. Na cidade de Rio Claro, no interior do Estado de São Paulo, 
as atividades sociais das décadas de 1920 e 1930 foram fortalecidas com 
a participação das sociedades S.D.D. Cidade Nova, Philarmônica, Grupo 
Ginástico e Grêmio Recreativo da Companhia Paulista. Os carnavais rea-
lizados por estas sociedades são memoráveis. Cada qual colocava nas ruas 
seus blocos e carros alegóricos e, depois, seguiam para a folia nos salões or-
namentados por grandes artistas da cidade. O maior deles foi Carlos Hadler.

Filho de imigrantes alemães, Carlos Hadler nasceu na cidade de 
Mogi Mirim, em 1885. Pouco tempo depois a família se transferiu para a 
cidade vizinha de Amparo. Foi ali que jovem estudou, praticou esportes, 
desenvolveu seu gosto pela arte e conheceu o entrudo, uma versão antiga do 
carnaval. Aos dezoito anos defendia o Amparo Sport Club em partidas de 
futebol e participava de corrida de patins, ao mesmo tempo em que apresen-
tava suas aquarelas em uma exposição como um artista autodidata, na sede 
do jornal O Comércio de Amparo.

É bem possível que posteriormente o jovem tenha se estabelecido 
na cidade de São Paulo. Ali pode ter adquirido uma orientação formal em 
arte, tornando-o capaz de ser admitido, em 1920, como professor do curso 
de Pintura na Escola Profissional Masculina da cidade de Rio Claro. Sua 
contratação deu-se por indicação do diretor da instituição Armando Bayeux 
da Silva, que, possivelmente o escolheu após um concurso para a eleição da 
melhor composição artística realizada entre os candidatos. A composição 
eleita foi Pax et Labor de Carlos Hadler, que foi reproduzida no interior da 
Escola Profissional. A data impressa nessa pintura refere-se ao primeiro dia 
de atividades da Escola Profissional ocorrido em treze de setembro de 1920.

Carlos Hadler
Foto s.d.
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Carlos Hadler permane-
ceu em Rio Claro entre 1920 e 1941. 
Nesses anos dividia seu tempo lecio-
nando na Escola Profissional e no 
curso particular de pintura que man-
tinha em sua residência. Mestre Ha-
dler foi professor de vários artistas 
locais, como: Nicola Petti, Edgard 
Oehlmeyer, Adão Hebling, Oswaldo 
Cabral, Edmundo Rosa, Ruth Weh-
muth Ragonha, entre tantos outros. 
Junto ao Grupo Ginástico pode mos-
trar todo seu entusiasmo nas decora-
ções de bailes e organizações de ati-
vidades esportivas. Nesses projetos 
era sempre auxiliado por seus discí-
pulos da Escola Profissional. 

A arte hadleriana transpi-
rava um nacionalismo arrebatador. 
Sua concepção do ensino artístico 
junto à Escola Profissional, que es-
timulava os alunos a estilizarem ele-
mentos da fauna e flora nacionais, 
foi aplicada em várias ornamenta-
ções carnavalescas. Os elementos 
gráficos da cultura indígena também 
eram apreciados pelo artista. Seu 
método para o ensino artístico assim 
como a modernidade dos seus traba-
lhos extraíram palavras de admira-
ção até mesmo de Mário de Andrade 
e Menotti Del Picchia.

A atuação de Carlos Had-
ler junto aos carnavais tornou-se ain-
da mais efetiva após o falecimento 
de sua esposa Thereza, em 1931. En-
tre 1932 e 1941 foi o maior folião da 
cidade. Seu entusiasmo gerou gran-
des eventos, como as ornamentações 
anuais do salão do Grupo Ginástico 
e a organização de alguns dos mais 
belos festejos populares levados às 
ruas da cidade. Mestre Hadler soube 
disseminar discípulos que migraram 
para outras sociedades. Ensinou a 
arte da ornamentação carnavalesca 
que foi levada aos bailes promovi-
dos pelo Grêmio Recreativo e pela 
S.D.D. Cidade Nova.

Carlos Hadler
Pax et Labor, 147,5 x 120cm, 13/09/1920

Mural, ETE Armando Bayeux da Silva, Rio Claro-SP

Escola Profissional - Rio Claro-SP
Postal s.d.
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Sua popularidade está im-
pressa nas crônicas e anúncios publi-
cados nos jornais. Nenhum nome é 
citado tanto quanto o seu durante a 
época do carnaval. Pode-se dizer que 
Hadler reinava mais que o próprio 
Rei Momo. Chamado de Colibri Ge-
geano era considerado a alma do Gi-
nástico. Quanto entusiasmo e quanto 
trabalho! As ornamentações do salão 
de baile incluíam muita pintura em 
painéis e uma iluminação inusitada, 
sempre explorando novos efeitos 
a cada decoração. A qualidade do 
trabalho executado pelo Colibri era 
viabilizada pela ajuda de alunos e 
ex-alunos da Escola Profissional. O 
trabalho impecável do grupo tornava 
possível a permanência da decora-
ção além do período da folia, mui-
tas vezes, esta era trocada apenas no 

ano seguinte quando substituída por 
novo tema.

Dias antes do início dos 
bailes o Grupo Ginástico abria suas 
portas para receber a visitação pú-
blica. Dessa maneira, aqueles que 
não eram associados ao clube ti-
nham a possibilidade de conferir se 
as criações hadlerianas eram mesmo 
fantásticas como diziam os jornais. 
Alguns desses grandes empreendi-
mentos carnavalescos devem ser re-
lembrados.

Em 1935 foi organizado 
um grande corso carnavalesco que 
se desenvolveu na Avenida Um. 
Lâmpadas coloridas cruzaram todo 
o percurso da carreata da folia para 
receber as sociedades com seus 
blocos e o comércio com seus car-
ros reclames. No Ginástico o salão 

foi adornado com um lindo sonho 
oriental chamado Xangai. Parte des-
sa decoração pode ser observada em 
uma foto tirada em comemoração ao 
recebimento do prêmio de melhor 
ornamentação carnavalesca. Neste 
ano, no entanto, o prêmio de melhor 
efeito de iluminação ficou para o 
Grêmio Recreativo.

No ano seguinte, o tema 
lançado pelo Ginástico foi Gegê no 
Paraíso.  Em torno do salão difun-
diam-se silhuetas negras que emana-
vam graça em delicadas poses. Figu-
ras geométricas e andorinhas estili-
zadas animavam o ambiente que era 
coroado com uma grande pirâmide 
octogonal disposta no teto, ao centro 
do salão.

Em 1937, o salão orna-
mentado pelo Colibri transformou-

Escola Hadleriana – São Paulo, 1932
Carlos Hadler sentado ao centro, foto da exposição realizada em São Paulo por professor e alunos da Escola Profissional.



Gegê no Paraíso, Salão do Grupo Ginástico, 1936

Caverna de Ali Babá – Salão do Grupo Ginástico, 1937

Salão Marajoara – Salão do Grupo Ginástico, 1938

Carro Balangandans – Carro alegórico do Grupo Ginástico, 1940

As estrelinhas desfilando em seus cordões,
lá no céu azulado,

si volverem os seus olhares para o “Grupo”,
francamente, hão de ficar com inveja,

e tristes exclamarão:
Companheiras, vejam só o que é um cordão!
O pessoal do Grupo, pra folia, é mesmo bom!

Na frente, sempre contente, vai o Carlos Folião,
E depois, oh! céus , todo o seu bravo pelotão.

YRAPA. “Os foliões gymnasticos em preparativos, 
para não magoar o rei Momo, na sua vinda”. 

Diário do Rio Claro. 7 fev. 1934.

No meio da nossa indiferença pelo trabalho, pela 
cultura e pela preocupação de bordar a nossa 

existência quotidiana com as graças mansas da beleza, 
quase ignorada, o sr. Carlos Hadler consegue numa 
cidade do interior manter uma escola de estudos de 

decoração – escola essa que, como bem demonstram os 
trabalhos expostos, está sistematizada com inteligência 

e severidade na sua organização didática.

Mário de Andrade, Diário Nacional, 22/01/1932

Sua arte é uma revelação bandeirante da íntima 
realidade espiritual das nossas coisas. É, porém, 

sobretudo um poeta. Nele a poesia empolga a pintura.

Menotti Del Picchia, Diário do Rio Claro, 17/12/1936



74 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2010 

se um uma grande caverna: a Caver-
na de Ali Babá. Esta decoração foi 
descrita pela imprensa como uma 
obra de arte, impressionante e estar-
recedora. Desta vez, não apenas as 
paredes foram ilustradas pela pintu-
ra, o teto foi totalmente coberto re-
criando o relevo da rocha por onde 
pendia a iluminação.

Mas, a mais interessante 
ornamentação carnavalesca esta-
va por vir. Em 1938, Carlos Had-
ler criou o Salão Marajoara, todo 
inspirado nos elementos gráficos 
indígenas, em especial, daquele 
povo que viveu na Ilha de Marajó, 
no norte do país, antes da chegada 
de Cabral. Este salão foi desmon-
tado apenas em 1939 quando toda 
a ornamentação foi emprestada à 
S.D.D. Luso Brasileira de Campi-

nas. Em um concurso realizado para 
eleger o mais belo salão ornamenta-
do, entre quarenta concorrentes da 
cidade campineira, foi o Salão Ma-
rajoara o que recebeu a primeira 
classificação.

Em 1940 a inspiração para 
o carnaval veio de Carmem Miranda, 
surgiu o Salão Balangandam. Desse 
tema retirado do universo cinemato-
gráfico podemos visualizar uma foto 
do carro alegórico construído pelo 
Grupo Ginástico e que trazia o mes-
mo tema. Neste ano, lindos carros 
alegóricos foram colocados nas ruas 
tornando o corso ainda mais animado. 
E não podia ser diferente, afinal, Car-
los Hadler estava à frente da comissão 
organizadora do carnaval de rua.

Em 1941 o tema para a 
decoração do salão do Grupo Ginás-

tico foi ...E o vento não levou. Nova-
mente a inspiração veio do cinema a 
partir do sucesso descomunal que o 
filme E o vento levou, de 1939, ad-
quiriu em toda parte que era exibido. 
Os personagens dessa película foram 
levados às paredes do salão em ati-
tudes carnavalescas portando os ade-
reços próprios da folia. No entanto, 
um vento forte soprou e levou Carlos 
Hadler para longe da terra que o aco-
lheu e o admirou. Nesse mesmo ano, 
no mês de junho, foi lecionar em São 
Paulo, transferido para o Instituto 
Profissional Feminino, localizado no 
bairro do Brás. Sua permanência ali 
foi breve e, poucos anos depois, em 
1945, faleceu o Colibri, o mestre da 
arte decorativa e o eterno folião da 
época de ouro dos carnavais de Rio 
Claro. •

Taça do primeiro prêmio, 1935
Carlos Hadler no centro sob a taça em foto tirada no salão do Grupo Ginástico com a ornamentação intitulada Xangai.
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