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Apresentação
Com esta 8ª Revista, construída em nossa gestão (2009-2012), 

consolidamos esse veículo tão importante de participação de nossa comunidade 
na produção de conhecimento, papel do qual o Arquivo Público e Histórico não 
pode abrir mão. A partir dessa postura de ampliação dos espaços de participação 
de nossa comunidade, adotado pela atual Administração Municipal, a Revista do 
Arquivo vem cumprir esse duplo papel: participação e democratização do acesso 
à história do Município.

 Esta Revista nº 10 apresenta-se mais madura, mais profissional em 
sua produção. A arte de identificar, contatar pessoas, escrever, revisar, diagramar, 
imprimir e lançar de volta para o reconhecimento dos escritores, dos citados 
nos artigos e dos amantes da leitura sobre Rio Claro, é a arte de dedicação, do 
apreço pelo trabalho e reconhecimento do entrelaçamento de muitas mãos. Essa 
arte, antes de chegar até você, leitor, ocupa meses de trabalho e envolve muitas 
pessoas. 

 Assim, a Revista nº 10 primou pela diversidade de temas, pela 
participação voluntária de seus escritores, que oferecem seu talento de forma 
espontânea e competente.

 Agradecimento especial aos membros do Conselho Superior do 
Arquivo, pelo empenho em contribuir com os oito números lançados ao longo 
desses quatro anos de trabalho.

 Em nossa capa, estamos apresentando a sede atual do Arquivo Público 
e Histórico “Oscar de Arruda Penteado” que, desde 2004, recebe documentos 
para compor o seu Acervo. Há períodos da história de nossa cidade que estão 
minimamente presentes no Arquivo; no entanto, a época atual também precisa 
ser devidamente recolhida e conservada para o uso das gerações futuras.

 Queremos receber a sua história, a história de sua família, de sua 
empresa, de sua Instituição. No futuro, isso será importante para que o presente 
não se perca nas brumas do tempo.

 Boa leitura, e um 2013 de alegria, trabalho e sucesso!

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do Arquivo

NORMAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

a) Extensão: até 6 páginas de texto;

b) Margens: superior de 2 cm, inferior de 2 cm, esquerda de 3 cm e direita 
de 3 cm;

c) Fonte: Texto principal: Times New Roman, corpo 12, espaço entre linhas: 
1,5. Texto das notas: corpo 10, espaço simples;

d) Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados e em negrito.

e) Identificação do autor: nome, indicação da profissão/titulação e e-mail 
(opcional);

f) Citações: com menos de 3 linhas aparecem dentro do texto corrido, entre 
aspas; as citações de mais de 3 linhas vêm destacadas do texto.

g) As imagens (máximo 7) devem ser enviadas em alta resolução, 
separadamente, sempre acompanhadas por legenda com data e citação 
da fonte. O Arquivo se coloca à disposição para auxiliar no processo de 
digitalização dessas imagens.

h) As Referências devem aparecer como nota de rodapé, completas, 
atendendo-se aos padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), a saber: sobrenome do autor em maiúsculas, nomes abreviados 
na 1ª. letra, título da obra, cidade, editora, ano e página.

i) Os artigos devem ser enviados para o e-mail arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br

A Revista do Arquivo está aberta à participação de todos que queiram 
contribuir com o registro e a reflexão sobre nossa história, nossa cidade 
e nossa gente.
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Difusão cultural na política 
do Arquivo de Rio Claro: 
proposta de um modelo. 

A Lei Municipal nº 1573, de 11 de outubro de 1979, constitui um marco legal ao Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”, entretanto, a política nacional de arquivos foi reformulada no Governo 
Collor, com a Lei 8.159/1991, cujo Art.1º, deixa explícito que a gestão de documentos deve incluir o apoio para a 
cultura, situando o papel dos arquivos públicos no recolhimento e demais atribuições, enquanto órgãos centrais do 
tratamento dos acervos das respectivas administrações. Grande parte dos arquivos públicos e centros de documen-
tação estão situados na estrutura das Secretarias ou de Departamentos de Cultura posicionados de forma legítima, 
de acordo com a instrumentalidade desses órgãos em relação à dimensão cultural do Governo. Este não é caso do 
Arquivo Municipal de Rio Claro, por ser uma autarquia instalada no Núcleo de Administração da Cidade.

Posto isto, apesar da função primária administrativa do Arquivo, no âmbito do poder público não pode igno-
rar a faceta cultural que deve ser conduzida no sentido de que o Arquivo Municipal de Rio Claro “Oscar de Arruda 
Penteado” seja também tomado, enquanto aparelho cultural, onde a difusão de fontes históricas figuraria como 
função no desenvolvimento e na manutenção de uma política patrimonial. 

Ao tomar por base o saber neste campo, a demanda pela formação do administrador, do arquivista, bem 
como de membros do quadro de colaboradores dos Arquivos, pode ser completada com a orientação das produções 
da disciplina de Mediação Arquivística, a qual, segundo Heloisa Bellotto, ainda não foi sistematizada no Brasil 
(BELLOTTO, 2010, p. 31-54).  

De um modo geral, as discussões atuais norteiam o atendimento proativo dos usuários com programas cul-
turais, apresentando metodologias para subsidiar mediadores. Apesar de o Arquivo de Rio Claro incluir cursos de 
férias, exposições, “bate-papos culturais”, oficina e a tradicional “Revista do Arquivo”, essa retomada em 2009, tais 



6 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2012

atividades ainda se encontram no rol 
das tradicionais ações praticadas em 
Arquivos, pesquisada por Morrad 
Benxayer conforme gráfico acima.

A pesquisa acima citada com-
põe um quadro comparativo de refe-
rência que atesta o objeto como em-
pírico e mostra que é observável na 
realidade, no caso captado por mé-
todos quantitativos, mas a realidade 
das políticas de difusão cultural pode 
ser pesquisada com outras aborda-
gens típicas das ciências sociais. As 

cores e mensurações representam 
colóquios, ciclo de conferências, 
exibições de filmes, cursos, visitas 
temáticas, debates e o resultado da 
pesquisa apontam que as exposições 
são as ações mais realizadas nos ar-
quivos departamentais franceses.

A perspectiva arquivística da 
questão

Para cientistas dos arquivos,1 
o estudo do Arquivo Municipal de 

1O bacharel, o mestre, o doutor ou pesquisador no campo de Arquivologia, nos países latino-americanos são conhecidos nos países anglo-saxônicos como 
archival scientists representantes da Archival Science também denominada Archivistique na tradição francesa. No Brasil, houve pouco esclarecimento em relação 
à nomenclatura dos profissionais na área, mas há de se encontrar na literatura arquivólogo, arquivista e arquivologista. Hoje já é consenso adotar arquivista, 
tendo em vista a legislação vigente. Entretanto, a interpretação da mesma legislação pode realizar uma “reserva de mercado”, ao invés de proteger aqueles que 
trabalham nos arquivos como profissionais de grau superior e aplicam metodologias científicas.  Charles Darwin, o geólogo, é considerado como um dos maiores 
biólogos de todos os tempos entre seus pares; entretanto, no Brasil, determinadas associações estaduais e os grupos recentes só reconhecem seus pares pelo 
bacharelado – contudo, o fato de não ter o diploma de bacharel em biologia não retiraria o título de biólogo de Charles Darwin. Na mesma lógica, é um equívoco 
e contrassenso não reconhecer a Doutora Ana Maria de Almeida Camargo ou a Professora Heloísa Bellotto como arquivistas, a partir do julgamento sobre uma 
titularidade indisponível por décadas no Estado de São Paulo e, quando, também décadas antes da implantação deste curso superior em São Paulo, as renomadas 
autoras já faziam contribuições à área. Outro fenômeno particularmente brasileiro é se considerar existir uma distinção entre Arquivologia e Arquivística, quando 
na realidade apenas a filiação teórica e tradicional é distinta. Arquivologia é definida aqui como: ciência que estuda a natureza dos arquivos bem como seu 
complexo tratamento administrativo, documental e forense, valendo-se de metodologias e teorias múltiplas tendo por objetivo último o acesso. A Arquivologia 
possui uma ampla teia de axiomas, princípios, teoremas, tratados e normas que contêm em suma o estudo dos arquivos em diversos aspectos tais como: as fases 
do ciclo vital dos documentos, a cadeia documentária, os vínculos arquivísticos, as funções arquivísticas e a ordem lógica interna do conjunto serial. Também é 
preciso considerar que há pontos, dentro da teoria arquivística como a Arquitetura de instrumentos de pesquisa, a Tipologia documental, a Análise tipológica, a 
Tradição documental, a Gênese documental, e ainda outras áreas a serem desenvolvidas no Brasil como a “Ecologia da preservação” e a “Diplomática Forense”.

2Da parte objecti, e neste caso, conhecer o objeto é também aprofundar a espistemologia e práxis arquivística.

Rio Claro, enquanto aparelho cul-
tural na sua dimensão científico-on-
tológica2 admite que essa Instituição 
de custódia se caracteriza por uma 
estrutura elementar matricial no seu 
discurso específico. Entende-se, a 
priori, que uma reflexão com este in-
tuito deve ser conduzida para além 
da formulação clássica de Charles 
Bautier: “arquivos como arsenal da 
administração e celeiro da história”, 
pois a instituição arquivística não 
deve ser, de forma alguma – exceto 

Gráfico retirado da página 13 da pesquisa: BENXAYER, Morrad. L’action éducative et culturelle des archives: Enquête sur 
les services éducatifs chargé de l’action et de la diffusion pédagogiques et culturelles. Direction des archives de France. 
Département des publics. 2004. 
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em um prazo determinado pela clas-
sificação quanto ao grau de sigilo3 –, 
algum tipo de fortaleza inatingível 
aos cidadãos comuns. Justamente ao 
contrário, os Arquivos devem refle-
tir o regime democrático sem privi-
légios e reservas para acadêmicos 
doutos ou burocratas, alcançando a 
população com abertura e chama-
mento – representando “a voz do Ar-
quivo” ao cidadão. Por este motivo, 
o enquadramento restritamente bino-
mial entre o caráter administrativo 
e historicista se torna um entrave e 
uma desordem: um “emudecimento 
do Arquivo”. Este último pode ser 
definido como movimento antifun-
cional por desconsiderar a função 
cultural dos Arquivos ou considerá-la 
de maneira inferiorizada. 

Se não há o que questionar 
sobre os vínculos entre a função de 
descrição e a manutenção do estatuto 
probatório congênito dos documen-
tos de arquivo e seu valor para histo-
riografia, também a função cultural 
já é um consenso na literatura. Não 
seria preciso apresentar os argumen-

38º Bate-papo Cultural, com a convidada Kiusam de Oliveira. 2012. Foto do acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”.

tos que outros autores utilizaram 
para demonstrar que não é recomen-
dável encerrar o Arquivo unicamen-
te no viés jurídico-administrativo, 
impedindo o gozo e usufruto de sua 
dimensão sociocultural. Então, o que 
se evidencia apenas é a gravidade do 
ato em se ignorar a produção e difu-
são cultural das fontes históricas em 
um arquivo público: a negligência 
com um direito fundamental do ci-
dadão, que é o direito à cultura.

Na perspectiva arquivística4 
o que deve ser tratado como proble-
mática é a improdutividade de resul-
tados culturais na gestão documental 
e as causas que levam Arquivos a 
serem improdutivos ou mesmo sone-
gadores de direitos no caso da cul-
tura. Sendo o Arquivo Histórico um 
sistema de entradas, processamentos 
e saídas, a resultante cultural dos ar-
quivos deve corresponder à difusão 
das fontes históricas como parte fi-
nal de seu processo. Portanto, não há 
falta de entradas/documentos, mas 
o óbice está nos processamentos, 
cujo objetivo deve ser transformar 

elementos entrantes em serviços e 
produtos culturais, entregues aos ci-
dadãos.

No que tange à Lei 8.159/1991, 
que dispõe sobre a política nacional 
de arquivos públicos e privados, e 
dentro do contexto do Art.2º, enten-
der-se-ia por elementos entrantes os 
documentos recebidos, produzidos 
e acumulados. Os resultantes seriam 
as saídas de dados, informações e 
conhecimentos culturais do sistema, 
onde arquivos estão na base da cadeia 
tríplice: dados/informações/conheci-
mento (DAVENPORT, T; PRUSAK, 
L.; 1999). Ou seja, tal improdutivida-
de de resultantes culturais na gestão 
documental não é compatível com 
os efeitos esperados da legislação, 
pois o Artigo 1º da Lei 8159/1991 diz 
claramente que deve ser apoio para 
a cultura, aqui transcrito: “Art. 1º É 
dever do Poder Público a gestão do-
cumental e a de proteção especial a 
documentos de arquivos, como ins-
trumento de apoio à administra-
ção, à cultura, ao desenvolvimento 
científico e como elementos de pro-

3Classificação de acesso que compreende quatro graus: sigiloso, reservado, secreto ou ultrassecreto. Este é o âmago da atual “Lei de Acesso a Informação” - Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 - que entrou em vigor neste ano (2012).
4Records Management & Archive administration constituíam-se de escolas separadas nos países anglo-saxões. A primeira referia-se a arquivos correntes e a segunda 
a arquivos permanentes. Entretanto, aqui se considera a noção de Records continuum que liga Administração de arquivos permanentes com gestão de documentos 
correntes e intermediários.
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va e informação”.
Há de se lembrar que no Bra-

sil, o regimento jurídico dos arqui-
vos ainda não deixou explícito que 
a gestão documental não se refere 
exclusivamente à produção, à trami-
tação, ao uso primário, à avaliação, 
ao arquivamento e ao recolhimento 
na fase permanente, mas também 
que essa mesma gestão precisa con-
siderar difusão do patrimônio docu-
mental. Entretanto, existem normas 
oficiais tais como as atribuições do 
Serviço de Ação Educativa e Cultu-
ral no Arquivo Histórico Municipal 
Washington Luís (Divisão do Arqui-
vo Histórico Municipal “Washington 
Luís”, 2007): “a) buscar parcerias e 
uma aproximação efetiva com ór-
gãos públicos e privados para o de-
senvolvimento de programas, proje-
tos e atividades de interesse cultural; 
b) organizar exposições e eventos 
destinados a estreitar o vínculo da 
instituição com a comunidade; ...”

As normas em tela marcam 
atribuições de um Arquivo Público 
Municipal, mas não especificam ou 
caracterizam o que seriam “projetos 
de interesse cultural”, deixando o in-
térprete da norma com entendimento 
vago, isto é, sem saber se uma ativi-
dade cultural no arquivo equivale a 
demais tipos de programas adotados 
por qualquer instituição. Esta falta 
de detalhamento pode evidenciar 
que a norma não discorre mais so-
bre o assunto, por se tratar apenas de 
ações pontuais; entretanto, é preciso 
abandonar a supremacia do pragma-
tismo na arquivística e ampliar os 
campos do “como fazer”, pela re-
flexão teórica que permita entender 
características nos arquivos que não 
são óbvias e precisam de uma análise 
mais acurada. 

Esta acurácia analítica é bus-
cada projeto de tese apresentada ao 
Doutorado com Ciência da Infor-
mação da UnB – Universidade de 
Brasília – em 2012: “A voz do ar-
quivo: Gestão de arquivos enquanto 
aparelhos culturais para uma política 

Antiga sede do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, localizado na Rua 
7, com Av.3, área central de Rio Claro. Sem data. Foto do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”.

Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro. 2011. Foto do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”.
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Oficina de ''Desenho'' com a artista plástica Ciça Alves, realizada pelo Arquivo Público de Rio Claro, em 2011. Foto do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

Visita dos alunos da Escola "José Cardoso" ao Arquivo Público e Histórico  de Rio Claro, em 2011. Foto do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”.
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Modelo para a difusão cultural na política arquivística do Município de Rio Claro. Sem data. Imagem do acervo pessoal do autor.

5Em fase de orientação pela professora Georgete Medleg Rodrigues
6Programa ativo e instaurado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
7Ver a página na web do empreendimento: http://www.musicanomuseu.com.br/museus.html

de difusão do patrimônio documen-
tal”5. A proposta de pesquisa abrange 
a questão de como a Gestão Docu-
mental deve ser orientada para resul-
tar em produtos culturais e, também, 
como estabelecer práticas para ino-
var a Mediação Arquivística, pois, 
além do tradicional, o Arquivo deve 
possuir aparato cultural inovador 
como: TV e rádio digital, shows, 
eventos, sarau de poesia e música, 
teatro e outras atividades culturais.

Modelo para difusão cultural 
do patrimônio histórico-docu-
mental

Em um panorama histórico, 
sublinha-se a existência de integra-
ção cultural e educativa já desde 
1881 (Franz, 1986), quando havia 
ordens ministeriais para que Insti-
tuições de ensino secundário organi-
zassem visitas aos Arquivos Provin-
ciais. Apesar disto, ainda não existe 
um corpus teórico brasileiro exclusi-
vamente dedicado à gestão cultural 
no rol das questões primordiais das 
funções arquivísticas. A necessi-
dade de se refletir sobre o Arquivo 
no âmbito cultural já é amplamente 
reconhecida e não é por acaso que 
um dos primeiros programas de pós- 

graduação, que incluía o campo da 
arquivística, recebeu a denominação 
de “Administração de Centros Cul-
turais”, até que passou a ser nomea-
do “Memória Social e Documento”, 
sendo hoje  apenas “Memória So-
cial”6.

A ausência de um livro intei-
ramente dedicado à questão pode de-
correr de um olhar para os produtos 
culturais como ações desprovidas de 
complexidade, pois parece ser uma 
tarefa apenas pragmática solucio-
nar o problema da improdutividade 
cultural na gestão de documentos, 
bastando montar um plano de ações 
culturais e educativas. Entretanto, 
isto é superficial para resolver a tota-
lidade da questão. Utilizar o lócus do 
depósito de documentos para fazer 
uma ação como “música no museu7” 
– que inclusive teve como palco o 
Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro 
e Arquivo Nacional – não é dar voz 
ao Arquivo pela sua organicidade, 
naturalidade e inter-relacionamento 
dos documentos, mas apenas utilizar 
um espaço público para um evento.

Os próprios componentes en-
volvidos na constituição de um Ar-
quivo pela sua natural acumulação 
podem ser identificados e visuali-
zados a partir da legislação federal, 

com o objetivo de ser um ponto de 
partida a subsidiar um modelo para 
a difusão cultural na política arqui-
vística do Município de Rio Claro, 
como demonstramos no esquema 
acima.•
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Renê Mainardi
Artista Multimídia com pesquisa em Artes Plásticas, Música, Cinema e Fotografia, graduado em Artes Plásticas e em 

Radio e TV especialista em Cinema Documentário pela Escola Internacional de Cine y TV em Cuba, e pós-graduado em 

Arte e Educação. Com trabalhos em fotografia, cinema e artes plásticas, vem participando de exposições individuais e 

coletivas, mostras e salões no Brasil e Exterior recebendo prêmios em diversas linguagens artísticas. Curador e Júri do IV 

Concurso Rio Claro Revela sua História. 

Quatro anos revelando nossa História 
através da Arte! 

 “é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente” 

Simone de Beauvoir

A reflexão de Simone de Beauvoir citada na epígrafe deste artigo nos remete ao debate sobre como a arte se faz pre-
sente em nossas vidas e, dentro disso, nos leva a entender como a arte pode narrar nossa trajetória histórica e contemporânea, 
onde nos incluímos enquanto sujeito e, por nossa vez, nos transformamos e nos ultrapassamos mediante nossa relação com 
o elemento artístico – seja ele caracterizado dentro de qualquer gama que abriga as setes artes – e nos assegura a importância 
das artes como experiência e conhecimento na constituição de um sujeito contemporâneo. 

Dentro dessa relação sujeito e arte, passeamos o olhar sob a ótica das artes visuais – neste caso a fotografia – pelo 
Patrimônio Histórico, pelos encantos da Ferrovia, pelo Cotidiano e pelos Bairros de nossa cidade, em quatro anos de olhares 
sutis e ímpares das lentes fotográficas, considerando esta como uma das narrativas estéticas dentre as muitas que nos oferece 
a produção artística.

Este é o resultado dos quatro anos do Concurso Fotográfico Rio Claro Revela Sua História, realizado pelo Arquivo 
Público do Município de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado” que, em sua recente trajetória, nos presenteia através do olhar 
de fotógrafos profissionais e amadores, diversas significações e olhares sobre nossa cidade e sua história e, consequentemente, 
sobre nós enquanto sujeitos dessa história.

Evidente que é possível construir múltiplas narrativas diante do olhar de centenas de fotógrafos e das imagens por 
eles produzidas, que compuseram o concurso nestes quatros anos, diante do tamanho do repertório de imagens que foram ex-
postas.  Cada trabalho exposto representa, individualmente, múltiplas possibilidades de leitura e interpretação do olhar sobre 
a cidade, mas na associação e combinação entre eles essas possibilidades se ampliam e eles se revelam dentro de uma única 
proposta permeada pelo Concurso, que remete nosso olhar sobre a história passada ou contemporânea de Rio Claro através 
da narrativa artística fotográfica. 

Portanto, o processo de seleção do júri, bem como o recorte curatorial da exposição exige uma estratégia necessária 
em dispor as imagens e produzir sentidos com elas para que, assim, permitam aguçar o senso interpretativo do público ao 
processo de fruição e entendimento propostos pelas imagens que devem se articular, tanto enquanto elemento estético bem 
como elemento de registro histórico, já que estas são as propostas centrais que articulam o Concurso.

Dentro disso, propôs-se com as imagens selecionadas nesses quatro anos, a articulação de dois eixos que, somados, 
compusessem o alcance do objetivo desse Concurso, tomando como ponto de convergência a fotografia. De um lado, a for-
mação de um imaginário visual sobre Rio Claro, um conjunto de imagens sobre a cidade e as relações e os sentidos produzidas 
por elas, as narrativas históricas e os registros de memória que estas produzem. De outro lado, permitir a liberdade e os pro-
cessos de criação artística, o olhar particular de cada participante, o olhar do artista sobre seu tempo e sua história, a narrativa 
histórica do ponto de vista estético, sublime e diverso que permeia o infinito particular do artista e, por fim, a socialização 
desse processo de criação da obra de arte fotográfica com o público. 

Asseguro sentir-me extremamente honrado em partilhar minhas opiniões e convicções sobre a arte fotográfica, duran-
te esses quatros anos, como jurado e curador do Concurso Fotográfico Rio Claro Revela Sua História, quando, certamente, 
tive a oportunidade ímpar de estar diante de diversos e múltiplos olhares para a cidade de Rio Claro e sua história e, certamen-
te, esta imparidade se dá, principalmente, pelo desfrute deste olhar através da narrativa artística.
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1° Lugar do I Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História'. Foto de Sebastião Luiz Miotto. 2009. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

2° Lugar do I Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. 
Foto de Isabela Riani Saullo. 2009. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

3°Lugar do I Concurso Fotográfico 'Rio Claro 
Revela sua História'. Foto de Luiz Carlos 
Ramassotti. 2009. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

4° Lugar do I Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História'. Foto de Adriano Ricardo Mergulhão. 2009. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

5° Lugar do I Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História'. Foto de Alessa Heyer Redi. 2009. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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O Tempo - conjunto. 1º Lugar do II Concurso Fotográfico 'Rio Claro 
Revela sua História'. Foto de Marcelo Ramos Ribeiro. 2010. Imagem 
do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Memórias em decomposição. 4º Lugar do II 
Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História'. Foto de Guilherme Gleriano de Moraes.  
2010. Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

Sala de Espera - conjunto. 1º Lugar do II Concurso 
Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. Foto de 
Marcelo Ramos Ribeiro. 2010. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Estação. 2º Lugar do II Concurso Fotográfico 
'Rio Claro Revela sua História'. Foto de 
Danilo Correia Bernardes. 2010. Imagem 
do acervo do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro.

O Chefe da Estação. 3º Lugar do II Concurso 
Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. 
Foto de Rogério Laureano Gomes. 2010. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.
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Trem. 5º Lugar do II Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História'. Foto de Gilberto de Campos Nogueira. 2010. Imagem 
do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Balança - conjunto. 1° Lugar do III Concurso Fotográfico 'Rio 
Claro Revela sua História'. Foto de Marcelo Cerri Rodini. 2011. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Pipoqueiro - conjunto. 2º Lugar do III Concurso Fotográfico 'Rio 
Claro Revela sua História'. Foto de Benedito Rolim Saullo. 2011. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Praça - conjunto. 2º do III Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela 
sua História'. Foto de Benedito Rolim Saullo. 2011. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

O Ciclista (Movimentos I). 3° Lugar do III Concurso 
Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. Foto de Marcelo 
Ramos Ribeiro. 2011. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

Bicicleta - conjunto. 1° Lugar do III Concurso Fotográfico 'Rio 
Claro Revela sua História'. Foto de Marcelo Cerri Rodini. 2011. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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Descontração na Praça. 4º Lugar do III Concurso Fotográfico 
'Rio Claro Revela sua História'. Foto de Josimar Henrique Leite 
Araújo. 2011. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro.

Antiguidade e modernidade - conjunto. 1° Lugar do IV Concurso 
Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. Foto de Viviane P. Guerra. 
2012. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

De ontem para o hoje... lembrança - conjunto. 1° Lugar do IV Concurso 
Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. Foto de Viviane P. Guerra. 2012. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Lembranças com queijo. 5º Lugar do III Concurso 
Fotográfico 'Rio Claro Revela sua História'. Foto de 
Vagner Alexandre Knetsch. 2011. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Contramão - conjunto. 2° Lugar do IV Concurso Fotográfico 
'Rio Claro Revela sua História'. Foto de Edson M. Facuri. 2012. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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Av 14 A. 5° Lugar do IV Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela 
sua História'. Foto de Marcelo Cerri Rodini. 2012. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Solitariedade - conjunto. 2° Lugar do IV 
Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela 
sua História'. Foto de Edson M. Facuri. 
2012. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

Fotógrafos Premiados do IV Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História', em 18 de junho de 2012. Foto de Giorgio Bastos.•

A natureza, a arte e a cidade - conjunto. 
3° Lugar do IV Concurso Fotográfico 'Rio 
Claro Revela sua História'. Foto de Paula 
C. C. Branco. 2012. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Cobertor rosas com amor - conjunto. 3° Lugar 
do IV Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela 
sua História'. Foto de Paula C. C. Branco. 
2012. Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro.

A senhora e suas Plantas. 4° Lugar do IV 
Concurso Fotográfico 'Rio Claro Revela sua 
História'. Foto de Marcelo B. Moura. 2012. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.
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Demétrio Tadeu Ceccatto

José Dirceu Nardone

Professor de Matemática e Física. Licenciado em Matemática e Mestre em Física Aplicada UNESP/Rio Claro.

E-mail: dtceccatto@ig.com.br

Bacharel em Ecologia pela UNESP/Rio Claro. 

Um breve relato sobre a astronomia em Rio Claro
e a história do GEARC

Introdução 

Antes de começar nosso relato, podemos 
fazer uma rápida viagem ao passado, isto é, aos 
primórdios da civilização. Certamente, o homem 
primitivo percebeu que, ao observar o céu, certos 
acontecimentos poderiam ser previstos, tal como 
a ocorrência de chuvas. Mas, ao longo do tempo, 
juntamente com a evolução e o ganho de conhe-
cimento, esses homens primitivos notaram que, 
diferentemente do céu diurno, claro e azul, o céu 
noturno apresentava algumas particularidades. O 
céu se mostrava diferente a cada noite! Prestando a 
devida atenção, ele notou que algumas estrelas pa-
reciam estar em lugares diferentes a cada escurecer; 
algumas deixavam de aparecer e outras surgiam em 
seu lugar.  Também ele percebeu que as estrelas po-
deriam ser agrupadas, e a tais agrupamentos foram 
dados nomes que variavam, para cada cultura: nas-
cia, ali, a ideia das constelações! O conhecimento 
desses eventos, permitiu ao homem a criação de 
um calendário para o qual pudesse organizar alguns 
eventos como as 4 estações do ano, as épocas de 
chuvas e de secas e, a criação de um período deter-
minado de tempo, o ano.

Podemos nos imaginar “agora” (cerca de 
3000 anos atrás), observando o céu noturno às mar-
gens do rio Nilo ou no vale dos rios Tigre e Eufra-
tes... Certamente, o firmamento era muito mais lim-
po e claro naquela época, e creio que para a maioria 
daquelas pessoas, o simples fato de observar a nossa 
galáxia causaria um imenso sentimento de admira-
ção e comoção. Para essas civilizações, o nascimen-

Conjunção entre Lua, Vênus e Marte, em 12/08/2010, Rio 
Claro-SP. Foto de Demétrio Tadeu Ceccatto.
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to de Sírius, antes do Sol, marca a esta-
ção de cheia dos rios e já, o surgimento 
da constelação de Escorpião indicava 
época da seca.

Com o passar dos anos, a as-
tronomia começou a desenvolver-se, 
a ponto de ser considerada uma com-
ponente do quadrivium medieval – as 
quatro disciplinas básicas ensinadas 
em universidades medievais, a saber: 
aritmética, geometria, música e astro-
nomia. No período do Renascimento, 
o físico italiano Galileu Galilei aprimo-
rou as técnicas de fabricação de lentes e 
produziu o primeiro telescópio, o qual 
recebeu o nome de telescópio galilia-
no. Mais tarde, o grande físico inglês 
Sir Isaac Newton produziu o primeiro 
telescópio refletor, o denominado teles-
cópio newtoniano.

Tudo corria bem, mas com o 
advento da revolução industrial e o sur-
gimento da iluminação pública, os céus 
dos grandes centros urbanos deixaram 
de ser claros e límpidos e, consequen-

Céu de verão austral, 18/11/2008, Rio Claro-SP. Foto de Demétrio Tadeu Ceccatto.

temente, a sua observação deixou de 
ser cativa.

Cidade azul e noite azul escura

Muitas cidades brasileiras dei-
xaram de apresentar boas condições 
para que as pessoas pudessem admi-
rar a esfera celeste estrelada. Apenas 
alguns astros brilhantes como a eterna 
amiga dos enamorados a Lua, alguns 
planetas como Vênus e Júpiter e algu-
mas estrelas brilhantes podem ser ad-
mirados.

Felizmente, Rio Claro, apesar 
de ser uma cidade de porte médio e 
com grau de industrialização elevado, 
ainda permite a exibição de um belo 
céu estrelado. Nosso céu é famoso 
pela tonalidade azul, principalmente 
no inverno, onde há pouca formação 
de nuvens. Nas noites frias de inverno, 
podemos observar claramente vários 
objetos celestes e para os olhos mais 
atentos algumas joias do céu profundo, 

como aglomerados estelares e galáxias.

Astronomia em Rio Claro

Até meados de março de 1986, 
muitas pessoas aqui em Rio Claro já 
possuíam instrumentos astronômicos e 
faziam suas observações e estudos in-
dividuais, mas foi nessa data que toda a 
comunidade teve a oportunidade de ter 
contato e algumas noções sobre a astro-
nomia. Isso aconteceu quando alguns 
entusiastas do Centro de Ensino Novo 
Triunfo (antigo Anglo) principalmente 
o então diretor Kal Machado e o Prof. 
Dirceu Nardone, usando um telescópio 
refletor newtoniano de 170 mm, rea-
lizaram uma observação astronômica 
pública, levando centenas de pessoas 
até perto das torres do Horto Florestal 
para observarem o Cometa Halley, que 
então estava visível nos céus.

Após esse dia, várias tentativas 
foram realizadas com a intenção de 
se formarem grupos para o estudo da 

Lua do Ovo, 2009, Rio Claro-SP. Foto de Demétrio Tadeu Ceccatto.
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Lua do Ovo, 2009, Rio Claro-SP. Foto de Demétrio Tadeu Ceccatto.

Prof. Dirceu observando o Cruzeiro do Sul, 2009, Rio Claro-SP. Foto de 
Demétrio Tadeu Ceccatto.

astronomia, mas foram prejudica-
das pelo aparecimento de muitos e 
constantes empecilhos.

Nos anos de 2004/2005, um 
pequeno grupo de pessoas costu-
mava reunir-se na casa do grande 
astrônomo, o Sr. Nilo Perissinoto 
– que para cá se havia mudado, no 
ano de 2000 – para tratar de assun-
tos astronômicos. 

Em 2006, após uma palestra 
sobre o rebaixamento de Plutão à 
categoria de Planeta anão, um gru-
po de pessoas se encontrou, com-
partilhando algumas ideias, e com 
o apoio do Colégio Claretiano foi 
formado o GEARC.

Histórico e Objetivos do GEARC

O GEARC (Grupo de Estu-
dos Astronômicos de Rio Claro-SP), 
é uma Associação Civil (Organiza-
ção Não Governamental) sem fins 
lucrativos, com a intenção de cui-
dar da divulgação e da implemen-
tação dos Estudos de Astronomia 
no Município e região.  O GEARC 
é uma associação oficialmente re-
gistrada e reconhecida, com CNPJ 

09.014.925.0001-66 e RCPJ Nº 
3002-A.  

Foi criado quando um gru-
po de pessoas observadoras do céu 
e curiosas sobre fatos relacionados 
com astronomia, se reuniu no dia 
27/11/2006, às 20h numa sala do 
curso pré-vestibular do ANGLO, da 
Fundação Educacional Claretianas, 
na rua 9, nº 1884, em Rio Claro-SP.

A formação desse grupo é a 
realização de um velho sonho, que 
será efetivamente concretizado, 
quando em Rio Claro estiver fun-
cionando um Observatório Astronô-
mico, estruturado para observações 
científicas com uso de tecnologia 
avançada e, também o utilizan-
do  para observações astronômicas 
voltadas à comunidade geral, sem-
pre monitorado por membros do 
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GEARC,  conjuntamente com um 
Planetário equipado com moderna 
aparelhagem.

Muitas tentativas para for-
mação de grupos interessados 
em astronomia foram feitas ante-
riormente, mas não se efetivaram 
por vários fatores; porém, no dia 
18/10/2006, após uma palestra so-
bre o rebaixamento do Planeta Plu-
tão para Planeta Anão, proferida 
pelo Prof. e Astrônomo Paulo Bre-
tones, nas Claretianas, aconteceu 
o encontro de seis pessoas, Osni, 
Vera, Ricardo, Luiz, Demétrio e 
Dirceu, amantes dessa ciência, que 
resolveram agilizar a criação de um 
espaço para os amantes dos even-
tos celestes, e com grande apoio de 
toda ordem da Instituição de Ensino 
já citada, começaram algumas reu-
niões preliminares que culminaram 
com a do dia 27/11/2006, à  qual 
compareceram José Dirceu Nardo-
ne (Prof. Química, Ecólogo), Osni 
Orlando Sant’Ana (Técnico em Se-
gurança), Vera Ligia Reis Christo-
foletti (Farmacêutica), Izael Ribeiro 
dos Santos (Engenheiro de Produ-
ção), José Ricardo Melges Bortolin 
(Doutorando em Geociências), Ju-
lice Pontes Martins Nardone (Exa-
minadora), Elizabete Nakandakare 
(Profa. Ciências), Alexandre Josué 
Maximiano (Funcionário Público), 
Jorge Wilian Missono (Prof. Físi-
ca), Luis Rodrigo Melges Bortolin 
(Bancário), Demétrio Tadeu Cec-
catto (Prof. Matemática) e Antonio 
Carlos Craveiro (Prof. Ed. Física) 
que elegeram a primeira diretoria, 
que assim ficou constituída: Diretor 
Presidente – José Dirceu Nardone; 
Diretor Vice-presidente – Vera Li-
gia Reis Christofoletti; Diretor Fi-
nanceiro – Izael Ribeiro dos Santos; 
Diretor Primeiro Secretário – Osni 
Orlando Sant’Ana e Diretor Segun-
do Secretário – José Ricardo Mel-
ges Bortolin. 

O GEARC tem por objeti-
vos: I. Criar um espaço que propicie 
encontros entre todos os interessa-

dos em assuntos relativos à astro-
nomia; II. Democratizar o acesso 
ao conhecimento astronômico; III. 
Desenvolver uma estrutura para o 
estudo e divulgação dessa ciência; 
IV. Sugerir, promover, colaborar, 
desenvolver, coordenar ou execu-
tar ações e projetos astronômicos; 
V. Criar estruturas para a pesquisa 
e divulgação da Astronomia; VI. 
Conscientizar sobre a importância 
da Astronomia como conhecimento 
para toda a comunidade; VII. Incen-
tivar a aprendizagem e a divulgação 
da Astronomia; VIII. Incentivar e 
contribuir para o aperfeiçoamento e 
formação de astrônomos amadores; 
IX. Promover o fácil acesso a mate-
rial de aprendizagem na área de As-
tronomia; X. Promover eventos as-
tronômicos para membros do Grupo 
(GEARC) e para a comunidade em 
geral, bem como promover pales-
tra sobre Astronomia em colégios 
do ensino particular e público; XI. 
Ter uma publicação periódica (bo-
letins ou folhas informativas); XII. 
Promover a agregação de novos 
membros para comporem o Grupo 
de Estudos Astronômicos de Rio 
Claro; XIII.  Ter um observatório 
astronômico estruturado; XIV. Cap-
tar recursos para desenvolvimento 
de projetos; XV. Buscar recursos 
na área de incentivo fiscal, para de-
senvolvimento dos projetos; XVI. 
Promover a cultura, defesa e con-
servação do patrimônio histórico e 
artístico.

A sede do GEARC funcionou 
desde a sua fundação (27/11/06) até 
14 de dezembro de 2009 numa sala 
cedida gratuitamente pela F.E. Cla-
retianas,  na rua 9, 1884 (Cursinho 
Anglo), e após esta data a sede do 
grupo se transferiu para uma outra 
sala, também cedida gratuitamente 
pelo Sr. Kal Machado, cita à Av. 2, 
nº 637, entre as ruas 7 e 8, Centro. 
Esse grupo não recebe nenhum tipo 
de subvenção, e se mantém à custa 
de uma pequena quantia como cola-
boração (não obrigatória) por parte 

de seus integrantes que, no momen-
to, são em torno de 18 participantes 
ativos. Esse grupo se reúne normal-
mente (desde a sua fundação) todas 
as segundas-feiras, exceto nos feria-
dos, dias de atividades em outros lo-
cais marcadas antecipadamente e no 
período das férias escolares, sempre 
no período das 20 às 22h, e é aber-
to a todos aqueles interessados em 
assuntos relacionados com astrono-
mia, sem limite de idade. Agora, as 
atividades das segundas-feiras são 
intercaladas: uma segunda-feira na 
sede e outra segunda é para obser-
vação.

O GEARC foi o grupo coorde-
nador das atividades do IYA2009 (In-
ternational Year of Astronomy 2009) e 
do 100HA (100 Hours of Astronomy) 
em Rio Claro, perante a comunidade 
astronômica brasileira e mundial  e, 
com isso, inseriu Rio Claro no contexto 
da astronomia nacional e internacional, 
pois todas as nossas atividades foram 
relatadas e divulgadas em sites que 
eram acessados por essas comunidades 
interessadas em astronomia.

Conclusão

A astronomia é muito impor-
tante, como sempre o foi, pois ela 
faz parte do desenvolvimento cien-
tífico e cultural dos povos. Através 
do ensino e da divulgação da astro-
nomia, sem dúvida haverá uma me-
lhora significativa do conhecimento 
das pessoas, elevando a qualidade 
cultural da sociedade do país.•
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Em destaque, ao centro, Armando Meira. Carnaval de Rio Claro em 1994. Foto do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro
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Esquina do Veneno 
Últimas fofocas 

O bar e café templo da Esquina do Veneno, na Avenida Um com Rua 5, encerrou suas atividades no dia 14 
de julho deste ano. Um mundo de fantasias povoa a memória de seus frequentadores e obituários. A promoção da 
fofoca fica associada à história que segue.

Em 1886, o eixo da movimentação urbana já se localizava geográfica e socialmente na confluência da Avenida 
Um com a Rua Cinco. As ruas deixavam de ter nomes para ganhar numeração. A área central limitava-se a menos 
de oitenta quadras.

O local tornou-se costumeiro para os rápidos encontros do dia a dia, para contatos de negócio e, em especial, 
para atualização sobre fatos e versões da vida pública e privada.

Com o passar dos tempos, a tradição ali localizaria a famigerada Esquina do Veneno como ponto de conversas 
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ou, conforme a ironia de refratários,  
lugar de fofocas.

 Entre os tantos estabeleci-
mentos comerciais ali instalados, o 
bar e café “Doce Veneno” tornou-se 
templo do fenômeno social dos me-
xericos. 

 Sua marca foi o saboro-
so cafezinho, passado no coador de 
pano, o pastel crocante e o salgadi-
nho frito na hora. Sem contar o pão 
a passarinho. Alguns buscavam cro-
quete quente.

 A desativação do bar e café, 
às 14h30 de um sábado, deixou para 
trás uma história lendária. A última 
badalação se deu com muito samba 
para a despedida, regada a cerveja e 
alegria. Nem poderia ser diferente. O 
Mário estava visivelmente emocio-
nado. A Cida preferiu evitar a emo-
ção do último momento.

 As línguas dos presentes 
estiveram invariavelmente afiadas. 
Em meio à derradeira comoção, mui-
ta coisa se falou sobre quais seriam 
os motivos do fechamento do bar. Os 

reais e os imaginários. 
 A alegada explicação de 

aposentadoria do Mário e transfe-
rência do ponto para outra atividade 
comercial fora recebida sob suspeita. 
Para alguns, a verdade era que o Má-
rio e Cida teriam ganhado na loteria 
e, por questões de segurança, não 
queriam que ninguém soubesse que 
estão milionários. A partir de agora 
querem sossego. Preparam-se para 
esquecer tudo e deixar o País.

 O dinheiro já estaria depo-
sitado na França, para onde iriam se 
mudar e viver nababescamente. Até 
teriam escolhido o dia 14 de julho, 
data da Revolução Francesa, para 
que não faltasse simbólica alusão à 
França, em meio ao fechamento do 
bar.

 A ideia de ir para a França 
teria vindo da Torre Eiffel lá no Lago 
Azul. Paris e Rio Claro são cidades 
irmãs pela luz elétrica, o que explica 
o monumento local. O Mário e Cida 
adoram a Torre Eiffel de Rio Claro. 
Sempre que podem, vão lá dar uma 

olhada, sobretudo à noite, quando a 
réplica fica toda iluminada.

 Houve quem, por diversas 
vezes nas últimas semanas, teria 
visto a Cida, discretamente, bem ali 
atrás do balcão do canto, conferindo 
texto e movendo os lábios durante a 
leitura de “Francês para Principian-
tes”. 

 Ela, naturalmente, era ob-
servada por dissimulados e atentos 
olhares, ávidos em querer saber o 
que moveria tal interesse e dedica-
ção. Sobre isso ainda vai rolar muita 
coisa. Na maioria, fofoca.

 A origem da Esquina do 
Veneno como ponto de encontro 
dos intérpretes da verdade se perde 
na névoa dos tempos. Nada mais re-
moto. O maior arquétipo de sua anti-
guidade estaria na Serpente, exibida 
em sua logomarca. Seria um sinal 
secreto de que as raízes da Esquina 
do Veneno e do mundo coincidiriam.

 Fontes obscuras atribuem 
a primeira presença no local de pes-
soas bem informadas a descendentes 

Público pulando o Carnaval em 1993, ao Som da Banda do Veneno, em Rio Claro. Foto do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro
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das tribos perdidas de Israel, de sé-
culos depois da primeira diáspora. 

 Conforme relatos, aqueles 
imigrantes teriam ensinado gratuita-
mente aos nativos e agregados a arte 
das vendas, de fazer troco e empres-
tar dinheiro a juro. Estavam lançadas 
as bases para a gênese do comércio 
da Avenida Um e da Rua Três. 

 Fatos não reconhecidos 
pela história tradicional revelariam 
que os fundadores da cidade, quando 
aqui chegaram em 1826, teriam feito 
um pouso na Esquina. 

 Ali encontraram uma tenda 
indígena em que se oferecia uma sa-
borosa infusão, tipo um chá (depois 
café), para ser apreciada com um sal-
gadinho feito de palmito. Este seria o 
autêntico precursor do pastel, e não o 
de Marco Polo, trazido da China. 

 Em Rio Claro e região não 
havia gado. Só muito mais tarde foi 
possível fazer pastéis de carne e de 
queijo. Mais recentemente, de cho-
colate.

 Os fundadores da cidade, 
então, se impressionaram com o qui-
tute saboreado e resolveram adotar a 
palmeira indaiá, fornecedora do bom 
palmito, como símbolo da nova cida-

de. O município passou a ser conhe-
cido como “Terra dos Indaiás”. 

 Estranheza dos patriarcas 
ficou por conta do costume dos ha-
bitantes da vizinhança em discutir a 
vida alheia em tom de pilhéria.

 Logo, no entanto, tal há-
bito foi absorvido pelos pioneiros 
com um verniz mais social e foro de 
verdade. Eles deram dimensão culta 
à prática da comunicação informal 
ao identificá-la com a política. Daí 
surgiu a misteriosa Sociedade do 
Bem Comum, reunião dos donos da 
cidade com o intuito de trocar infor-
mações, exercer o poder e vencer o 
tédio. 

 Como não havia café na 
época, o pessoal só bebia pinga. Sob 
condenação do pároco, que dizia 
“gente, isso é um veneno”. O padre 
só tomava vinho. 

 O hábito de tomar o alega-
do veneno de cana explicaria uma 
das versões sobre o nome da Esqui-
na. Outra diz que o nominado vene-
no é a fofoca, literalmente.

 A Esquina do Veneno fica-
va a uma quadra da Sociedade do 
Bem Comum. A tenda indígena do 
local já evoluíra para uma choupana 

meio de alvenaria. 
 O comércio se difundia 

pelo centro. Os lojistas já sabiam 
fazer troco. Os que emprestavam 
dinheiro a juro ficavam sentados em 
algum banco do jardim, em forma-
ção, por isso eram chamados de ban-
queiros.

 Para registros reconheci-
dos, a Esquina consolidou-se como 
ponto de encontro, já urbanizado e 
com luz elétrica, um século depois. 

 No local instalara-se uma 
farmácia. Era o final da década de 
1930. 

 A ideia clássica de farmácia 
vincula-se simbolicamente a mexeri-
cos e boatos. Em momento de saúde 
frágil, a depender de remédios, as 
pessoas costumam a acreditar em 
qualquer coisa. Isto é um fato an-
tropológico. Mentira bem aplicada 
pode ser um bálsamo, antidepressi-
vo, ou calmante. Um passatempo.

 Os esquinistas da fase far-
macêutica foram José Gonçalves Ca-
nello, Thomaz Macha, Rafael Raya, 
Raxd Badin, Francisco Cartolano, 
Antonio Gonzales, Abdala Bedran, 
Alfredo Karam, Névio Timoni, Hil-
debrando de Carvalho e Nicolino 
Mazzioti. 

 Isto só para listar os res-
ponsáveis pela tradição. Sem que 
isso soe como acusação. Mesmo por-
que, ainda é difícil encontrar provas 
concretas de tais participações. Tudo 
o que se tem hoje são vagos comen-
tários, algumas digitais, vultos em 
fotos desfocadas, vestígios circuns-
tanciais e falsos testemunhos.

 A contar da atualidade, a 
última geração do bar e café Doce 
Veneno investiu em valorizar seus 
mexericos como atividade politica-
mente correta.

 Ao atrair formadores de 
opinião, dissolver resistências e pau-
tar à imprensa, os esquinistas eleva-
ram o status político da fofoca. Pa-
radoxalmente, o processo marcou o 
último momento dos mexericos no 
templo. Ou seja, a fofoca se esvazia 

Integrantes da Banda do Veneno, durante o carnaval de 1993: Pena, Beato, 
Miltinho, Mário e Veludo. Foto do acervo do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro
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quando é reconhecida como cultura.
 Segundo os últimos fre-

quentadores, eles tão somente exer-
ceriam a prática de informação e 
contrainformação em tempos de li-
berdade de expressão e de direitos 
civis. Tudo isso, sem as eventuais 
maledicências que poderiam ter se 
verificado em tempos anteriores. 

 Para eles, qualquer male-
dicência que possa haver ocorrido 
no passado seria facilmente explica-
da pelo fervor libertário próprio de 
tempos de ditadura. A comunicação 
de boca a boca, não obstante falível 
e precária, era a única forma de ex-
pressão confiável devido à censura 

aos meios de comunicação. Não há 
registro de injúria, calúnia ou difa-
mação a partir da Esquina do Vene-
no. Não há evidência de que os docu-
mentos tenham sido queimados.

 De qualquer maneira, con-
forme passou a vigorar, os esquinis-
tas de todos os tempos teriam pres-
tado até aqui um serviço desinteres-
sado à democracia, em consonância 
com a promoção dos direitos da pes-
soa. 

 Ao final, traduzindo, os 
esquinistas da última geração con-
seguiram transformar o estigma da 
fofoca em motivo de orgulho cívico, 
o que revela bem sucedida retórica, 

Rei Momo, Raya Jr. - Carnaval em Rio Claro. Sem data. Foto do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

cultivada desde a origem dos tem-
pos. 

 Os mais assíduos frequen-
tadores da Esquina passaram a ser 
vistos como exemplo de fraterni-
dade, por praticarem a ajuda mútua 
e, eventualmente, participarem de 
campanhas filantrópicas. 

 Em Rio Claro, a campanha 
Dê Ouro para o Bem do Brasil foi 
promovida na Esquina do Veneno. O 
escoamento da riqueza local chegou 
a ser associado ao cofre de Adhemar 
de Barros, governador na época. O 
mesmo cofre que dizem ter sido rou-
bado pela Dilma. 

 Os vitalícios do ponto che-
garam a ser identificados por cartei-
rinha instituída por Armando Meira. 
A foto três por quatro no documento 
trazia a imagem do usuário de frente 
e verso, com rosto de frente e a cabe-
ça vista por trás. Tudo para não dei-
xar dúvidas e evitar que elementos 
não credenciados comprometessem 
o considerado nome da confraria.

 Desde 1985, os frequenta-
dores do café têm uma quase escola 
de samba, a concorrida Banda do Ve-
neno. Ela deve sobreviver ao fecha-
mento do bar. O Arquivo Municipal 
dispõe de registros das muitas peri-
pécias da Banda do Veneno ao longo 
de sua existência: seus sambas, fotos 
e documentos diversos. 

 Esquinistas mais organi-
zados mantêm um arquivo próprio 
e secreto que deve estar na casa do 
Miltinho. Mais que conteúdos para 
uma cápsula do tempo, o acervo é 
reverenciado, sob medidas de segu-
rança, para preservar a memória da 
espécie como exemplo de cidadania.  

 A banda surgiu como re-
ação à transferência do desfile de 
carnaval das ruas centrais para a 
Avenida Visconde. Tem, portanto, o 
apelo saudosista dos “Tempos Dou-
rados”, o que explica sua áurea de 
patrimônio histórico à disposição de 
reconhecimento internacional pela 
Unesco.

 A Esquina do Veneno ga-
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Malhação de Judas - Centro de Rio 
Claro. Sem data. Foto do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro
nhou farta cobertura de cronistas que 
registram um pouco de sua história e 
o talento, a inteligência e o bom gos-
to de seus frequentadores.

 O grande cronista da insti-
tuição foi Alcides Beato, presidente 
vitalício da entidade cultural forma-
da. Ele mantinha coluna assinada no 
Jornal Cidade, já levando adiante 
sofisticada estratégia de fazer fofoca 
por escrito e em escala industrial. 

 A coluna em jornal marcou 
o apogeu do incontestável poder de 
Alcides, que não se incomodava de 
ter seu sobrenome vinculado a boato. 

 Apesar do elevado grau de 
politização republicana dos esquinis-
tas, nunca houve tentativa de golpe 
para depor Beato durante seu ininter-
rupto exercício de poder. 

 Observadores críticos da 
falta de alternância no comando da 
confraria  chegaram a nela apon-
tar uma veia monarquista, sugestão 

prontamente rechaçada pelos forma-
dores de opinião, por isso condenada 
ao ostracismo.

 Antonio Sérgio Piton, Raya 
Júnior, Helmut Troppmair, Sérgio 
Carnevale, Vicente Pavão, Udy, Lí-
gia Karam, Moacir Martins, Afonso 
Baldissera, Marcus Vinícius, Jane e 
Noriel, Sérgio Santoro (só para citar 
os que não têm álibi) produziram 
crônicas e comentários sobre a vida 
e a obra dos frequentadores.

 A socióloga da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de 
Rio Claro, Neusa Costa Davids, ana-
lisou o fenômeno da Esquina em tese 
nos anos 1960. 

   Em sua pesquisa, observou 
a então chamada fofoca local. Sobre 
os por ela chamados de “fofoquei-
ros” (termo sob suspeita de não su-
gerir elogio), a cientista considerou 
“serem influentes na medida exata 
da força de difusão de seus mexeri-
cos”.

  Com a referência deu-se o 
ingresso da memória da Esquina nas 
lides da vida acadêmica e sua expo-
sição como instância de poder infor-
mal.

 Nenhum espaço privado e 
poucos locais públicos conseguiram 
registrar em Rio Claro a presença de 
políticos e celebridades de expressão 
nacional como a Esquina do Veneno.

 Ali estiveram Lula, FHC, 
Jânio Quadros, Ulysses Guimarães, 
Mário Covas, Paulo Maluf, Antonio 
Ermírio de Moraes, Plínio de Arruda 
Sampaio e Ronaldo Caiado. Collor 
passou pela cidade não visitou a Es-
quina. Deu-se mal.

 Na galeria de celebridades 
que saborearam o café entre esqui-
nistas estiveram Elisete Cardoso, os 
integrantes do Roupa Nova, João 
Ricardo, do Seco e Molhados, Cé-
sar Camargo Mariano, Chiquinho 
Scarpa, o maestro Zezinho e Frank 
Aguiar. Chico Buarque de Holanda 
circulou pelo local sem chegar a to-
mar café. Tomou no restaurante vizi-
nho, o antigo Roma. Até um cacique, 

o alagoano Manoel Arcanjo, foi fre-
quentador entre as décadas de 1970 
a 1990. Ao lado do cineasta Palma-
ri estiveram José Lewgoy, Vanda 
Cosmo, Jofre Soares, Othon Bastos, 
além do Fubá. 

 Diante de tanta fama, a im-
prensa menos comprometida com o 
universo local ocupou-se de registrar 
a cultura esquinista. 

 De Rio Claro para o mun-
do, a Esquina ganhou cobertura do 
Jornal Nacional, Folha de São Pau-
lo, redes Manchete e Bandeirantes, 
Correio Popular e EPTV. Certa frus-
tração ficou por conta do Fantástico, 
que agendou matéria com Fúlvio 
Abramo para 10 de fevereiro de 
1995, mas não compareceu. Durante 
muito tempo, o índice de audiência 
do programa na cidade foi negativo.

 Os políticos locais passa-
ram a cuidar melhor de suas relações 
com os esquinistas a partir de 1985, 
quando foi iniciada a tradição de ma-
lhar o Judas bem ali na frente. Época 
de abertura do regime, de entusias-
mo democrático e voto de confiança 
à política. A empolgação levou ao 
costume de atribuir o nome de algum 
detentor de mandado ao boneco a ser 
malhado. 

 Os políticos mais visa-
dos de cada ano tratavam de passar 
pelo local antes das sete da manhã 
do Sábado de Aleluia para conferir 
se daquela vez seria ele o malhado. 
Quando era, a resignação recomen-
dava passar o dia em casa para des-
conforto da esposa, filhos e vizinhos. 
Quando não era, um alívio.

 A Esquina sempre foi um 
ponto disputado para sustentar a po-
pularidade de candidatos a vereador. 
Alguns, depois de eleitos, deixavam 
de frequentar o local até a próxima 
eleição sob a alegação de que o exer-
cício do poder implica invariavel-
mente em desgaste de imagem. Jus-
tificativa ironizada pela argúcia dos 
esquinistas. 

 Os renegados, porém, de-
pois voltavam com olhos de perdão, 
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Em destaque, ao centro, o Palhaço Nelson Salomão animando o Carnaval de Rio 
Claro, em 1990. Foto do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

movida pelo recém-instalado gover-
no militar.

1965 – O empresário Dalton Paciulo 
inaugura no local uma loja de sapa-
tos.

1966 – É aberto o bar Maria Fulô, 
do qual há poucos registros e teste-
munhos.

1970 – A loja Anaconda Cosméticos 
torna-se tradicional no ponto até ser 
transferida para a esquina vizinha, na 
Rua Cinco com a Avenida Três, em 
1971.

1971 – Jorge Ueti retoma o comércio 
de bar no local até 1980.

1985 – Nasce a Banda do Veneno.

1993 – Nelson Salomone adquire o 
imóvel de sua família.

1994 – Esquinistas se organizam em 
forma de fraternidade cultural com 
120 associados para promoção de 
eventos sob a presidência de Alcides 

arriscando uma distribuição de san-
tinhos sob a atenção amiga daqueles 
tão conhecedores da natureza huma-
na. A casa sempre manteve seus fiéis 
que, independente de serem eleitos 
ou não, mantinham a frequência.

 O samba de despedida na-
quele sábado, 14 de julho, balançou 
memórias. Restou a vida de cada um. 
Nua e crua. Sem véu, as viúvas da 
Esquina circulam à espreita do que 
não sabem. O espírito do mexerico 
procura se encontrar. O último pastel 
ninguém esquece.

 Se foi o melhor ou pior dos 
tempos, ninguém sabe dizer. A única 
certeza é que jamais haverá igual. A 
saudade, por sua vez, não depende 
de certezas. Ela apenas existe. 

 Ao imaginário das futuras 
gerações reserva-se esta fofoca de 
despedida. Outras versões certamen-
te serão disseminadas por aí. Aqui ou 
ali.   

 Sem o templo da Esquina 
do Veneno, o espírito da coisa pas-
sa a estar em toda parte e em lugar 
nenhum. Se bem que há quem diga o 
contrário. 

 “Vai um chocolate?”

1890 – Francisco Ursaia é proprie-
tário do imóvel. Sua família segue 
com o patrimônio até 1993.

1938 – José Gonçalves Canello ins-
tala a Pharmácia São Paulo no lo-
cal. O passeio à frente da farmácia 
torna-se ponto de encontro dos pri-
meiros esquinistas.

1960 – A farmácia é transferida para 
local vizinho, na Rua Cinco, entre 
avenidas Um e Três. O prédio de 
esquina permanece desocupado. É 
utilizado eventualmente de forma 
temporária para finalidades diversas.  
No ano de 1950, a farmácia do Seu 
Canello ainda era na esquina da Ave-
nida Um. 

1964 – Abriga a urna da campanha 
Dê Ouro para o Bem do Brasil pro-

Gomes Beato. Estabelecem inter-
câmbio com o lendário (desde 1946) 
café Boca Madita, de Curitiba.

1995 – Mário e Cida voltam para o 
ponto original do Bar Yabuki com o 
nome de Doce Veneno. Esquinistas 
ritualizam a despedida do local com 
a banda União dos Artistas Ferrovi-
ários tocando a Marcha Fúnebre, de 
Chopin.

1996 – Nelson Salomone Filho ad-
quire o imóvel. No mesmo ano, novo 
café sob o nome de Ponto Um é ins-
talado com expediente noturno.

2000 – O casal Mário e Cida Yabuki 
retorna à Esquina com o café man-
tendo o nome de Doce Veneno.

2008 – O prédio é adquirido por José 
Carlos de Carvalho Carneiro.

2012 – A cafeteria Doce Veneno en-
cerra as atividades às 14h30 de sába-
do, 14 de julho. O casal Mário e Cida 
concentra suas atividades no bar e 
restaurante do Clube de Campo.•
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Por uma feliCidade

Todos nós, um dia já nos per-
guntamos: – Como viver uma vida 
feliz? O que significa ser feliz? E 
daí emergem questões como: será 
possível definir a felicidade? Qual 
a relação entre os valores do mundo 
moderno e a felicidade? Ou, ainda, 
como colaborar para uma cidade fe-
liz?

É sobre essas questões que ire-
mos tratar neste artigo. Antes, porém, va-
mos lembrar que este tema, a felicidade, 
tem ocupado as mentes de cientistas, eco-
nomistas, estadistas e tantos outros pro-
fissionais, quando a FIB, Felicidade In-
terna Bruta (Gross Nacional Happiness) 
se tornou e mundialmente conhecida. A 
FIB é um conceito de desenvolvimento 
social criado em 1972, pelo rei do Butão, 

Jigme Singye Wangchuck, em contra-
partida ao Produto Interno Bruto (PIB) 
(CENTRE FOR BHUTAN STUDIES). 

O rei do Butão, ao receber for-
tes críticas sobre o desenvolvimento 
econômico do seu país, afirmou que o 
bem-estar da nação era mais importante 
que o PIB – Produto Interno Bruto – e, 
desde então, sua nova fórmula para me-
dir o progresso em nível comunitário 
ou nacional vem inspirando o mundo. 
Entre elas, a conhecida PEC da Feli-
cidade, ementa constitucional onde o 
Art. 6º da Constituição ficaria assim: 
“São direitos sociais, essenciais à bus-
ca da felicidade, a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a 

Dasho Karma Ura, Mestre em Política, Filosofia e Economia pela Universidade de 
Oxford, Inglaterra, e Vice-presidente do Conselho Nacional do Butão. Presidente 
do Centro para os Estudos do Butão, fundado pelo Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas (PNUD) para formular as análises estatísticas do FIB durante a 
“Conferência Felicidade Interna Bruta (FIB)” organizada pelo CIESP, em Sorocaba, 
em junho de 2012. Imagem do acervo pessoal da autora.

assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição”. 

Para se compreender a impor-
tância da FIB, Felicidade Interna Bruta, 
tem-se que entender que o Produto In-
terno Bruto - PIB, que é a soma de tudo 
o que se produz em um país durante um 
ano, tem “pontos cegos”, os quais, até 
então, não foram questionados e conso-
lidam uma forma de desenvolvimento 
insustentável. O fato é que o grande erro 
do PIB é considerar a riqueza econômica 
como fator essencial e principal para o 
desenvolvimento de um país.

A FIB, para calcular a riqueza 
de um país, considera outros aspectos 
além do desenvolvimento econômico, 
como a conservação do meio ambiente e 
a qualidade de vida das pessoas. A FIB é 
baseada em quatro pilares: 1. Economia, 
2. Cultura, 3. Meio ambiente e 4. Boa 
governança. Desses domínios, deri-
vam-se outros nove: 1. Padrão de vida 
ou desenvolvimento socioeconômico, 2. 
Boa governança, 3. Educação, 4. Saúde, 
5. Resiliência Ecológica, 6. Diversidade 
Cultural, 7. Vitalidade Comunitária, 8. 
Uso equilibrado do tempo e 9. Bem estar 
psicológico e espiritual. Estes são os in-
dicadores responsáveis pela avaliação do 
nível de “Felicidade” da nação.

Para termos uma ideia sobre os 
deslizes do PIB, vale lembrar os exem-
plos dados pelo Dr. José Eustáquio Diniz 
Alves da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas – ENCE/IBGE. O Dr. Alves 
lembra que a limpeza de um acidente 
de petróleo, por exemplo, pode contri-
buir para o PIB da mesma maneira que 
a produção de energia solar. Quando 
o petróleo é extraído do solo e vendido 
aos consumidores, isso é somado à ri-
queza de uma nação, e não contabilizado 
como um esgotamento de seus recursos. 
Outro exemplo é o do lixo, o qual aca-
ba sendo um indicador curioso de de-
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senvolvimento de uma nação. Quanto 
maior a economia, mais lixo o país pro-
duz, sinal de que o país está crescendo e 
que as pessoas estão consumindo mais. 
Bens supérfluos como os diversos tipos 
de bebidas alcoólicas entram com valor 
positivo no PIB, embora essas bebidas 
sejam responsáveis por grande parte das 
mortes em decorrência da violência in-
terpessoal ou em choques de veículos no 
país. O alumínio ou o cimento produzido 
no país entra no cálculo do PIB, mas não  
leva em consideração a poluição gerada 
por tais atividades. Mais um exemplo, 
quando desmatamos ou queimamos uma 
grande área de determinado ecossistema, 
para pasto em função da produção pecuá-

ria, isso colabora para a elevação do PIB, 
embora haja perda da cobertura vegetal e 
da capacidade de retenção de CO2, redu-
ção da biodiversidade e poluição gerada 
pela emissão de diversos gases de efeito 
estufa, como o metano.

Como lembra o Dr. Alves, “a 
contabilidade macroeconômica permi-
te a indesejada equação: mais econo-
mia = menos natureza”. Uma contabi-
lidade baseada em valores ancorados 
no poder de quem produz e na neces-
sidade ou na ilusão de consumir para 
ser feliz.

Estes são caminhos insustentá-
veis os quais se baseiam em um concei-
to de “felicidade externa”, material. Já 
a FELICIDADE INTERNA BRUTA 
é também baseada em questões ima-
teriais, subjetivas. Como lembra Line 
Kikkenborg Christensen, da Aalborg 
University, Dinamarca, “A fundamen-
tação da FIB em valores budistas ofe-
rece uma nova perspectiva para abor-
dagens de desenvolvimento de desenho 
sobre o discurso liberal e de valores - é 
um exemplo inspirador de como os va-
lores religiosos e locais podem ser in-
tegrados no desenvolvimento de forma 
construtiva e relevante, promovendo a 
apropriação nacional”.

Cada religião aponta um cami-
nho para se chegar à Iluminação. Todas 
são belas e atendem às necessidades in-
dividuais que, lá no fundo, conduzem 
à felicidade interna. No caso do Butão, 
pequeno país aos pés do Himalaia, tem 
como filosofia religiosa o Budismo, 
baseado em ensinamentos atribuídos 
a Buda – Siddhartha Gautama –, entre 
os séculos VI e IV a.C. e que, como as 
outras religiões ou filosofias religiosas, 
orientam, cada uma à sua maneira, no 
sentido da formação de valores e atitu-
des que levam à felicidade interna e, 
consequentemente, à paz interna e so-
cial, e que são as bases para a formação 
de sociedades sustentáveis, harmônicas 
e felizes. E, independente da forma de 
religação (religião = religare – latim) 
com o divino, os apelos do mundo ex-
terno, ainda para a grande maioria das 
pessoas, são maiores que os internos.

As diferentes religiões, através das orações, 
proporcionam momentos de desligamento 
do mundo externo, abrindo os portões do 
coração. Fonte: diacrianos.blogspot.com.
br/2009/11/felicidade-interna-bruta-lider-
do-butao.html

Butão, ensinando ao mundo as bases 
da felicidade interna. Fonte: www.
quatroestacoes.tur.br/103394-noticia-
destino-da-semana-butao 

Sugestões para um futuro ver-
dadeiramente feliz

Não podemos dizer que, no 
passado, éramos mais felizes que 
hoje. Já vi muitos jovens lembrando a 
infância com saudades e achando que 
no “tempo deles” eram mais felizes 
que hoje, da mesma forma que já o 
fizemos. O certo é que algumas coisas 
mudaram, umas para melhor e outras 
para nem tanto.

Essa felicidade interna e sus-
tentável pode estar escondida no co-
ração de todos, soterrada por “nem 
tantos” como a violência urbana (como 
em qualquer lugar do mundo!), com os 
noticiários de TV nem tanto positivos 
ou a descriminação racial, religiosa, e 
outras formas nem tanto harmônicas de 
convivência em sociedade. Vale lem-
brar que a discriminação é a ausência 
do valor “respeito” ou ainda, da “tole-
rância”. 

Transformar esta cidade em 
um lugar melhor ainda, também sig-
nifica acreditar que as pessoas podem 
recuperar valores que foram atenu-
ados pelo medo. É o medo o gran-
de responsável pelos “nem tanto”. 
Alguns medos não existiam 50 anos 
atrás, dos tempos das cadeiras nas 
calçadas, quando todos se conheciam 

O rei Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck, atual rei do Butão. Fonte: 
www.quatroestacoes.tur.br/103394-
noticia-destino-da-semana-butao 
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pelo nome. Quando comprávamos na 
venda e a conta era anotada num ca-
derninho, onde valia a palavra, uma 
relação de confiança entre partes. 
Quando não se usavam sacolinhas e 
embalagens plásticas e tantas outras 
formas de embalagens responsáveis 
por aproximadamente 90% do volu-
me dos resíduos de uma cidade nos 
dias de hoje, lembrando ainda o leite 
em garrafas de vidro, colocado nas 
portas das casas pela madrugada, e lá 
amanheciam.

A modernidade trouxe a tele-
visão e depois o computador. A tec-
nologia dedicada à produção de bens 
que nos trazem conforto, e tantos ou-
tros alimentam a vaidade para além 
das nossas necessidades. Um mundo 
de mais e mais. A imagem externa, a 
aparência embaralharam a visão das 
pessoas que acreditam ser este o ver-
dadeiro caminho da felicidade.

Talvez seja por isso que tan-
tos, em tantos lugares do planeta, 
voltaram seus olhares para este con-
ceito de “felicidade interna” vindo 
do Butão. Essa felicidade é baseada 
em muitos padrões comportamentais 
que temos de vencer internamente, 
em sua raiz.  Todos esses “nem tan-
to” têm sua origem no ego humano, 
que, por sua vez, brota dos nossos 
medos, como já exposto. Medos re-
gistrados em nosso DNA, ao longo 
da história dos nossos antepassados, 
lembranças de fome, de submissão 
e tantas outras. Perdemos o fio da 

A Toca, ponto de encontro de tantos 
de nós: seríamos mais felizes? Fonte: 
passaaregua.blogspot.com.br/2010_04_01_
archive.html 

Crescendo num pais sem violência. Fonte: 
geografiaetal.blogspot.com.br/2012/07/
felicidade-interna-bruta-fib.html

meada. Esses medos, hoje, emergem 
como receio de não agradar ou de não 
ser aceito pela opinião dos outros, de 
perder seja o que for: cargos, poder, 
o amor de alguém ou sua presença 
física, ou de algo dar errado. Então, 
vivemos num mundo onde as apa-
rências assumiram o comando, como 
forma de segurança. Este mundo, que 
vemos hoje, é um mundo dominado 
pelas aparências, que colabora para a 
insustentabilidade individual, social 
e ambiental. Um mundo guiado mais 
pela razão (externo) que pelo interno 
(coração).

E, embora meio século atrás 
o apelo às aparências também esti-
vessem presentes, os apelos às apa-
rências hoje, em função do aumento 
das tecnologias voltadas ao consu-
mo, cresceram tanto quanto as po-
pulações. Muitos recursos nas mãos 
de poucos que, por sua vez, querem 
sempre mais. Desconhecem o pro-
vérbio indígena, “quando a última 
árvore tiver caído, ... quando o último 
rio tiver secado, ... quando o último 
peixe for pescado, ... vocês vão enten-
der que dinheiro não se come”. Este 
proverbio mostra que alguns valores 
que podem ser “aprendidos pela dor”. 

Mas também há o “apren-
dizado pelo amor”, pelo qual se re-
descobre o caminho do coração, ou 
o “caminho do meio” do budismo e 
que parte da atenção ao mais íntimo 
de cada um. Lá, o medo não busca 
nas aparências a felicidade externa, 
de domínio do ego e insustentável. 
No caminho do coração há respeito, 
há tolerância, há esperança, há com-
paixão, há a aceitação do outro, há 
paciência, há amorosidade, há ale-
gria simplesmente por viver e há re-
verência a todas as formas de vida, e 
compreensão acerca da importância 
de cada um, humano, planta, animal, 
água, terra e ar.

Este caminho pelo coração 
exige estarmos sintonizados menos 
no mundo externo, o das aparências, e 
mais no mundo interno, o da realidade. 
Para isso, a população de uma feliCi-

dade tem que reaprender a organizar o 
seu dia, dedicando um tempo para si, 
longe da TV, do computador, e entre-
gar-se à aventura da redescoberta de 
si mesmo, da entrega a momentos de 
introspecção. Talvez as pessoas fossem 
mais felizes 50 anos atrás, pois sobra-
va mais tempo para estarem consigo 
próprias, quando as atividades diárias 
eram realizadas com mais calma e a 
prosa interna era mais frequente.

Uma feliCidade é aquela onde 
as pessoas superam seus “medos”, cul-
tivam o valor “respeito” por todas as 
formas de vida, redescobrindo o cami-
nho do coração, e a felicidade interna, 
ou ainda, eterna. 

Uma lição que nós e o mundo 
começamos reaprender.•
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Da Exclusão à Cooperação:
breve relato sobre a Cooperativa de Trabalho dos 
Catadores de Material Reaproveitável de Rio Claro 
– COOPERVIVA

Introdução 

A gestão de resíduos ocupa o repertório de necessidades da coletividade desde os tempos da expansão marítima e das coloni-
zações que, historicamente, vêm se agravando à medida que a população mundial aumenta, pois, para atender às suas necessidades, 
o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos sólidos tornam-se cada vez maiores (FRANCESCHINI, 2008).

A concentração populacional no meio urbano supera a marca dos 3,5 bilhões de habitantes; isso significa que mais da metade 
da população mundial vive em cidades. No Brasil, mais de 80% das pessoas estão concentradas em áreas urbanas (IBGE, 2010).

A não geração de resíduos e sua minimização, são uma das principais metas para a redução dos impactos negativos ocasio-
nados aos recursos naturais e, consequentemente, ao ser humano. De acordo com Besen (2011), para a redução dos resíduos sólidos, 
são necessárias medidas que implicam mudança de hábitos e dos padrões existentes de produção, de consumo, além da implantação 
de um sistema de gerenciamento integrado, sustentável economicamente, socialmente justo e ambientalmente eficiente.

Barracão localizado no Distrito Industrial. Foto do acervo pessoal de Valdemir dos Santos de Lima. Sem data.
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Nesse contexto, inserem-se os 
princípios da Economia Solidária, que, 
de acordo com a Secretaria Nacional 
de Economia Solidária – SENAES, 
criada no ano de 2002, com objetivo de 
fortalecer os empreendimentos de inicia-
tivas populares, possibilitando a coopera-
ção entre os indivíduos pertencentes a es-
ses empreendimentos – é definida como:

“... uma prática regida pelos valores 
de autogestão, democracia, coopera-
ção, solidariedade, respeito à nature-
za, promoção da dignidade e valori-
zação do trabalho humano, tendo em 
vista um projeto de desenvolvimento 
sustentável global e coletivo” 
(SENAES, 2007).

Atualmente, a grande referência 
nos estudos sobre a Economia Solidária 
no Brasil é o economista Paul Singer. 
Para o referido intelectual, a Economia 
Solidária se apresenta como um novo 
modo de produção. Diz ele:

“A Economia Solidária surge como 
modo de produção e distribuição 
alternativo ao capitalismo, criado e 
recriado periodicamente pelos que 
se encontram (ou temem ficar) mar-
ginalizados do mercado de trabalho. 
A Economia Solidária casa o princí-
pio da unidade entre posse e uso dos 
meios de produção e distribuição (da 
produção simples de mercadorias) 
com o princípio da socialização des-
tes meios (do capitalismo). Sob o 
capitalismo, os meios de produção 
são socializados na medida em que 
o progresso técnico cria sistemas que 

só podem ser operados por grande 
número de pessoas, agindo coor-
denadamente, ou seja, cooperando 
entre si. Isso se dá não somente nas 
fábricas, mas também nas redes de 
transportes, comunicação, de supri-
mento de energia, de água, de ven-
das no varejo, etc.” (SINGER, 2000, 
p.13).

Cabe explicar, também, que a 
Economia Solidária é entendida por esta 
Secretaria do Governo Federal como uma 
estratégia de enfrentamento da exclu-
são social e da precarização do trabalho, 
sustentada em formas coletivas, justas e 
solidárias de geração de trabalho e renda.

A realidade vivenciada por mui-
tos municípios brasileiros, no que diz 
respeito à Economia Solidária é bem cla-
ra. A existência de catadores e catadoras 
de resíduos recicláveis, organizados em 
forma de associações ou cooperativas, é 
um bom exemplo dos Empreendimentos 
Econômicos Solidários, como designado 
pela Economia Solidária. Cabe ressaltar a 
existência de muitos catadores que utili-
zam esses resíduos e realizam a coleta de 
forma autônoma, cuja atividade, além da 
exposição aos riscos de acidentes, é vista 
negativamente pela sociedade, quando 

realizada de forma desorganizada, utili-
zando-se as ruas e terrenos baldios para 
segregá-los e armazená-los (GUERRA, 
2009).

Por outro lado, ao se organiza-
rem em cooperativas ou associações de 
catadores, tais trabalhadores podem se 
tornar parceiros de programas institu-
cionais de coleta seletiva e mudar esse 
perfil estigmatizado (V CONGRESSO 
NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO, 2008).

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, 
ressalta a importância de tais trabalhado-
res para a gestão desses resíduos para o 
que os municípios brasileiros terão que 
estabelecer a participação das cooperati-
vas ou associações de catadores de mate-
riais recicláveis na coleta seletiva.

As cooperativas de catadores e ca-
tadoras são fundamentais, pois ampliam a 
inclusão social por meio da formalização, 
resultando bens maiores que a própria 
renda. A proximidade do poder público 
junto às cooperativas de catadores é de 
fundamental importância, uma vez que o 
apoio a esses empreendimentos propor-
ciona melhorias ao meio urbano, a  inclu-
são das pessoas e a redução da quantidade 
de materiais recicláveis nos aterros sanitá-

Barracão localizado no Distrito Industrial. 
Foto do acervo pessoal de Valdemir dos 
Santos de Lima. Sem data.

Materiais coletados pela COOPERVIVA (garrafas do tipo PET). Foto do acervo: 
LIMA, 2010
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De acordo com Christofoletti 
(2002, p.116), em 1999, a Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Claro iniciou um trabalho 
de combate à pobreza e ao desemprego 
no Município. Em 11 de novembro de 
2002, foi criada a COOPERVIVA - Co-
operativa de Trabalho dos Catadores de 
Material Reaproveitáveis de Rio Claro. 
Até essa data, parte desses indivíduos 
trabalhava em conjunto com o Programa 
Reciclar 2000. Tal programa era uma par-
ceria entre a Prefeitura Municipal, APAE 
– Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais e os ex-catadores do 
então aterro controlado.

A Prefeitura Municipal cedeu, 
provisoriamente, através do Decreto Mu-
nicipal nº 7225, de 29 de novembro de 
2004, uma área de 2.205 m² para a insta-
lação da mencionada Cooperativa, sendo 
805 m² de área construída e coberta. Fo-
ram cedidos, ainda, dois caminhões para 
a coleta do lixo que era realizada porta a 
porta. A administração da COOPERVI-
VA passou a ser de responsabilidade dos 
próprios catadores cooperados.

Dessa forma, foram elaborados 
Estatuto e Regimento Interno e os ren-
dimentos dos cooperados passaram a ser 
provenientes, exclusivamente, da venda 
de materiais recicláveis. Os cooperados 
passaram a contar com importantes direi-
tos trabalhistas, tais como: seguro de vida, 
férias e seguro maternidade.

Atualmente, a COOPERVIVA 
possui um novo espaço cedido pela Pre-
feitura Municipal. O novo barracão foi 
inaugurado em novembro de 2011, e 
localiza-se no Distrito Industrial de Rio 
Claro. O espaço possui duas áreas cons-
truídas, sendo uma destinada à triagem 
do material e outra para armazenamento 
e futura prensagem. 

A cooperativa trabalha com mate-
riais recicláveis que podem ser separados 
nas categorias: papel (papel jornal, papel 
revista, papel branco, papelão e embala-
gens Tetra Pak), plástico (PET, PEAD, 
PEBD, PVC, PS e PP), metal (cobre, 
alumínio, e sucata de ferro) e vidro (vi-
dro escuro e vidro branco). Dentre alguns 
materiais, aqueles que não sofrem trans-
formação, são apenas coletados, separa-

rios, ou espalhados pela cidade.
A coleta seletiva de resíduos sóli-

dos e, consequentemente, sua reciclagem 
são alternativas que possibilitam uma 
melhoria na gestão sustentável dos resí-
duos no meio urbano. No elo econômico 
e ambiental, proporcionam a redução do 
uso de recursos naturais; reduzem o uso 
de energia, água e insumos. Destacam-se, 
ainda, benefícios no processo produtivo, 
na economia de matérias-primas, ener-
gia, recursos naturais e a minimização da 
emissão de gases responsáveis pelo efeito 
estufa (BESEN, 2011 apud ADEDIPE 
et al., IPEA, 2010). Na dimensão social, 
essa atividade proporciona a inclusão das 
pessoas excluídas do sistema, em asso-
ciações ou cooperativas, possibilitando a 
geração de emprego e renda; no entanto, 
mesmo assim,  ainda cerca de 1 milhão 
de brasileiros sobrevivem da coleta de 
materiais recicláveis por meio dos lixões 
(MMA, 2011), um ambiente insalubre e 
certamente desumano.

Nesse sentido, a necessidade do 
fortalecimento e ampliação do processo 
organizativo dos catadores de materiais 
recicláveis deve ser prioridade para a fun-
damentação e estruturação organizativa 
do coletivo, autogestão do empreendi-
mento e a busca da viabilidade de suas 
atividades econômicas.

Acreditando na capacidade de or-
ganização e resistência da população mar-
ginalizada e no seu próprio movimento 
em busca de alternativas e por condições 
de vida mais digna, foi criada a Cooperati-
va de Trabalho dos Catadores de Material 
Reaproveitável – COOPERVIVA com o 
objetivo de geração de trabalho e renda, 
de maneira a abrir possibilidades e alter-
nativas de ações empreendedoras para a 
população mais vulnerável da cidade.

A COOPERVIVA, que será 
analisada mais detalhadamente a se-
guir, consiste na experiência mais anti-
ga em termos de organização em forma 
de cooperativas populares no Municí-
pio de Rio Claro.

Da Exclusão a Cooperação: O 
Caso COOPERVIVA

dos e enfardados. Existem alguns poucos 
materiais que são vendidos e reutilizados 
por terceiros como, por exemplo, as gar-
rafas PET, reutilizadas para produtos de 
limpeza e os vidros de conservas para o 
artesanato. 

A coleta seletiva de materiais 
recicláveis é realizada, atualmente, em 
36 bairros no Município de Rio Claro, 
havendo previsão de um novo projeto 
que, por meio de um quarto caminhão, 
ampliará o número de setores de coleta, 
abrangendo, aproximadamente, 70% da 
área urbana do município – o que cor-
responde a 65 bairros (SEPLADEMA, 
2007).

Os bairros em que a coleta seleti-
va é realizada são divididos em 5 grupos, 
de modo que cada um deles seja atendido 
em um dos dias da semana, de segunda 
à sexta-feira. O quadro nos permite essa 
visualização.

Na atual administração, a COO-
PERVIVA foi contemplada com diversos 
projetos, que possibilitarão a melhoria 
de condições de trabalho e a ampliação 
do serviço realizado ao Município. Cabe 
ressaltar que tais projetos foram consegui-
dos por meio do Programa de Economia 
Solidária – Secretaria Municipal de Ação 
Social, através do convênio celebrado 
com o Laboratório de Estudos Territo-
riais/Instituto de Geociência e Ciências 
Exatas – LAET/IGCE – Departamento 

Materiais coletados pela COOPERVIVA
(latinhas de alumínio). Foto do acervo: 
LIMA, 2010
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Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Centro, Boa Morte, Vila do Rádio, Jardim Primavera, Vila 
Saibreiro, Cidade Jardim, Bairro da Saúde, Jardim Donân-
gela e Vila Alemã.

Jardim Claret, Cidade Claret, Jardim São Paulo, Jardim Ka-
ran, Alto do Santana, Vila B.N.H, Vila Indaiá, Jardim do Tre-
vo, Jardim Anhanguera, Bairro do Estádio, Bairro Olímpico, 
Consolação e Residencial Florença.

Centro, Vila Aparecida, Cidade Jardim e Jardim Conduta.

DIA DA SEMANA BAIRROS

Segunda-feira

Terça-feira

Santa Cruz, Santana, Cidade Nova e Vila Paulista.

Jardim Inocoop, Alto do Santana, Vila Operária, Jardim Flo-
ridiana, Jardim Santa Clara, Bela Vista, Jardim Bela Vista e 
Vila Martins.

Bairros atendidos pela coleta seletiva. Fonte: SEPLADEMA, 2007

Equipamentos doados pela empresa Tetra Pak à Cooperativa. Foto do 
acervo pessoal de Valdemir dos Santos de Lima. Sem data.

voltados ao trabalho realizado por esses 
catadores, para qualificação do trabalho 
desenvolvido.

 Outra ação bem sucedida foi 
a parceria firmada entre a SENAES, 

por intermédio do Edital 004, publica-
do em julho de 2011. O município foi 
contemplado pelo projeto designado “A 
Valorização do Trabalho dos Catadores 
e Catadoras do Município de Rio Claro/

de Geografia (UNESP - Rio Claro) e SE-
PLADEMA – Secretaria de Planejamen-
to, Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Uma das ações bem sucedidas foi 
a parceria firmada entre a Cooperativa e a 
empresa Tetra Pak, que resultou na doa-
ção de uma prensa e um transpalete, fun-
damental no fluxo dos materiais triados 
até a sua venda.

O segundo projeto foi uma par-
ceria entre o CEMPRE – Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem, uma 
associação sem fins lucrativos, dedica-
da à promoção da reciclagem, dentro do 
conceito de gerenciamento integrado do 
resíduo, mantido por empresas privadas 
de diversos setores. Essa ação resultou na 
doação de equipamentos como balança 
digital, EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) como: calças, botas, óculos 
de segurança, luvas e máscaras, além de 
outros equipamentos. Visando também à 
capacitação e formação desses trabalha-
dores, o programa irá fornecer momen-
tos de discussão sobre diversos temas 
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Equipamentos doados pela empresa Tetra Pak à Cooperativa.  Foto do 
acervo pessoal de Valdemir dos Santos de Lima. Sem data.

inclusão e de dignidade.
Este relato caracteriza-se como 

uma história que vem sendo construída  
há anos, com trabalho e dedicação de 
todos os integrantes pertencentes a esse 
cenário, e de todos os cooperados. Entre-
tanto, a aprendizagem e a solidariedade 
têm prevalecido em todos os momentos, 
esboçando um futuro promissor baseado 
nos princípios da Economia Solidária em 
Rio Claro.•
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SP”. O referido projeto tem por objetivo 
promover ações para elaborar, imple-
mentar, monitorar e avaliar as políticas 
municipais de resíduos sólidos, através da 
formação e fomento de empreendimentos 
econômicos solidários. Parte dos recursos 
será destinado para a compra de esteiras 
mecânicas e triciclos para a realização da 
coleta nos bairros, e também o Centro, o 
qual ainda não é atendido pela Coopera-
tiva, por falta de um veículo de pequeno 
porte para que os trabalhadores possam 
executar a coleta seletiva.

Considerações Finais

Diversas ações têm sido contem-
pladas pelo poder público local, fortale-
cendo as questões sociais e ambientais do 
nosso município, tendo como referência a 
valorização do trabalho desenvolvido pe-
las pessoas, dando prosseguimento a uma 
longa história vivenciada pelos catadores 
e catadoras.

A COOPERVIVA tem apre-
sentado resultados alentadores, devido à 
confiança que o poder público tem depo-
sitado no trabalho solidário e, sobretudo, 
devido à autoconfiança dos próprios co-
operados, que têm tido a possibilidade de 
vivenciar outros valores e princípios que 
não são meramente econômicos, e sim de 
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Renê Mainardi

Revista PENSE AQUI:  
Arte Postal de Rio Claro para o mundo. 

—  Por mais que eu desprenda as características estéticas da Pop Arte sempre a vejo presente em meu trabalho. Às 
vezes, chego a pensar o quanto ela não possa estar fora dos preceitos contemporâneos de fazer arte hoje. Algo meio fora de 
contexto estético!

—  Claro que não! Se analisarmos o que forma a linguagem estética da arte contemporânea, a Pop Arte é uma das 
linguagens presentes nisto. A Arte Conceitual, A Arte Povera e a Pop Arte, formam os pilares estéticos de influência na arte 
contemporânea  –  rebate Sechi, em relação às minhas indagações sobre meu processo de criação artística.

   Este bate papo inicia-se no momento em que vejo sobre a mesa do ateliê de meu amigo, o artista multimídia Sechi, 

Artista Multimídia com pesquisa em Artes Plásticas, Música, Cinema e Fotografia, graduado em Artes Plásticas e em 

Rádio e TV especialista em Cinema Documentário pela Escola Internacional de Cine y TV em Cuba e pós-graduado em 

Arte e Educação. Com trabalhos em fotografia, cinema e artes plásticas, vem participando de exposições individuais e 

coletivas, mostras e salões no Brasil e Exterior recebendo prêmios em diversas linguagens artísticas.  

Atua em projetos de Produção Cultural e Curadoria para Espaços Oficiais de Arte Municipais, Estadual e Federal, Galerias 

Independentes, SESC, SESI entre outras Instituições e Galerias de Arte Contemporânea.  Foi selecionado por diversos 

editais públicos expositivos como proponente de projeto de curadoria e exposição.  

Público folheando a Revista PENSE AQUI na exposição comemorativa de 10 anos, em Lima no Peru
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o envelope de um dos trabalhos com 
que irá compor a próxima edição da 
Revista PENSE AQUI, que completa 
12 anos no mês de outubro deste ano. 
O envelope citado, por si só, é uma 
manifestação estética das artes visuais 
influenciada em sua composição pela 
linguagem vanguardista da Pop Arte e 
transportou, via correio, da Argentina 
até Rio Claro, o trabalho de arte postal 
que será publicado na próxima edição 
da Revista PENSE AQUI e é de auto-
ria de uma aluna da artista argentina, 
Nelda Ramos. 

 Trabalhos que carregam em 

sua essência estética a Pop Arte são 
somente alguns entre os milhares de 
trabalhos de arte postal que já foram 
publicados em mais de uma década da 
Revista PENSE AQUI, especializada 
em arte postal e editada pelo multiartis-
ta Sechi. 

 Nesses doze anos, a serem 
completados agora em outubro, a Re-
vista já publicou trabalhos de artistas 
de dezenas de países, desde iniciantes 
na arte postal, até artistas experimen-
tados como o multiartista brasileiro 
Paulo Bruscky, a grega Litsa Spathi, 
os holandeses Rod Summers e Ruud 

Cartaz da Exposição em Lima, no Peru, comemorativa de 10 anos da 
Revista PENSE AQUI

Janssen, os japoneses Shozo Shima-
moto e Ryosuke Cohen, o norte-ame-
ricano Jonh M. Benneti, o belga Guy 
Bleus, o francês Pascal Lenoir, os espa-
nhóis Antoni Miró, Bartolome Ferran-
do e César Reglero, os italianos Fabio 
Sassi, Vittore Barone, Emilio Morandi 
e Ruggero Maddi, os sérvios Dobrica 
Kamperelic e Nenad Bogdanovic, os 
poetas visuais brasileiros Falves Silva 
Hugo Pontes, Roberto Kepler e o uru-
guaio Clemente Padín, precursor da 
arte postal na América Latina.    

 Dentro da gama de países, 
em sua edição de número 385, a revis-
ta PENSE AQUI já viajou até Burkina 
Faso, Malásia, Marrocos, Cazaquistão, 
República de Mali, Macedônia e Ilhas 
Reunião, esta última colônia francesa, 
localizada no Pacífico. Isso, somente 
para citar alguns dos países mais ex-
cêntricos entre os mais de 70 em que a 
Revista já circulou.   

 A Revista surge da neces-
sidade de resolver o problema de 
expor a arte postal, recebendo este 
material de artistas de todo plane-
ta e fazendo-os circular. A PENSE 
AQUI é, em si, uma exposição de arte 
em forma de revista, pois o trabalho 
chega ao ateliê de Sechi, a Sechiisland, 
localizada no Jardim São João, na cida-
de de Rio Claro, e dali, depois de edi-
tado na revista circula pelos países de 
origem dos artistas que compuseram 
aquela edição com sua obra.  

 “A revista é uma exposição 
moto-continuo e está o tempo todo via-
jando através dos correios, tendo ocu-
pado seus serviços postais  nesses doze 
anos de circulação, e isso também é 
uma forma de manifestação artística, já 
que considero este processo uma per-
formance/ação da arte postal”,  relata o 
editor da publicação Sechi, em uma de 
nossas muitas conversas sobre arte.  

  Nascida na década de ses-
senta, e inserida no contexto da arte 
conceitual, privilegiando a comunica-
ção como elemento essencial da arte, 
a arte postal é um atuante sistema es-
tratégico de ação informativa, que se 
apropria dos serviços institucionais dos 
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Páginas 1 e 2 da Edição comemorativa de 11 anos. Na página 2, trabalhos dos 
artistas David Stanley Aponte dos EUA e de Luis Alberto Villacis Naboa do Equador. 

correios, utilizando-o como suporte e 
transformando em arte qualquer tipo 
de informação ou objeto que penetra e 
se dilui nesse intenso fluxo de comu-
nicação. 

   Como em muitas manifes-
tações da arte contemporânea, os an-
tecedentes históricos da arte postal se 
encontram nas experiências futuristas 
e dadaístas, sendo a obra do francês 
Marcel Duchamp, o mais importante 
precedente, pois foi ele o instaurador 
de um novo pensar/agir sobre arte. 
No entanto, a arte postal surge dentro 
do movimento neodadaista FLUXUS 
e, em 1962, o artista norte-americano 
Ray Johnson marcou formalmente a 
oficialização da arte postal, criando a 
“New York Correspondance School of 
Art”. 

  Porém, anteriormente a esta 
oficialização, a troca de trabalhos via 
postal já era prática corrente entre os 
poetas, desde os anos 50, bem como 
também era praticada por artistas pos-
tais ocasionais, dentre eles futuristas, 
dadaístas, surrealistas, artistas pop, 

neodadaístas, neorrealistas e conceitu-
alistas, que se utilizavam dessa forma 
de comunicação artística trocando ex-
periências via Correio.   

 Dentre as causas responsá-
veis pelo surgimento da arte postal, 
tem-se a dificuldade de acesso dos 
artistas aos meios e às estruturas de 
comunicação de massa devido à ex-
trema monopolização e à ausência de 
uma resposta que gere um diálogo au-
têntico. Essa situação faz proliferar os 
meios de comunicação alternativos e 

experimentais, dentre os quais se en-
quadra a revista PENSE AQUI.    

A exemplo da dimensão im-
pactante do caráter alternativo e ex-
perimental que a Revista causa, 
em 2011 estive na Venezuela para 
representar-me e representar a Sechi 
na Exposição ElectroPOPoemas, que 
realizamos na Universidade Experi-
mental de Arte de Caracas, a UNIAR-
TE. Nesse tempo, a revista completava 
10 anos e, em conversa informal com o 
curador de nossa exposição, Jose Ote-

Capa da Revista PENSE AQUI Edição 
de número 238, com trabalho do artista 
francês Pascal Lenoir

Contracapa da Revista PENSE AQUI, com endereçamento postal dos artistas 
participantes da edição de número 384. 
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Capa da Revista PENSE AQUI, número 01. 

Para adquirir a revista PENSE 
AQUI, basta enviar um e-mail para

sechiisland@gmail.com, A/C de 
José Roberto Sechi.

ro, responsável pelo espaço expositivo 
da Universidade, falávamos da arte 
postal e, especificamente, da Revista.

Mostrei-lhe alguns exemplares 
da edição e o cartaz comemorativo de 
uma década de sua existência e, de pron-
to, recebi a proposta de fazermos junto a 
nossa exposição, um aparte especial dedi-
cado à Revista. Lembro-me bem da fala 
de Otero: – Isso é bom demais, não co-
nhecia nada tão experimental e preocupa-
do com a circulação da arte postal. Rece-
bo material do mundo todo e, realmente, 
este me surpreendeu, principalmente por 
seu caráter independente, sem apoio cul-
tural de instituições oficiais.

 Esta é uma das características da 
Revista PENSE AQUI, que em sua des-
crição editorial faz questão de sinalizar a 
manifestação panfletária: EDIÇÕES 100: 
Sem apoio cultural, sem revisão ortográ-

fica, sem pretensões literárias e sem valor 
comercial.    

Ainda contemplando sua dé-
cada de edições, a Revista PENSE 
AQUI contou com exposição come-
morativa dos 10 anos, que aconteceu 
de 18 a 22 de outubro de 2010, no "Is-
tituto Italiano di Cultura" em Lima, 
Peru, sob a curadoria da Manofalsa.

Seguramente, dentro desta pro-
posta, a arte postal permite o acesso aos 
mais diversos movimentos de arte espa-
lhados por todo o Planeta, além da possi-
bilidade de expansão da produção artísti-
ca ou literária do artista envolvido. 

Entretanto, para participar da 
Revista e do universo da arte postal em 
que ela passeia, basta manifestar-se ar-
tisticamente, numa estrutura permitida 
pelos serviços de Correio e enviá-la a 
Sechiisland, situada a Avenida M29, 
número 2183, no Jardim São João, em 
Rio Claro-SP, CEP 13505-410, e pen-
sar com este infinito universo artístico. 

 Pense Aqui.•

Páginas 5 e 6 da Edição de aniversário de 10 anos da Revista PENSE AQUI. Na página 5 
trabalho de Paulo Bruscky artista renomado artista postal brasileiro e na página 6 trabalho 
dos artistas Claudette Essiembre, do Canadá e de Michael Goetz, dos EUA. 
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O reflorestamento com eucalipto   

Amilson Barbosa Henriques  

em São Paulo – questões históricas e atuais

As questões relacionadas com 
a preservação do meio ambiente vêm 
se tornando uma preocupação crescen-
te na sociedade mundial desde, pelo 
menos, a década de 1970, com a in-
tensificação dos debates internacionais 
sobre tais questões. Essa tomada de 
consciência está ligada à constatação 
de que o homem depende intimamente 
de um ambiente saudável que garanta 
condições adequadas à manutenção 
da vida, com um mínimo de qualidade 
aceitável internacionalmente, em di-
versos níveis, no presente e no futuro. 

A inserção dessa problemá-
tica na disciplina e pesquisa histórica 
também teve seus reflexos, ao mesmo 
tempo em que a chamada “crise 
ambiental” contemporânea começou a 
se configurar como preocupação social 
no mesmo período. Neste sentido, um 
novo conceito passou a ser usado no 
meio acadêmico norte-americano, o 
de história ambiental, transforman-
do-a, inclusive, em disciplina ministra-
da em cursos superiores1.  No entanto, 
as questões que envolvem as relações 
da sociedade e o meio ambiente são 
percebidas de longa data2.

No começo do século XX, o 
Serviço Florestal empreendido pela 
Companhia Paulista de Estradas de 

Expansão ferroviária e cafeeira no Estado de São Paulo – séculos XIX-XX. Fonte: 
Amilson Barbosa Henriques.

1Cf. MARTINEZ, P. H. História Ambiental no Brasil: pesquisa e ensino. São Paulo: Cortez Editora, 2006. v. 3000. Também: CARVALHO, E. B. A história ambiental 

e a crise ambiental contemporânea: um desafio político para o historiador. Revista Esboços (UFSC), Florianópolis-SC, v. 11, p. 105-116, 2004.

2Ver: THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). Trad. João Roberto Martins Filho. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2010.

de Andrade de pesquisar qual espécie 
de árvore melhor poderia adaptar-se ao 
meio ambiente e às exigências da em-
presa, que visava dar provisão às suas 

Mestre e Doutorando em História Ambiental pela FLC - UNESP/Assis 

E-mail: amilsonbarbosa@zipmail.com.br

Ferro (CPEF) – que foi um dos primei-
ros projetos de reflorestamento desen-
volvidos no Brasil –, encarregou o en-
genheiro agrônomo Edmundo Navarro 
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Um exemplo de floresta de eucaliptos em crescimento. Fonte: acervo pessoal do 
autor.

3MARTINI, A J. O Plantador de Eucaliptos: A Questão da Preservação Florestal no Brasil e o Resgate Documental do Legado de Edmundo Navarro de Andrade. 

Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
4DEAN, W. A Ferro e Fogo: A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.
5FERRARO, M. R.  A Gênese da Agricultura e da Silvicultura Moderna no Estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais), USP, ESALQ. 

Piracicaba, 2005.
6Tal aspecto é ressaltado em: MARTINI, A J. op. cit., p. 77-83.
7FERRARO, M. R.  op. cit., p. ix. MARTINI, A J. op. cit., p. 65-66.
8Até sua morte em 1941, Navarro parece ter comandado o plantio de cerca de 24 milhões de eucaliptos no Serviço Florestal da Companhia, possuindo 6.500 

alqueires de terra reflorestada.

necessidades de combustível – a lenha 
para mover as locomotivas – e também 
dos dormentes para o assentamento de 
trilhos, no percurso de suas linhas fér-
reas, bem como para postes, e outras 
finalidades úteis3.

No entanto, a Companhia Pau-
lista já estava pensando em realizar 
experiências de reflorestamento, antes 
mesmo de o século XX vir a lume. A 
ferrovia já comprava madeira de fazen-
deiros e de pequenos agricultores, ao 
longo de seu percurso, há muito tempo, 
mas devido às exigências sempre cres-
centes da Companhia, e pelas críticas 
surgidas na imprensa e na sociedade, 
entre outros motivos, passou a apoiar 
o plantio de árvores por particulares, 
alternativa que, pelo visto, pouco resul-
tado4 deu. 

O avanço da lavoura cafeeira 
pelo interior paulista estava acabando 
com as florestas, e esse desmatamento 
já era criticado por muita gente, inclu-
sive políticos e grandes fazendeiros, 
enquanto a madeira necessária às loco-
motivas e às vias permanentes estava 
ficando cada vez mais distante e, por-
tanto, muito mais caras e antieconô-
micas. Sendo assim, o reflorestamento 
tornou-se relevante para a Companhia 
Paulista5.

Diante disso, o engenheiro 
agrônomo Edmundo Navarro de An-
drade, recém-formado em agronomia 
na Universidade de Coimbra-Portugal, 
foi incumbido pela Paulista para ini-
ciar trabalhos com reflorestamento de 
áreas para produção de madeiras ne-
cessárias à Companhia. No entanto, 
Navarro de Andrade, até aquele instan-
te (por volta de 1902 e início de 1903), 
pouco ou nada sabia sobre silvicultura 

moderna, e tampouco se interessava 
por esse ramo da agronomia6. No que 
diz respeito às reiteradas manifesta-
ções ou opiniões sobre o projeto de re-
florestamento para suprimento de suas 
necessidades, a Paulista tem sido con-
testada pelos historiadores e pesquisas 
recentes em seus resultados. Além dis-
so, a empresa não estava preocupada 
com a preservação da natureza – com 
ideal ecológico – ou com reflorestar 
áreas para o bem do ambiente, pura e 
simplesmente, mesmo porque esse cui-
dado não parecia importar a ninguém 
e nem ser premente, por aquela época. 
A preocupação principal da empresa e 
do próprio Navarro de Andrade estava 
em pensar e encontrar uma solução ao 
abastecimento de carvão para mover as 
locomotivas, fazer os dormentes para 
sanar suas deficiências, assim como 
nos esclarece Mario Ferraro:

O encantamento geral despertado 
pela figura de Navarro se deve 
ao fato de os níveis de excelência 
alcançados em suas experiências 
muito tempo depois ainda não ha-

viam sido superados. Entretanto, 
como conservacionista, podemos 
quando muito argumentar que nem 
mesmo a Cia. Paulista de Estradas 
de Ferro em sua empreitada foi 
satisfatória, pois ela nunca con-
seguiu produzir mais de quarenta 
por cento da lenha consumida, ou 
seja, mesmo com um “mar de eu-
caliptos”, ainda continuava consu-
mindo árvores e florestas naturais 
inteiras7. 

A despeito disso, o Serviço 
Florestal da Companhia Paulista tor-
nou-se um projeto de grande escala e 
investimento. Navarro de Andrade ini-
ciou o cultivo de eucalipto em 1903, 
em Jundiaí, seguido de outros projetos, 
os quais resultaram em 19 Hortos Flo-
restais8  como o de Aimorés, em Bauru, 
Bebedouro, Boa Vista em Iperó, Boa 
Sorte em Restinga, Brasília em Cabrá-
lia, Córrego Rico em Jaboticabal, Des-
calvado, Camacuã em Ipeúna, Guarani 
em Pradópolis, Loreto em Araras, São 
Carlos, Sumaré, Mogi Mirim, Tatu em 
Limeira, e Rio Claro, a maioria deles 
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em propriedades de antigas fazendas 
de café, decadentes devido ao esgo-
tamento do solo, envelhecimento dos 
cafezais ou endividamento dos cafei-
cultores, e que foram adquiridas nesse 
processo pela Paulista9. 

Neste sentido, sem dúvida Na-
varro de Andrade pode ser apontado 
como um dos principais artífices ou 
agentes do processo de modernização 
da agricultura, principalmente porque 
constituiu e implantou no país procedi-
mentos da silvicultura, dentro das pers-
pectivas científicas mais avançadas de 
sua época10.

As pesquisas de Navarro no 
Serviço Florestal dessa empresa parti-
cular tornaram-se bastante conhecidas 

já em sua época, devido à grande efi-
ciência e valor de seus resultados. De 
fato, Navarro de Andrade tornou-se 
uma personalidade bastante conhe-
cida nacional e internacionalmente. 
Acumulou diversas homenagens no 

Capa da Revista Agrícola de 1907. 
Fonte: acervo pessoal do autor.

Brasil e no exterior, devido às suas 
pesquisas de aclimatação e utilidade 
de Eucalyptos (gênero vegetal que es-
colheu, como sendo o melhor para a 
finalidade de seu trabalho), tornou-se 
membro da Academia Paulista de Le-

9Ver entre outros: SALLUM JUNIOR, B. Capitalismo e Cafeicultura: Oeste Paulista – 1888-1930. São Paulo: Duas Cidades, 1982. Também: DEAN, W. Rio Claro: 

Um Sistema Brasileiro de Grande Lavoura – 1820-1920. Trad. Waldívia Portinho, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

10Sobre a modernização da agricultura ou agricultura científica, no final do século XIX e início do século XX, bem como os inúmeros agentes históricos do processo 

aludido e nos quais  Navarro de Andrade se enquadrava, isso numa das primeiras publicações especializadas em agricultura do Estado de São Paulo e do país, 

ver: HENRIQUES, A. B. A cultura rotineira e a lavoura racional: proposições na Revista Agrícola (São Paulo, 1895-1907). Dissertação (Mestrado em História) - 

Faculdade de Ciências e Letras - UNESP/Assis. 2010.

Capa da revista agrícola O Fazendeiro de 1908. Detalhe da foto: turma de 
colonos no cafezal. Fonte: acervo pessoal do autor. 
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11Cf. HENRIQUES, A. B. op. cit. FERRARO, M. R. op. cit.; WELTMAN, W. L. A educação do Jeca: ciência, divulgação científica e agropecuária na Revista Chácaras 

e Quintais (1909-1948). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde). Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, 2008.

12Sobre o combate à broca em São Paulo: SILVA, A. F. C. da. Ciência nos cafezais: a campanha contra a broca do café em São Paulo (1924-1929). Dissertação 

(Mestrado em História das Ciências da Saúde) Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 2006. O autor destaca que Navarro havia identificado a broca 

nos cafezais na região do Oeste paulista, anos antes de ser atestado pelo Governo Estadual, em 1924. Um artigo de sua autoria saiu nas páginas de O Estado de 

São Paulo, em 16 de março de 1919. Ali, Navarro alertava para a possibilidade de a praga invadir os cafezais paulistas, visto que já aparecera na América Central, 

“quase às portas” do Brasil.
13Ver: MARTINI, A. J. op. cit. P. 198-200.
14FERRARO, M. R.  op. cit. A pesquisa de Ferraro vem neste esteio.
15Idem. Ver: DEAN, W. A Ferro e Fogo. op. cit., p. 250-252, 260-261, 273, 331. 

Capa de um livro de Navarro sobre 
eucalipto. Fonte: acervo pessoal do 
autor.

Navarro despachando de sua sala. 
Fonte: Acervo da Floresta Estadual 
"Edmundo Navarro de Andrade"

tras em 1939, Secretário dos Negócios 
da Agricultura, Indústria e Comércio 
do Governo de São Paulo, em 1930, 
entre outros cargos importantes. Era 
membro com cadeira na Sociedade 
Nacional de Agricultura, bem como 

na Sociedade Paulista de Agricultu-
ra. Escrevia em diversos periódicos, 
entre eles, O Estado de São Paulo, 
a Revista Agrícola de São Paulo, O 
Fazendeiro e a revista Chácara e 
Quintais entre outros11. Realizou, 

tes como alguns pesquisadores dei-
xam entrever, ou assim o desejam15. 
Como ressaltado, a Companhia sem-
pre foi deficiente em madeira para 
seus diversos usos, sendo obrigada a 
comprá-la de particulares. Mas este 
fato não desabona a atitude dessa 
empresa, que, aliás, era altamente 
organizada e lucrativa, e que, resu-
mindo, “não dava ponto sem nó”.

Tal iniciativa também foi a 
pioneira no ramo da silvicultura mo-
derna no Estado e, talvez, no Brasil, 
sendo copiada por outras companhias 
ferroviárias na época, mas nunca do 
mesmo porte. O Serviço Florestal da 
Companhia Paulista funcionou até a 
década de 1960, quando a empresa 
foi estatizada em 1961. Ainda hoje 
restam diversos desses hortos insta-
lados pela Companhia, no Estado de 
São Paulo, alguns dos quais se torna-
ram reservas regionais, ou estaduais 

ainda, estudos sobre frutas cítricas, 
combate à infestação de formigas na 
agricultura, bem como participou do 
início da campanha para o combate 
à broca do café nos anos 1920, em 
São Paulo12.

Navarro de Andrade publi-
cou mais de uma dezena de livros 
sobre seus estudos e sobre dezenas 
de viagens para diversos países, 
onde quer que fosse plantado o eu-
calipto. Se seus livros tivessem sido 
traduzidos do português, fariam dele 
a maior autoridade em eucaliptos no 
mundo, em sua época13. Neste sen-
tido, podemos aventar a hipótese, 
bastante plausível em nossa opinião, 
de que Navarro ao regressar de Por-
tugal, formado pela Universidade de 
Coimbra como agrônomo – onde ha-
via conseguido grau de doutor ao de-
fender uma tese sobre como conter 
dunas nas praias daquele país –, ao 
assumir o posto de Diretor do Servi-
ço Florestal da Companhia Paulista, 
não possuía amplos conhecimentos 
sobre silvicultura. Isso, posto que 
nas pesquisas de seus artigos, sua 
preocupação não era com árvores, 
muito menos com reflorestamento de 
áreas e silvicultura moderna14.  Neste 
sentido, o que queremos dizer é que, 
se Navarro de Andrade constituiu 
uma autoridade incontestável em 
eucaliptos, isso foi conseguido du-
rante a execução de um trabalho que 
também foi um processo de aprendi-
zado, aliás, até onde sabemos, inova-
dor no Brasil do período.

Ao que parece, as atividades 
da Paulista com relação à silvicul-
tura moderna não foram tão eficien-
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Navarro e seu sobrinho. Fonte: Acervo da Floresta Estadual "Edmundo Navarro 
de Andrade"

restal no Brasil e o Resgate Documental 
do Legado de Edmundo Navarro de An-
drade. Dissertação (Mestrado em His-
tória). Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2005.

SALLUM JUNIOR, B. Capitalismo 
e Cafeicultura: Oeste Paulista – 1888-
1930. São Paulo: Duas Cidades, 1982.

SILVA, A. F. C. da. Ciência nos cafe-
zais: a campanha contra a broca do 
café em São Paulo (1924-1929). Disser-
tação (Mestrado em História das Ciên-
cias da Saúde) Rio de Janeiro: Casa de 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 2006.

THOMAS, K. O homem e o mundo na-
tural: mudanças de atitude em relação 
às plantas e aos animais (1500-1800). 
Trad. João Roberto Martins Filho. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2010.

WELTMAN, W. L. A educação do 
Jeca: ciência, divulgação científica e 
agropecuária na Revista Chácaras e 
Quintais (1909-1948). Tese (Doutora-
do em História das Ciências e da Saú-
de). Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo 
Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, 2008.

16ANDRADE, E. N. de. O Eucalipto. 2ª ed. Jundiaí – SP: Companhia Paulista de Estradas de Ferro, s/d.

tombadas.
O Brasil possui, atualmente, 

cerca de 6 milhões de hectares em 
área reflorestada com eucaliptos, e 
que são destinadas à produção de 
carvão vegetal para a indústria si-
derúrgica e de ferroligas, para pro-
dução de celulose, papel, painéis de 
madeira e outros subprodutos, como 
tecido sintético, cápsulas de remé-
dios, produtos de limpeza, alimentí-
cios, perfumes e medicamentos. 

Numa alegada proteção ra-
cional às florestas nativas, cresce 
a cada dia o uso da madeira sólida, 
proveniente dessas plantações flo-
restais ou também chamadas flores-
tas artificiais. Embora muitas vezes 
criticadas pela opinião pública como 
uma ameaça às florestas naturais, ao 
solo e à fauna, as florestas plantadas 
de Eucalyptus e Pinus cumprem, na 
verdade, um papel de compensação, 
fornecendo a matéria-prima que, de 
outra forma seria obtida das florestas 
naturais. Além disso, os eucaliptos 
são árvores de crescimento rápido, 
de alta rotatividade natural e comer-
cial, pois possuem diversas aplica-
ções e utilidades, assim como já o 
havia notado Navarro de Andrade 
décadas atrás16. 

Em um país que fez e ainda 
faz pouco caso de suas florestas na-
turais, o trabalho de uma empresa 
particular para sanar suas necessida-
des – apesar do interesse econômico 
que toda empresa privada tem e pre-
cisa mesmo ter –, foi de um exemplo 
sem igual, no Brasil até bem adianta-
do no século XX, e merece atenção e 
pesquisas históricas, principalmente 
da História Ambiental.•
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alguém conhece essa máquina-identidade-caipira?

“Não são as semióticas que guerreiam entre si, apenas com suas armas. São os agenciamentos de poder bastante 
particulares que impõem a significância e a subjetivação como sua forma de expressão determinada.” (DELEUZE, 1997)

“Todos podem ser Timóteo Pinto”. É justo com essa frase, um manifesto, um programa, que este cidadão se define. 
E é esta frase que é o problema. A troco de que, saber quem é Timóteo Pinto, vira um enigma interessante de ser pensado, 
afetado? Precisamente por não se saber de onde partir e nem aonde chegar. Este é apenas um escrito que quer experimentar 
estilisticamente, politicamente, relações entre PINTO, Timóteo; DELEUZE, Gilles e NEGRI, Toni.

Nome, alcunha, apelido, forma de tratamento, tudo isso sim, mas coletivo e não individual. Timóteo Pinto, que pode 
ser TP para os poucos íntimos, é a possibilidade de um nome coletivo. Nome, experiência, nome-experiência, uma busca 
pela não autoria, ou ainda, pela autoria coletiva.

O galã em questão, Timóteo Pinto, pode ser um astro de rock-punk-do-mato (Garrafa Vazia?), um candidato a vereador na 
cidade-forma-caipira de Rio Claro, interior paulista, pode ainda ser um jogador goleador do Velo Clube, além disso, quiçá, 
um quadrinista rio-clarista, artista, um parente de algum músico de Ajapi. Um morador do Bairro Cervezão, um ciclista do 
Bairro do Estádio, um ativista do movimento das bicicletadas. Entretanto, uma coisa é certa: Timóteo Pinto grita: “erva-mate 
livre!”. Ele é um tomador de chimarrão/tererê, inveterado. Ele é gaúcho? “Sí, pero también caipira!”. E mais: ele é andapago. 

Macedusss & Os Desajustados Band. Apresentação musical e conceitual de Timóteo 
Pinto em uma sorveteria do Bairro do Cervezão, 2009. Acervo projeto #Macedusss.
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Campanha eleitoral e conceitual de 
Timóteo Pinto, 2010. Acervo projeto 
#Macedusss.

Ronei & Os Desajustados Band. Apresentação musical e conceitual de 
“todos podemos ser TP”, Rio Claro, 2009. Acervo projeto #Macedusss.

Pode, até, ser um articulista no jornal 
Diário do Rio Claro, um radialista da 
rádio Excelsior. Tem capacidade de ser 
qualquer um e de ser todos, entretanto 
não é nenhum.

Complicado, estranho? Não 
creio. Podemos, aqui, recorrer ao 
texto explosivo do intelectual, ativis-
ta político de esquerda e ex-presidiá-
rio italiano Antonio Negri, no caso o 
seu livro Multidão. Este nome, justo 
este nome, multidão é o ponto chave 
para pensarmos. E que este simples, 
mínimo e sempre precário texto possa 
se portar como uma máquina de (fazer) 
pensar (Deleuze). Fato é, que queren-
do ou não (Chaves), estamos criando 
conceitos, de algo, no caso de alguém 
que é ninguém, que é todos, múltiplo. 
O ponto da multidão é justamente a ar-
ticulação, a rede. É esta articulação, em 
forma de rede, de rizoma, de explosão, 
de precariedade, de multiplicidade, que 
torna a multidão algo completamente 
distinto da massa, a qual é amorfa, não 
serve politicamente, é a não política.

Se quisermos usar, apelando 
para a imagem-movimento, o cine-
ma como um ferramental alegórico 
às circulações propostas e propicia-
das por um nome-coletivo, como Ti-
móteo Pinto, teremos que recorrer à 
comédia. Engraçado. E nada melhor 
que um filme, pseudodocumentário, 
de Woody Allen, datado do ano 
azul (e não aguinha) de 1983. Ano 
do mundial de #Grêmio. Um filme 
velista e de alma caipira/castelhana. 
Zelig é o nome do personagem e o 
título da fita. Timóteo Pinto é justa-
mente Zelig ao contrário, ou como 
diria Estamira: “trocadilo” (sic).

Timóteo Pinto é isso, um in-
telectual operário, que quer explo-
dir a si mesmo, sua arma para esta 
empresa: emprestar o seu nome para 
quem entender – ou não entender – 
usar. Ler Timóteo Pinto, os escritos 
e as experiências de TP, pelos ócu-
los de Deleuze e de Negri é uma 
opção política do autor. Ambos, e 
seus leitores muito mais, falam em 
resistência, dessa forma a pergunta 

que fica é: “Todos podem ser Deleu-
ze, Todos podem ser Negri?”.•
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Este artigo é um exercício de pensamento que quer experimentar o alargamento do conceito 
e do modo de ser caipira (rio-clarense). Partindo de uma relação concreta com a cidade de 
Rio Claro – viver: trabalhar, estudar e pensar a urbe/pós-caipira – esse texto se inspira em 
múltiplas personagens e personalidades rio-clarenses, imaginando que além de absorver, a 
cidade também pode ser absorvida, em um processo invertido do neoantropofagismo do 
devir-Brasil (pós-colono). Rio Claro não só é referenciada como um receptáculo cultural, 
mas também como máquina-de-fazer, de-pensar, de-criar. Mais do que falar sobre Rio 
Claro, é a própria cidade-azul-reticulada falando, narrando, sobre (si).
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Rap pra todo mundo ouvir: 
A voz da periferia da Cidade Azul

Uma atividade especificamente 
humana, não encontrada em nenhuma 
outra espécie animal é a comunicação 
pela fala. Para se expressar através da 
fala, o homem criou palavras, frases, 
metáforas e outras construções linguís-
ticas; desenvolveu a linguagem verbal, 
utilizando códigos e símbolos, intera-
gindo com o mundo e conquistando 
sua história.

A linguagem movimentou o 
homem e possibilitou a comunicação 
entre os povos, mediando as relações 
em múltiplos espaços simultâneos, 
manifestando e transmitindo de forma 
específica seus pensamentos, transfor-
mados em mensagens.

Tendo em vista todo o uni-
verso paralelo – a periferia – de onde 
provêm as inspirações para a produção 
dos Raps, para efeito de entendimento 
de suas inquietações, devemos olhar 
o movimento Hip Hop, de uma for-
ma mais abrangente, principalmente 
na “questão da linguagem”. Podemos 
considerar o movimento Hip Hop 
como uma ferramenta, que pode au-
xiliar a abrir um diálogo mais sincero 
e direto com as minorias, compreen-
dendo melhor a própria realidade das 
comunidades periféricas, através das 
produções das letras de rap. 

O rapper não fala sobre a ci-
dade de um lugar externo a ela. Como 
arte, o rap é uma “instalação” no domí-
nio da música: ela ao mesmo tempo se 
estampa e é parte do urbano.1 

Em sua grande maioria, as le-
tras de rap trazem à tona um discurso 

1ORLANDI, P. Eni. Cidade dos Sentidos. Campinas, SP, Pontes, 2004, p.31.

Guilherme (Mc Oráculo) no Ponto de Cultura de Rio 
Claro, Palestra na I Semana do Hip Hop, 2006. Fonte: 
Acervo pessoal do autor.

insatisfeito, evocado na voz de um 
narrador testemunho. Uma regulari-
dade presente na maior parte das letras 
são denúncias referentes ao processo de 
segregação socioespacial, um fenôme-
no típico do meio urbano, que consiste 
numa separação social e espacial, con-
forme determinados níveis de renda e, 
consequentemente, seus agrupamentos 
relativos. Atualmente, as principais áreas 
de concentração humana são os espaços 
urbanos.

Historicamente, é curioso per-
ceber que a discussão teórica sobre a 
segregação socioespacial, feita por es-
pecialistas, tem uma visão muito parcial 
do problema em si e, também, muito 
técnica e distante da realidade da peri-
feria. Em contraponto com essa prática 
acadêmica, que é muito hermética, os 
rappers oriundos do Movimento Hip 
Hop, fazem críticas bastante coerentes 
ao processo de segregação sob outra 
perspectiva, utilizando como estratégia 
de comunicação as letras de rap.

Neste sentido, em relação aos 
problemas que emergem, ressoam e 
ecoam dentro da periferia brasileira, 
podemos considerar que a Universi-
dade (Academia) possui uma visão de 
fora para dentro, a respeito do processo 
de segregação socioespacial, enquan-
to que os ativistas do movimento Hip 
Hop observam o processo mais de den-
tro para fora. Eles têm, efetivamente, 
mais condições críticas de analisar essa 
situação, uma vez que são os seus ato-
res principais.

O rap, funcionando como fla-

grante, tomado como instalação, é uma 
modalidade narrativa urbana, cujo lu-
gar é o gueto. Tem sua forma material: 
o gesto, o lugar, a cena, as palavras, o 
som, os corpos. Sítio de significação. 
Concreto. Novo.2

É através desses discursos pro-
feridos pelos Mc’s nos shows de Rap 
que esse estilo musical apresenta um 
instigante conteúdo para ser debatido e 
refletido pela população pobre; o rap na-
cional é direto, sem rodeios para denun-
ciar as mazelas das minorias excluídas.

Para os ouvidos mais sensíveis 
e requintados, o rap pode soar como 
uma agressão, mas essa nova forma de 
protesto pela linguagem musical está 
ganhando cada vez mais espaço nas 
mídias, principalmente nas indepen-
dentes.

2Idem 1.
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3Fragmento da letra da Música “Hip Hop em busca da Paz”, composição de Rafael Solo
4Idem 3.

Banda ZKP CREW. Da esquerda para 
direita, EndJay, Kadú e Rafael Solo. Sem 
data. Foto de Katia Guidotti.

DJ Roo, integrante da Banda ZKP CREW. 
2005.

Davi, cantor de hip hop, em Rio Claro. 
Sem data. Foto do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

bem aonde quer chegar. Basta anali-
sarmos o próprio contexto das letras 
produzida pela Banda3, para entender-
mos sua proposta:

Burguesia Crucifica sonho que 
liberta. 
Vibração é expansiva sobre céu e 
terra
Ai família vamo chega 
que o bonde da história agora é 
nóis que vai guiar
Hip Hop é a arma pra elite enxer-
gar 
que aquele sem futuro hoje sabe 
argumentar.

É curioso perceber que na letra 
existem alguns elementos que fazem 
alusão à “luta de classes”, inclusive 
pela ótica que a elite burguesa enxerga 
o movimento hip hop. A intelectuali-
dade é tanta, que chega ao ponto de a 
discussão pelos “narradores testemu-
nhos” se embasar no âmbito das argu-
mentações.

O Hip Hop tornou-se tão glo-
balizado quanto os problemas sociais e 
prova disso é a articulação política que 
esses elementos fazem, seja minima-
mente citando, em suas letras, ícones 
de guerrilhas engajados em grandes 
movimentos sociais da América Lati-
na. Vejamos:

4Regula o grave, sintoniza o agu-
do. 
Viajo na base quando explode o 
bumbo.
Vengo para ti nuestra batida.
Lucha Hip Hop e Campesina
Pueblos unidos la misma sintonia,
Por la intregracion de la América 
Latina.
Viva Zumbi, Pancho Vila e Zapata
Sandino, Fidel Castro, Che Gue-
vara
Carlos Prestes, Marighela, Lamar-
ca
E toda Juventude do Araguaia.

Voltando a falar em globaliza-
ção, esse fenômeno se dá tão efetiva-
mente no Brasil que, atualmente, o Hip 
Hop extrapolou os limites do Estado de 
São Paulo, onde sempre foi mais po-
pular chegando até mesmo às comuni-
dades indígenas, como vemos a Banda 
Bro Mcs.

Este artigo teve o intuito de dis-
cutir brevemente, através do rap, o mo-
vimento Hip Hop e suas manifestações 
sociais, políticas e espaciais, no con-
texto do Município de Rio Claro-SP, 
e visa, acima de tudo, contribuir para 
uma compreensão maior da função dos 
movimentos sociais neste Município. 
Certamente, é válido evidenciar que os 
gestores públicos, de um modo geral, 
podem fazer uso dessa discussão para 
melhor compreender  o contexto das  
territorialidades e comunidades perifé-
ricas em nosso município através deste 
canal de comunicação.•

Antigamente, para se veicular 
um CD ou algo similar, era necessário 
o apoio de uma gravadora, e contar 
com a propaganda das rádios. Hoje, 
entretanto, com as grandes mídias di-
gitais assessoradas pela internet, basta 
apenas ter um pouco de desenvoltura 
tecnológica e correr atrás de produzir 
seu próprio CD, além de poder postar 
as faixas gravadas em sites de divulga-
ção específica como o “myspace”, por 
exemplo.

E, aqui, na Cidade Azul, já tem 
gente seguindo o mesmo caminho da 
produção independente com muita 
criatividade, como, por exemplo, a 
Banda de RAP “ZKP CREW”.

O Rap rio-clarense é totalmen-
te engajado, politizado e sabe muito 
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Colaboração Jornalística: Nilce Franco Bueno 

Pesquisa: Adriana Parisotto Borges de Miranda Vieira – Historiógrafa

Fotografias: Lívia Franchitto

Secretária Municipal de Ação Social. Assistente Social, com especialização em trabalhos comunitários e interdisciplinaridade. 

Atuou em projetos de supervisão junto à extinta LBA, abrangendo 27 municípios e junto a Ação Social de Rio Claro, no período 

de 1997-2004, implantando projetos como o Banco de Alimentos, o Centro-Dia do Idoso, entre outros. Atualmente, exerce a 

função de Secretária Municipal, com ações de relevância como a implementação do SUAS em Rio Claro, de acordo com a 

nova Política Nacional de Assistência Social.

Do assistencialismo ao sujeito de direitos 
Por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) a 
Assistência Social inicia seu trânsito para um campo novo: 
o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade estatal

Antecedentes Históricos

A assistência social da forma como a conhecemos hoje, é obra de um longo processo que vem se desenvol-
vendo na sociedade brasileira. Se fizermos um retrospecto, encontraremos um legado de anos de assistencialismo, 
no qual a assistência social era vista como algo complementar para subsidiar aqueles que não tiveram condições 
ou competências para garantir sua subsistência, e quando o cidadão não era visto como um sujeito de direitos, mas 
apenas como um necessitado.

A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a assistência social, por meio dos artigos 
194, 203 e 204, nos quais a insere como Política de Seguridade Social. Essa nova política é regulamentada pela 

CRAS Independência – Oficina de Educação Física da Unesp, em junho de 2012
Foto: Lívia Franchitto
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Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) de 1993, que a define como 
Política de Seguridade Social não 
contributiva, realizada por meio de 
um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às ne-
cessidades básicas, formando um 
tripé juntamente com a Saúde e a 
Previdência Social. Desta forma, 
“a assistência social inicia seu trân-
sito para um campo novo: o campo 
dos direitos, da universalização dos 
acessos e da responsabilidade esta-
tal1.” (PNAS, 2005: 31)

Contudo, é somente a partir 
de 2004, com a aprovação da Polí-
tica Nacional de Assistência Social 
(PNAS), prevista nos artigos 18 e 19 
da LOAS, que se define o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) 
para o Brasil e o direito à proteção 
social básica e especial no campo 
sócio-assistencial. Assim:

“O Sistema se constitui na regu-
lação e organização em todo ter-
ritório nacional do atendimento 
às necessidades de proteção e 
seguridade sociais por meio de 
um conjunto articulado de ser-
viços dispostos na LOAS. Des-
sa forma, benefícios, serviços, 
programas e projetos compõem 
a oferta de ações de assistência 
social definida em lei e voltada 
ao atendimento de um público 
que tem em comum as marcas 
da vulnerabilidade e do risco so-
cial, da pobreza e precária inclu-
são social2.” (LOPES, 2006: 83)

Nessa nova conjuntura, a 
assistência social, a partir da inter-
setorialidade, proporciona o acesso 
de pessoas em situação de vulnera-
bilidade pessoal ou social às demais 
políticas públicas, uma vez que bus-
ca garantir segurança para seus usu-

ários, além do convívio e do fortale-
cimento familiar.

Dessa maneira, o SUAS gera 
uma mudança de conteúdo e de ges-
tão da política pública da assistência 
social, ao colocar em prática o con-
teúdo da LOAS, e também ao definir 
as novas bases e conceitos que vão 
nortear a sua estruturação no País, 
nos Estados e nos Municípios. Em 
outras palavras, o SUAS visa con-
cretizar a Política da Assistência 
Social, no intuito de construir e con-
solidar os direitos de seus usuários e 
sua inserção na sociedade.

O Sistema Único de Assistência 
Social 

A implantação de um sistema 
de gestão para o funcionamento da 
assistência social exige uma nova 
organização das ações a serem de-
senvolvidas. O SUAS requer orga-
nicidade interna, união com outras 
políticas públicas, além de investi-
mentos financeiros, materiais e hu-
manos.

O Governo Federal (ou 
União), por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome (MDS), tem promovido 
de forma solidária com as demais 
esferas de governo, a consolidação 

do SUAS por meio da alocação de 
recursos e ações de capacitação pau-
tadas em novas referências concei-
tuais e técnicas que garantam a sus-
tentabilidade do SUAS e a materiali-
zação da assistência social como po-
lítica no campo dos direitos sociais.

Cabe ao Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social (SEDS), um papel es-
tratégico na organização da política 
de desenvolvimento social, assim 
como estabelecer rumos, diretrizes 
e providenciar mecanismos de apoio 
às instâncias municipais, ao terceiro 
setor e à iniciativa privada.

Ao manter o encargo, con-
juntamente com o Governo Federal 
pelo apoio financeiro aos municí-
pios e entidades de assistência so-
cial, o Governo Estadual, por meio 
da SEDS, estabelece sua atuação 
no apoio técnico, capacitação, mo-
nitoramento e avaliação das ações 
sociais exercidas em todo o Estado. 
Em suma:

“Efetivamente, as bases do SUAS 
para a gestão, o financiamento e 
o controle social da assistência 
social recuperam a primazia da 
responsabilidade do Governo 
Federal na oferta dos serviços, 
programas, projetos, e benefícios 

2LOPES, Maria Helena Carvalho. O Tempo do SUAS. In: Serviço Social e Sociedade nº 87. São Paulo: Ed. Cortez, 2006.

Festa Junina – CRAS Brasília, em junho de 2012. Foto: Lívia Franchitto

1Política Nacional de Assistência Social. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2005.
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sócio-assistenciais, reiterando a 
concepção de que só o Estado é 
capaz de garantir os direitos e o 
acesso universal aos que necessi-
tam da assistência social3.” (TA-
PAJÓS, 2007: 13)

Para tanto, o sistema organi-
za as ações da Assistência Social, to-
mando como referência o território 
onde as pessoas moram, e de acordo 
com suas demandas e necessidades. 
Os projetos, programas, serviços e 
benefícios devem ser aplicados nos 
territórios mais vulneráveis, tendo a 
família como foco principal. 

Além disso, para que essas 
ações sejam executadas de modo 
eficiente, elas foram organizadas em 
dois tipos de proteção social. A pri-
meira é a Proteção Social Básica, a 
qual visa à prevenção de riscos so-
ciais e pessoais, por meio da oferta 
de programas, projetos e serviços a 
indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade social. A segunda 
é a Proteção Social Especial, desti-
nada a famílias e indivíduos que já 
estão em situação de risco e tiveram 
seus direitos violados por ocorrência 

de abandono, maus-tratos e abuso 
sexual, entre outros.

A proteção social especial 
ainda é dividida, por sua complexi-
dade, em média e alta.  A proteção de 
média complexidade oferece atendi-
mento a famílias e indivíduos que 
tiveram seus direitos violados, mas 
cujo vínculo familiar e comunitário 
não foi rompido. Já a proteção so-
cial de alta complexidade envolve 

serviços que garantem a proteção in-
tegral, como moradia, alimentação, 
trabalho, entre outros, para famílias 
e indivíduos que se encontram sem 
referência ou em situação de ame-
aça, precisando ser retirados de seu 
convívio familiar ou comunitário.

Essa nova metodologia acio-
na uma inédita estrutura de identifi-
cação das desigualdades regionais e 
condições estruturais municipais, na 
qual institui a adesão dos municípios 
ao SUAS, por níveis de gestão: ini-
cial, básica e plena, e também por in-
termédio dos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e dos 
Centros Especializados de Referên-
cia de Assistência Social (CREAS).

O CRAS é a unidade públi-
ca da assistência social, de âmbito 
municipal, localizada em lugares 
com maior índice de vulnerabili-
dade e risco social. Ele exerce ati-
vidades com famílias e indivíduos 
em seu contexto comunitário, tendo 
como objetivo a orientação e o con-
vívio familiar. Realiza, ainda, sob 
orientação do gestor municipal de 
assistência social, o mapeamento e 
a organização da rede de proteção 
básica, promovendo a inserção e o 

Apresentação do coral do CMC Bandeirantes, em abril de 2012. Foto: Lívia 
Franchitto

Atividade no Centro Dia do Idoso, em maio de 2012. Foto: Lívia Franchitto

3Rede SUAS: Gestão de Informação para o Sistema Único de Assistência Social. TAPAJÓS, Luziele e RODRIGUES, Roberto Wagner da Silva (Orgs). Brasília: 

Secretaria Nacional de Assistência Social, 2007.
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Inauguração da Casa dos Conselhos, em maio de 2012. Foto: Lívia Franchitto

Inauguração do CMAC, em maio de 2012. Foto: Lívia Franchitto

Social.
Embora ainda haja muito por 

fazer, a Secretaria vem se empenhan-
do, desde 2009, para implementar e 
consolidar o SUAS no Município, 
através de sua adequação interna, 
assim como por ações junto a outros 
órgãos governamentais e entidades 
da sociedade civil.

Nesse sentido, foi feita a 
reestruturação do Fundo Social de 
Solidariedade para que as políticas 
sociais tivessem maior visibilida-
de como políticas públicas, tendo 
sempre presente os quatro eixos 

prioritários do Governo Municipal: 
democracia participativa, desenvol-
vimento sustentável, excelência nos 
serviços públicos e transparência.

Comungando com esses con-
ceitos, a Secretaria de Ação Social 
vem trabalhando com projetos estra-
tégicos como o fortalecimento dos 
CRAS e do CREAS, além da rees-
truturação do Cadastro Único, como 
ferramenta de gestão, contribuindo 
para uma melhor qualidade dos ser-
viços sócio-assistenciais.

Contudo, para que todas es-
sas ações continuem acontecendo, é 

encaminhamento dessas famílias até 
os serviços de assistência social lo-
cal, assim como nas demais políticas 
públicas e sociais.

O CREAS é a unidade públi-
ca de atendimento especializado da 
assistência social, de âmbito muni-
cipal ou regional. Em seu espaço, 
são ofertados serviços de proteção 
a famílias e indivíduos vítimas de 
violência, maus-tratos, abuso dentre 
outras formas de violação de direi-
tos.

Porém, para integrarem o 
SUAS, os Municípios têm que aten-
der a certos requisitos como a exis-
tência e o funcionamento do Con-
selho, fundo e plano municipais de 
assistência social, dentre outros.

Enfim, a implantação do SUAS, 
como sistema único e nacional, trou-
xe para a Assistência Social mais 
organização em seus serviços, pro-
gramas e projetos, maior interação 
entre as ações da União, Estados e 
Municípios e, principalmente, maior 
integração entre a política de assis-
tência social e as demais políticas 
públicas.

A implementação do SUAS no 
Município de Rio Claro

A Prefeitura Municipal de 
Rio Claro, por meio da Secretaria 
Municipal de Ação Social, na sua 
atual gestão, vem trabalhando para 
dar continuidade aos projetos já im-
plantados, mas vem, principalmen-
te, ousando criar e avançar para um 
novo tempo, passo necessário para 
marcar a posição de um governo de-
mocrático, participativo e atento às 
necessidades do coletivo. Além dis-
so, busca alternativas para melhorar 
a qualidade de vida, bem como re-
ver e revelar novas ações na práti-
ca da Assistência Social entendida 
como direito do cidadão e dever do 
Estado.

O Governo Federal tem papel 
preponderante no co-financiamento 
das ações no âmbito da Assistência 
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criação de um grupo de trabalho in-
terdisciplinar e intersetorial (Saúde, 
Educação, Habitação, e afins) para 
montagem do primeiro Plano Muni-
cipal de Assistência Social, pois ví-
nhamos nos orientando pelo modelo 
proposto pelo Governo Estadual que, 
embora em seu bojo contemple  pro-
jetos, programas, recursos municipal 
e federal, tem seu foco principal nas 
ações custeadas com os recursos es-
taduais.

Essa proposta do plano mu-
nicipal, elaborada intersetorialmente 
proporcionará um diagnóstico mais 
preciso da Assistência Social no mu-
nicípio, facilitando seu planejamento, 

Inauguração do Pró-Jovem Pró-Adolescente, em junho de 2012. Foto: Lívia 
Franchitto

Inauguração da Central de Apoio à Nutrição Alimentar, em junho de 2012. Foto: 
Lívia Franchitto

Social, possibilitando a eles sua inser-
ção na sociedade por meio de uma 
vida mais digna e humana.•

             * * *

Agradecimento especial: À 
equipe técnica, administrativa e de 
apoio da Secretaria Municipal de 
Ação Social, que se empenha com 
carinho e dedicação de estar presente 
em todos os momentos vividos no dia 
a dia, nas ações com usuários, rede 
sócio-assistencial, assessorias, capa-
citação e no diálogo contínuo para 
que esse trabalho aconteça.

extremamente importante a articula-
ção com todos os envolvidos na rede 
socioassistencial, destacando o papel 
dos trabalhadores sociais, sejam eles 
da equipe do Governo ou da Rede de 
atendimento municipal, e dos Conse-
lhos tanto municipais como estaduais 
e federais, personagens fundamentais 
para a implementação, efetivação e 
consolidação do SUAS no Município.

A VIII Conferência Municipal 
de Assistência Social, realizada em 
agosto de 2011, cujo tema foi “Con-
solidar o SUAS e valorizar seus tra-
balhadores”, enfatizou a importância 
da participação direta, tanto dos tra-
balhadores como dos usuários, com 
o objetivo de aproximar todos aos 
direitos assegurados pela Política de 
Assistência Social.

O ano de 2012 também foi um 
marco na implementação do SUAS no 
Município, com a inauguração de mais 
três CRAS, totalizando sete com os 
quatro  já implantados na gestão ante-
rior. São eles: CRAS Região Jardim. 
Panorama, CRAS Região Terra Nova 
e CRAS Região Bairro do Estádio. 
Ainda houve a inauguração da Cen-
tral de Apoio a Segurança Alimentar 
e Nutricional, da casa dos conselhos, 
entre outros, além da reforma admi-
nistrativa que está ocorrendo dentro 
da Secretaria, em parceria com a Fun-
dação Getúlio Vargas.

Houve, também, em 2012, a 

monitoramento e avaliação.
Assim, a Secretaria Municipal 

de Ação Social, por meio dessas e de 
outras ações, visa percorrer um longo 
caminho ainda existente, exigido pelo 
Sistema Único de Assistência Social, 
com o intuito não só de efetivá-lo e 
democratizá-lo, mas, principalmente, 
de consolidá-lo no Município. Tra-
balhando em prol desse objetivo, a 
Secretaria demonstra seu comprome-
timento com a erradicação da extrema 
pobreza  e,  também, com a univer-
salização dos direitos e do acesso de 
seus usuários à Política de Assistência 
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Frank Perry Goldman e sua esposa, Demarisse M. Goldman. Sem data. Foto do acervo pessoal da 
autora.

Demarisse M. Goldman

Os Voluntários da Paz no Brasil (1962-1965) 

Licenciada em Ciências Sociais e Pedagogia – UNESP Rio Claro

Licenciada em Letras, Português/Inglês – UNIMEP Piracicaba

Tradução e Sumário D.M. Goldman

Desde o final da II Guerra Mundial (1945), os Estados Unidos da América, juntamente com muitos outros países, 
têm-se engajado em um vasto e dispendioso esforço para proporcionar assistência às nações em desenvolvimento, no 
combate à pobreza, à fome, à ignorância. Com essa atuação constante, ao longo dos anos, eles aprenderam muito sobre 
problemas de desenvolvimento, sobretudo com os fatos constatados de que só a ajuda financeira não conduz ao pro-
gresso. O progresso humano é, grandemente, o resultado de esforço, da capacidade natural ou aprendida, da habilidade 
própria ou adquirida, da capacidade técnica desenvolvida. Quanto ao problema para tornar o mundo melhor, qualquer 
que seja a solução, será sempre a que requer conhecimento, capacidade e esforço de toda a Comunidade das Nações.

“Os Estados Unidos vêm mantendo um programa assíduo de cooperação técnica na América Latina desde os 
primórdios da II Guerra, na cooperação e assistência técnica, no processo de transmitir a tecnologia e a experiência mo-
dernas para estimular ou acelerar o progresso econômico e social.” Posteriormente, com a eleição do Presidente John F. 
Kennedy e seu ideal de paz, foram criados vários programas de ação social e logo de início, o Peace Corps Volunteers 
(PCV)/Os Voluntários da Paz. 

Os jovens universitários sentiram-se logo atraídos pelo programa: viajar para o exterior como voluntários para 
compartilhar conhecimentos técnicos com outros indivíduos em países que necessitassem de sua ajuda. Isto deu às pes-
soas nova esperança e um novo senso de valor. Capturou a imaginação de milhares de jovens que, antes, nunca tinham 
dado senão uma atenção passageira pelos assuntos mundiais ou de governo. Os adolescentes passaram a ler jornais e a 
conversar sobre personalidades governamentais. “A insistência de Kennedy sobre o fato de que todas as pessoas pode-
riam realizar uma vital contribuição era particularmente atraente aos jovens.” 

O “Peace Corps Volunteers Program” (ou PCV como eles se intitulam) é de âmbito internacional e atuante. Tra-
duzindo, “peace”/paz e o termo “corps” têm vários sentidos: a) subdivisão de uma força militar; b) grupo de trabalho; 
pessoas associadas em um esforço contínuo para um bem comum; companhia (parte de um batalhão). Qualquer um 
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Presidente Kennedy e sua família na saída de uma missa privada, na Flórida. Sem data. 
Imagem do acervo pessoal da autora.

do entre o PCV e a Universidade de 
Texas, em Austin, com Wayne Holtz-
man como principal pesquisador, ten-
do sido nomeados, logo a seguir, John 
Santos e  H.W. Hutchinson, como 
coinvestigadores. John Santos para se 
concentrar na avaliação psicológica e 
Hutchinson para organizar os estudos 
antropológicos das comunidades en-
volvidas.  

Com o tempo, os estudos-de-
comunidades tiveram que ser alterados 
devido às mudanças do campo e 
à saída de Hutchinson; porém, a 
principal ênfase sobre os voluntários 
e seu desempenho no campo 
continuou no projeto. “A natureza 
deste estudo extensivo e os principais 
resultados são aqui apresentados 
como relatório final do projeto de 
pesquisa”. Embora os quatro autores: 
Holtzman, Jonh Santos, S. Bouquet 
e Peter Barth assumam maior 
responsabilidade pelo relatório final, 
o resultado é o produto dos esforços 
de muitos indivíduos nos Estados 
Unidos e no Brasil. 

A direção inicial foi exerci-
da por Nicolas Hobbs, Diretor de 
Pesquisa do PCV e, a partir dai, por 
seus sucessores. Leon Fanning, no 

escritório dos PCV no Rio de Janei-
ro, prestou assistência ao time de 
pesquisa-de-campo, de todas as ma-
neiras. Agradecimentos são devidos a 
Helena Costa Pinto que atuou como 
secretária e assistente administrativa 
para o projeto em São Paulo. Enzo 
Azzi, Diretor do Instituto de Psico-
logia Experimental da Universidade 
Católica de São Paulo, que providen-
ciou espaço e ajuda durante a primei-
ra fase da pesquisa. Reconhecimentos 
também são devidos ao Dr. João Dias 
da Silveira, Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Rio 
Claro, ao Dr. Fernando Altenfelder e 
Silva, ao Dr. Frank Perry Goldman, 
pelo aconselhamento e assistência 
que dispensaram durante os estudos 
das comunidades do Vale do Rio São 
Francisco.” 

“Nos Estados Unidos foram 
tantas as pessoas envolvidas, de uma 
maneira ou de outra, que não será 
possível mencioná-las todas. Entre-
tanto, menção especial deve ser feita 
ao Dr. Gardner Murphy, Diretor de 
Pesquisa da Menninger Foundation, 
pelo encorajamento e aconselha-
mento prestado, assim como a Jean 
Hahm, secretária, organizando, dati-
lografando as entrevistas, James Hay-
ner pelas entrevistas de campo e pelas 
informações do Peace Corps. Mary 
Alice Santos desempenhou várias ta-
refas, tecendo críticas e sugestões. Os 
voluntários merecem reconhecimento 
pela paciente ansiedade ao enfrentar 
horas de testes e entrevistas para aju-
dar os trabalhadores no campo.” 

Diferente dos projetos anterio-
res, o Projeto Brasil II, estava previsto 
para envolver um grande número de 
americanos, dispersos, cobrindo uma 
vasta área de comunidades isoladas, 
onde, para cada voluntário, seria de-
signado um brasileiro – a contrapar-
te – com o qual ele deveria trabalhar. 
As habilidades requeridas dos volun-
tários variavam entre: especialistas 
em agricultura, economia doméstica, 
mecânica hidrelétrica, área de saúde 
e bem-estar social. As possibilidades 

desses sentidos será bem aplicado, 
isto porque os serviços dos “Voluntá-
rios da Paz”, em todos os países, têm 
demonstrado que homens e mulhe-
res, sendo cuidadosamente treinados 
para realizar o trabalho necessário, 
podem significar uma enorme con-
tribuição para prover a necessida-
de de um número maior de pessoas 
disponíveis para a ação e ao mesmo 
tempo, aumentar o entendimento e 
a amizade entre as nações. Muitos 
outros países fizeram o mesmo, se-
guindo o paradigma, mas com seus 
próprios voluntários, em suas escolas 
e universidades, como foi o caso do 
Brasil que, com esquemas semelhan-
tes, desenvolveu naquela época, o seu 
programa, homenageando o ilustre e 
devotado Marechal Cândido Maria-
no da Silva Rondon, atribuindo seu 
nome ao projeto: o valioso “Projeto 
Rondon”.

Suzana Bouquet e Peter Barth 
foram os organizadores prioritários 
das atividades dos Voluntários da Paz 
no Brasil, iniciadas em 1962 e con-
cluídas em 1965. Em 1966 publica-
ram um relatório final, parte do qual 
aqui consta. De início, um contrato de 
três (3) anos de pesquisa foi negocia-
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Frank Perry Goldman, University of 
Miami, Flórida. 1965. Foto do acervo 
pessoal da autora.

Mapa, datado de 1965, da região 
do vale do Rio São Francisco, onde 
o Dr. Frank Perry Goldman realizou 
pesquisas sobre sua população.

visavam ao desenvolvimento e ao 
progresso do enorme Vale do Rio São 
Francisco e capturavam a imagina-
ção. O sucesso alcançado nos Estados 
Unidos pelo “Projeto TVA” (Projeto 
Vale do Rio Tennessee) parecia ser 
um bom exemplo a seguir, para aca-
bar com a extrema pobreza da Região 
do São Francisco.

Além do PCV, a USAID 
(Agência Americana para o Desen-
volvimento internacional), considera-
va propiciar recursos técnicos em alta 
escala, enquanto o PCV trabalhasse 
no local, em suas comunidades, para 
trazer mudança social e o desenvol-
vimento de recursos humanos ne-
cessários para guiar o movimento. 
Os primeiros relatos enviados a Wa-
shington, pelo escritório do campo da 
PCV no Brasil eram otimistas sobre 
a excelente organização da Comissão 
do Vale do São Francisco. O suporte 
aéreo e o trabalho das conveniências 
estavam assegurados pela Comissão e 
pelo Governo brasileiro. Um total de 

181 voluntários foi recrutado, dentro 
do entendimento de que cada um de-
les teria a contraparte – uma pessoa 
com a qual pudesse trabalhar e para a 
qual pudesse transmitir suas habilida-
des técnicas. 

O projeto original contava 
de um “survey” antropológico de 23 
comunidades no Vale, para onde os 
voluntários mais gostassem de ser 
transferidos. Das informações recebi-
das no “survey”, muitas comunidades 
seriam relacionadas para o estudo in-
tensivo pelos antropólogos e sociólo-
gos. Três dessas seriam comunidades 
experimentais, nas quais os voluntá-
rios estariam com a contraparte bra-
sileira. Outras três seriam comunida-
des de controle com características 
próximas das experimentais, mas não 
teriam voluntários trabalhando ne-
las. Sob a direção de um antropólogo 
americano, os cientistas sociais, isto é 
o Dr. Fernando Altenfelder Silva e o 
Dr. Frank Perry Goldman ficariam na 
comunidade o tempo suficiente, em 
diferentes ocasiões para tornar possí-
vel a avaliação das mudanças. Além 
disso, por seis meses após a partida 
do voluntário, esses cientistas sociais 
continuariam a estudar a comunidade 
para avaliar quais efeitos permane-
ciam. 

Infelizmente, em virtude de 
uma série de atrasos inevitáveis, 
acontecimentos adversos, desenvol-
vimentos políticos inesperados no 
Brasil, tornou-se impossível realizar 
a pesquisa como originalmente plane-
jada. Desde que os PCV já estavam na 
Universidade de Oklahoma, a tabela 
de tempo para a condução da pesqui-
sa, estava rigidamente fixada. Como 
alternativa para o início da “survey” 
de campo, arranjos foram feitos, com 
o antropólogo e o sociólogo da Facul-
dade de Rio Claro, para a obtenção de 
documentos concernentes ao poten-
cial “pool” de prospectivas comuni-
dades, as quais poderiam, então, ser 
analisadas pelo antropólogo Dr. Hu-
tchinson na Universidade de Florida, 
Gainsville. Ambos os cientistas de 

Rio Claro concordaram em participar 
como pesquisadores associados. 

 No final de 1962, era óbvio 
que o plano de pesquisa teria que ser 
alterado. Um esforço foi feito para 
conduzir um breve “survey” da maio-
ria das comunidades no inverno e na 
primavera de 1963. Presos entre as 
obrigações de ensino em sua Faculda-
de de Rio Claro e o desejo de salvar 
o que pudessem do plano inicial de 
pesquisa, os professores Dr. Fernan-
do Altenfelder Silva e Dr. Frank Per-
ry Goldman fizeram várias tentativas 
para visitar as comunidades em no-
vembro e em fevereiro. Com exceção 
de Três Marias e Pirapora que foram 
visitadas, as outras, na sua maioria, 
só puderam ser visitadas em maio. O 
Prof. Altenfelder fez uma extensiva 
viagem através do Vale, visitando 12 
comunidades, fotografando e coletan-
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do as observações. Correspondências 
perdidas, falta de comunicação, au-
mentavam o atraso, fatos que ocasio-
naram a reorganização dos planos. 

 A maior responsabilidade foi 
atribuída ao psicólogo brasileiro Pe-
ter Barth. A Dra. Bouquet veio para 
o Brasil, no início de 1964, para aju-
dar Barth e, juntos, fizeram planos 
detalhados de entrevistas para os vo-
luntários e para os brasileiros locais. 
Novos guias de entrevistas foram 
desenvolvidos, mais apropriados para 
a avaliação final. Desta vez, Barth 
concentrou-se sobre a qualidade e a 
quantidade de trabalho produzida de 
cada um dos voluntários, do ponto de 
vista dos brasileiros.

No vasto e diversificado terri-
tório do Vale do São Francisco, quais 
os resultados alcançados pelos volun-
tários? “Embora a maioria deles tenha 
se adaptado bem e feito algumas con-
tribuições, a questão pede algumas 
reflexões de natureza geral. Essas re-
flexões são evocadas na maioria das 
vezes pelo contraste entre as caracte-
rísticas culturais dos PCV e os natu-
rais do Vale. Por exemplo, problemas 
em estabelecer o entendimento. Mui-
tos são os fatores que impedem o en-
tendimento mútuo. Um desses fatores 
é o sentimento entre os americanos, 
que acham o brasileiro pacato, não 

tendo energia, não sendo motivado 
para a mudança. Entretanto, o desejo 
por mudança aparece em diferentes 
formas, entre diferentes pessoas. Em 
uma visão mais próxima da cultura 
brasileira poderão ser vistas evidên-
cias do desejo de mudança, de impul-
so para a ação, que é canalizada em 
uma direção que é quase sem caracte-
rísticas para a altura americana. Qual 
o americano que andaria ‘milhas’ para 
prestar devoção a um santo? Qual de-
les gastaria o dinheiro ganho em um 
ano, para visitar um santuário? Todas 
as culturas têm o desejo de se livrar 
da fome imediatamente, da dor, da 
morte. É a forma de manifestação que 
se varia. É difícil entender completa-
mente as forças que fazemos pesso-
as se moverem em diferentes modos 
de ação. Os sacrifícios que são feitos 
em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, 
ilustra o desejo de melhoria em suas 
vidas, o que é um forte impulso na 
vida de um brasileiro”.

A solução mais mencionada 
para vencer a pobreza e muitos outros 
problemas, tem sido a educação. De 
acordo com a maioria, a educação, 
nesse contexto, significa todo um 
processo de mudança. Infelizmente, a 
solução implica que o termo “educa-
ção” é mais complexo do que parece 
ser. Ele pode significar um “círculo 
vicioso” que deve ser quebrado. To-
mando a motivação para o trabalho 
como ponto de partida o círculo po-
derá ser explicado da seguinte forma:

•  Para o trabalho árduo você 
necessita de um organismo forte;

•  Para ser forte, necessita ali-
mento e cuidados médicos;

•  Para ter alimento e cuida-
dos médicos você necessita:

•  Dinheiro, e
•  Acesso a médicos e hospi-

tais.

E, “Para ganhar dinheiro, para 
se alimentar bem, e ter cuidados mé-
dicos, você necessita de um organis-
mo forte, isso traz um direito acima 

Berçário assistencial em Três Marias, 
MG. Maio de 1964. Imagem do acervo 
pessoal da autora.

Ao fundo, a ponte sobre o Rio São 
Francisco, na cidade de Pirapora - 
auxiliadora nas idas e vindas dos 
Voluntários, em seus levantamentos de 
dados na região. Maio de 1963. Imagem 
do acervo pessoal da autora.

Voluntários cuidando de pacientes. 
Maio de 1964. Imagem do acervo 
pessoal da autora.

Pescaria na barragem em Três Marias, 
para a classificação científica de 
espécies de peixes da região. Maio de 
1964. Imagem do acervo pessoal da 
autora.

do ‘circulo vicioso’ da pobreza.”
Em relação às viagens, foram 

várias aqui no Brasil e no exterior, 
para atender às reuniões e Dr. John 
e Mary Alice também nos visitaram 
aqui em Rio Claro. No exterior, a 
primeira viagem foi para Gainsville, 
passando por Nova Iorque, onde fi-



 57 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2012

Os "farmacêuticos" visitando famílias 
sem assistência. Maio de 1964. Imagem 
do acervo pessoal da autora.

quei com minha sogra e o Prof. Frank 
seguiu no mesmo dia em conexão 
para a Flórida. Em uma segunda via-
gem, fomos diretamente para Gains-
ville e nos hospedamos na Universi-
dade da Flórida. Na terceira viagem, 
fomos para Topeka, Kansas, local da 
Menninger Foundation e ficamos na 
casa do Dr. John Santos e Mary Ali-
ce. Para as visitas às comunidades fo-
mos de Rio Claro a Brasília, a seguir, 
Três Marias em Minas e ficamos no 
alojamento da CEMIG onde os PCV 
estavam. A seguir, fomos a Pirapora 
para entrevistar os voluntários. O pro-
fessor Frank dirigiu o tempo todo, ida 
e volta, no nosso Jeep Willys 61, por 
estradas, na época. As reuniões de tra-
balho foram bem sucedidas e também 
muito agradáveis, embora cansativas. 
Nesse período, havia vários projetos 
do Peace Corps, em diferentes fases: 
início, meio e final de pesquisa. Os 
voluntários enviavam relatos de seus 
trabalhos, aqui vão alguns exemplos.

1°→ The Triangle, Três Ma-
rias, MG 10/10/1963 - Em abril, Mr. 
Fanning e eu conversamos a respeito 
do pedido da CEMIG que precisava 
de um geólogo PCV, para ajudá-los no 
“survey” da hidrelétrica de Minas Ge-
rais. Como o programa de perfuração 
estava atrasado por falta de fundos, eu 
entrei no grupo da CEMIG, com Bob 
Wallace assumindo a responsabilida-
de de PCV, em meu distrito. Nessas 
últimas semanas eu tenho estado no 
campo de trabalho. Somente nos fins 
de semana é que eu estou em Belo 
Horizonte. Na primeira semana, nós 
(os geólogos das Nações Unidas, os 
geólogos da CEMIG e eu) fizemos os 
reconhecimentos geológicos de pos-
síveis lugares de represas no rio Para-
naíba. Nas duas últimas semanas, nós 
estivemos fazendo detalhados estudos 
geológicos dos lugares onde as repre-
sas devem ser construídas em futuro 
próximo. Eu tenho feito estudos de 
barômetros e reconhecimentos geo-
lógicos por helicóptero. Em três ou 
quatro horas por dia, eu posso fazer 
o trabalho que levaria meses, se fosse 

com o Jeep. Nesta semana estou tra-
balhando na perfuração da bacia flu-
vial do Rio Grande, perfurando pos-
síveis lugares de represas. Antes que 
o programa de assistência das Nações 
Unidas para o desenvolvimento de re-
cursos hidrelétricos termine, eu tenho 
que fazer missões de reconhecimento 
no Rio São Francisco e no Rio Doce. 
Meus melhores votos para todos os 
habitantes do Vale. (Assinado) Jonh 
Cadman.

2º → Chegada – No final de 
setembro, um ex – PCV da Columbia 
(New York) chegou ao Brasil para dar 
assistência ao projeto São Francisco 
n º 11 e nº 111. Em Columbia ele tra-
balhava com desenvolvimento comu-
nitário. Aqui provavelmente estará na 
administração – centro de comando 
na Lapa, destinando 95% do seu tem-
po no campo com os voluntários. Phil 
tem 23 anos, natural da Califórnia 
onde frequentou dois anos de Facul-
dade, antes de participar do PC V.

3º → The Triangle – Três Ma-
rias, MG 01/11/1963. No mês passa-
do, Dave Knoll dirigia na estrada de 
Montalvânia para Montes Claros para 
comprar sementes quando foi atingi-
do por um veado. A Rural Willys não 
foi danificada, mas o animal morreu. 
Dave aproveitou a ocasião e promo-
veu uma festa com o pessoal da CE-
MIG, que arranjou as sementes para 
ele, com carne assada e cerveja gela-
da.

4º → Três Marias, MG 
01/12/1963. No início de novembro, 
um grupo de cavaleiros, liderados 
pelo Padre Theodoro (da Lapa), deu 
início a uma difícil viagem para a re-
mota região rural, no interior de Pa-
raitinga. Do grupo que faziam parte, 
Kriss Strubing PCV em Paraitinga e 
outros dignatários. O grupo viajava 
umas seis horas por dia.  O Padre ia 
celebrando casamentos e batismos ao 
longo do caminho, e a Kriss ia dando 
informações e sugestões práticas so-
bre saúde. À noite, repousavam sobre 
a terra fofa, em lugares protegidos, 
conversando com os residentes. Um 

fotógrafo ia a pé fotografando os ca-
samentos e batizados...

5º → Relatos de Propriá, Ser-
gipe – Aos voluntários do Nordeste 
– Se vocês querem ter sucesso com o 
Dr. Bob Tesh sirvam-lhe um grande 
prato de “feijoada”. Seu amor por fei-
joada veio como um resultado de sua 
tarefa de médico durante o incêndio 
na floresta do Paraná. O Dr. Tesh, o 
Dr. Rosenfeld (do Projeto dos Douto-
res da Guanabara), Jean Wilkens (do 
Brasil 4-PCV) e eu, estávamos todos 
sentados atendendo a grande ceri-
mônia nupcial de Gail e Ken, no dia 
da Independência do Brasil, quando 
veio o chamado para todos os dou-

Habitações simples onde os Voluntários 
faziam suas visitações em variadas 
regiões do país. Maio de 1963. Imagem 
do acervo pessoal da autora.  
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tores e enfermeiras se apresentarem 
para ajudar as vítimas do incêndio na 
floresta no Paraná. Nós voamos para 
Curitiba num avião da Força Aérea 
Americana. O Consulado nos espera-
va no aeroporto e nos forneceu uma 
breve informação sobre a situação, 
enquanto nos era servida uma feijo-
ada. Após conversarmos com os ofi-
ciais da Saúde, nós nos debatíamos 
por todas as estradas empoeiradas na 
área de Monte Alegre, em busca de 
local apropriado. Decidimos instalar 
uma estação de tratamento em um 
hospital parcialmente fechado, próxi-
mo a cidade de Tibagi. Por 52 horas, 
trabalhamos como abelhinhas na col-
meia pondo o hospital em condições 
para receber e atender os pacientes lá. 
Uma equipe de 4 médicos e 12 enfer-
meiras do Rio de Janeiro.

 Nessa corrida maluca, nós 
nos festejamos, pelos corredores 
saudando uns aos outros no “hall” 
com colchonetes ou camas em nos-
sos braços. Nisto, sentimos cheiro 
de fumaça, bem próximo. Aconte-
ceu que Jean tinha acendido fogo no 
fogão da cozinha e estava esterili-
zando as gazes envoltas em papéis, 
por falta de esterilizador ou vasilha 
apropriada. Ela se esqueceu delas, 
até que os nossos narizes nos avisa-
ram que estavam bem esterilizadas. 
Por esse tempo, os pacientes já esta-
vam ocupando as camas preparadas. 
Além dos pacientes, todos na rota 
para o incêndio paravam no hospi-
tal. Nós tentávamos acalmá-los e 
alimentá-los e adivinha que tipo de 
comida? Yes, feijoada! O suprimen-
to de litros por dia. Então você sabe 
quem é que nunca tomou um banho? 
Yes, os PCV – isto é, os Voluntários 
da Paz. Quando deixamos o hospi-
tal estava tudo correndo bem com a 
“Equipe do Rio”. As coisas de que 
eu sempre me lembrarei sobre essa 
aventura, será a de como nós fomos 
tão bem aceitos pelas pessoas e pelos 
amigos que nós fizemos. 

Da itinerante PCV – enfer-
meira Eileen.

6º → Da Bahia chega a notí-
cia de Santana que é o local de traba-
lho dos PCV: Roberta Warner, Marc 
Jacobson e Dave Vaughan. A Rober-
ta escreve que atualmente está traba-
lhando de manhã no Posto de Saúde 
local. Ela achou que o equipamento 
do Posto (2 seringas e 8 agulhas) 
merecem comentário do AMA. Ela 
também leciona inglês no ginásio da 
cidade. Em futuro próximo ela irá 
lecionar economia doméstica (cos-
tura e cozinha). Ela se aperfeiçoou 
em assar bolo em uma lata de aveia 
com brasas na tampa. Marc Jacobson 
está trabalhando na instalação de fios 
elétricos em todos os prédios públi-
cos da cidade de Santana. Ele fez o 
mesmo em sua casa para instalar a 
eletricidade. Dave Vaughan está tra-
balhando na agricultura.

São inúmeros os relatos mas 
esses exemplos creio serem sufi-
cientes para expor a noção rápida 
da situação, segundo a visão dos 
voluntários. De alguma forma, foi 
um período agitado e excitante de 
vida muito ativa. Entretanto, após 
ter decorrido tão longo período de 
tempo, ressurgiu o passado, de ma-
neira inusitada. O publicitário Alex 
Periscinoto publicou na Folha de 
São Paulo um artigo comentando o 
anúncio do “Peace Corps Volunteers 
Program” descrevendo a imagem 
fotográfica do programa. “... Com o 
braço estendido apontando para um 
lugar qualquer, a Estátua da Liber-
dade convida-os a sair do país com 
a frase: “Faça da América um lugar 
melhor. Saia do país.” O esclare-
cimento vem no texto. Trata-se de 
uma Instituição que pretende reunir 
gente interessada em ajudar e lutar 
por um mundo melhor. Nesse senti-
do, o anúncio convida o leitor a sair 
por causas sociais como: alimentar 
crianças no Nepal ou ajudar uma 
vila de pescadores pobres na Jamai-
ca, além da experiência e importan-
te a contribuição que seus membros 
podem trazer quando voltarem aos 
Estados Unidos, pois a solidariedade 

é um produto que país nenhum des-
preza. Pois então, está feito o convi-
te: nosso Cristo Redentor recebe de 
braços abertos, todos aqueles que 
atenderem ao convite da Estátua da 
Liberdade. Mas, venham dispostos, 
há muito o que fazer e mais ainda o 
que aprender”. O argumento é bom, 
mas ... Os americanos já passaram 
por aqui em 1962 – 1965, a convi-
te de John F. Kennedy, o idealizador 
do projeto internacional Peace Corps 
Volunteers / Voluntários da Paz. Eles 
deixaram muitos bons resultados so-
ciais incluindo o Projeto Rondon.

Mas, pensado bem, nada im-
pede que o convite seja renovado.•
REFERÊNCIAS

USAID – Brasil, Perguntas e respos-
tas sobre o programa da USAID no 
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Note:
An African poet – Abioseh Nicol, 
has written
“Go up-country, they said,
To see the real Africa...
You will find your hidden heart
Your mute ancestral spirit” ¹

From “Up Country” in An Africa 
Treasure edited by Langston Hughes 
– 1960 by Langston Hugles – Re-
print by permission of Crown Publi-
shers Incorporation.
Ver p.. 108 – The Hidden Force.
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A Antropologia de 
Fernando Franco Altenfelder Silva

     “Educadores não se fazem. Educadores nascem.”

(Rubem Alves; 2011:177)

Em muitas das reuniões brasileiras de Antropologia, ouvi falar sobre as pesquisas de Fernando Alten-
felder, com as quais tive contato ao ensinar Antropologia na UNESP, em Rio Claro, a partir de 2002. Ocupar 
a cadeira de Antropologia na Faculdade onde esse professor havia feito sua carreira entre 1959 e 1978 foi, 
para mim, a oportunidade de conhecer mais de perto seu trabalho e compreender sua importância na área das 
ciências sociais no Brasil.

Uma das coisas mais importantes dentro da Academia é saber que ela é feita por homens e mulheres 
que, antes de tudo, são pessoas do cotidiano, da vida que não se separa do mundo intelectual, social e políti-
co. Hoje, na universidade, sofremos do mal dos tempos da reprodutibilidade, em que aparece privilegiada a 
quantificação do saber e não a sua criação. O trabalho de campo para desvendar a realidade em que vivemos 
e a formação dos quadros intelectuais era a prática de antigos professores como Fernando, e de que hoje care-
cemos na maior parte das universidades.

Minha parceria com Halo Arruda, neste artigo, permitiu-me escrever, entrelaçando dois lados da vida 
de Fernando Altenfelder: um, a partir de quem viveu próximo à sua vida familiar, e outro, a partir do olhar de 
uma pesquisadora que veio para Rio Claro ensinar Antropologia – e aprendendo mais que ensinando.

Tomando um dos relatos de Halo Arruda, fica clara a postura de Fernando como educador ao falar sobre 
seus ex-alunos:

Aquele senhor ali em frente à Escola Semente, é o Fernando Altenfelder nos seus bem vividos setenta e seis anos. 
Professor Fernando ou, simplesmente, Fernandão para os mais íntimos e seus admiradores. Eu lecionei com ele 
na  FaFi de Rio Claro na década de 70. Ele está ali esperando a neta e o neto saírem das aulas. Virou pajem. Não 
confundir com pajé. Fiquei sabendo pela professora do netinho dele, que ele está estudando grego na USP e que 
joga xadrez com o computador e que vive atrás das novidades tecnológicas neste ano de 1990. Dias desses, sabe 
que eu perguntei a ele se ele lia os pensadores contemporâneos e ele me respondeu que está mais interessado nas 
produções e publicações de seus ex-alunos assim como a Carmem Junqueira, o Edgard dentre outros. (Esse profes-
sor que me contava isso não sabia que eu era genro do Fernando e estava ali na roda dos pais e avós à espera das 
suas crianças).  (Depoimento de Halo Arruda; 2012)

Lendo, recentemente, uma entrevista da professora Carmem Junqueira (PUC-SP), vi confirmado o 
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grande papel de Fernando Alten-
felder, na Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, quando ela 
falou de seu professor:

“... Foi somente no curso de 
pós-graduação, lá mesmo na 
Escola de Sociologia e Po-
lítica, que comecei a me in-
quietar com a Antropologia. 
Tive um professor muito bom 
(Fernando Altenfelder Silva) 
e aos poucos as leituras reco-
mendadas por ele foram me 
conquistando. Naquela época, 
fazer Antropologia era estudar 
povos indígenas. Nessa mesma 
ocasião conheci Darcy Ribeiro 
e Eduardo Galvão, dois exce-
lentes antropólogos, de quem 
fiquei amiga...” (Carmem Jun-
queira; 2011).

A formação de Fernando 
na Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo contou com títulos 
obtidos: bacharelado em Ciên-
cias Políticas e Sociais (1947) e 
mestrado também na mesma área 
(1949). Cursou a pós-graduação em 
Antropologia na Faculty of Political 
Science, Departament of Anthro-
pology, Columbia University, NY, 
USA entre 1949-1950. Os títulos 
de doutor e livre docente foram 
conferidos pela Faculdade de Filo-
sofia Ciências e Letras, Universi-
dade do Paraná, em 1958. Obteve 
o título de bacharel em Direito, em 
1959. Especializou-se em Arqueo-
logia em Kansas University, South 
Dakota, USA e na Universidad del 
Atlantico, Barranquilla-Columbia, 
entre os anos de 1950 e 1961.

Duas de suas obras, Mudan-
ça Social dos Terena (1949 – Re-
vista do Museu Paulista) e Análise 
Comparativa de Alguns Aspectos 
da estrutura Social de duas Comu-
nidades do vale do São Francisco 
(1955 – Arquivos do Museu Para-
naense), e depois publicada como 
obra completa pela Comissão do 

Vale do São Francisco (RJ), em 
1961, com o título Xique-Xique e 
Marrecas: duas comunidades do 
Médio São Francisco, são consi-
deradas obras clássicas da ciên-
cias sociais no Brasil. A primeira 
consagra-se pelo debate sobre as 
mudanças socioeconômicas e reli-
giosas entre os Terena–MS, frente 
à expansão da economia nacional 
sobre seus territórios, cujo cenário 
se apresenta, ainda hoje, dentro da 
questão nacional sobre as terras 
indígenas. A segunda se enquadra 
no campo sociológico dos estudos 
de comunidade, ao lado de auto-
res como Donald Pierson, Antonio 
Cândido e Emilio Wilheim.

Seus trabalhos sempre fo-
ram referência para pesquisadores 
renomados e, ainda hoje, estão na 
pauta das investigações antropo-
lógicas. Antonio Cândido, em seu 
artigo sobre a Sociologia no Bra-
sil, publicado na Revista Tempo 
Social (USP), 2006, ressaltou:

“Em Mudança social dos Tere-
na (1951), Fernando Altenfel-
der Silva analisa o papel, nesse 
fenômeno que estudou in loco, 
da troca de meio geográfico, 
contato com as populações 
mato-grossenses, catequese, 
novos meios de vida, que influ-
íram decididamente no sentido 
da destribalização. Os atuais 
Terena são católicos ou protes-
tantes, bilíngues, integrados na 
economia latifundiária, prati-
cando danças e folguedos da 
cultura cabocla embora conser-
vem práticas mágico-religiosas 
e a consciência étnica – o que 
não permite considerá-los as-
similados.” (Antonio Cândido; 
2006: 296-7)

A trajetória acadêmica de 
Fernando Altenfelder foi mar-
cada pela presença de professo-
res estrangeiros que pesquisaram 
no Brasil. Nos estudos sobre os 

índios Terena, no sul de Mato 
Grosso (1946), ele foi auxiliar 
de pesquisa de Kalervo Oberg da 
Smithsonian’s Institution of Social 
Anthropology (USA), cujos resul-
tados de campo deram origem a 
várias publicações. Esses estudos 
tiveram continuidade a partir de 
convênio firmado entre UNESP – 
Campus de Rio Claro e a FUNAI e 
Museu do Índio do Rio de Janeiro 
(1976), cujas pesquisas o professor 
Fernando coordenou. 

Sua participação no projeto 
do Vale do São Francisco, coorde-
nado pelo professor Donald Pier-
son, da Escola Sociológica de Chi-
cago (USA) e da Escola Livre de 
Sociologia e Política de São Paulo, 
teve como colaboradores na pes-
quisa de campo Lídia Del Picchia 
Altenfelder Silva, Maria Galvão 
Cardoso e Cândido Procópio Fer-
reira de Camargo. 

Na atividade docente, mi-
nistrou disciplina juntamente com 
Donald Pierson, quando Professor 
Assistente na Escola de Sociologia 
e Política (1953); foi professor de 
Sérgio Buarque de Holanda, no 
curso de pós-graduação na Escola 
de Sociologia e Política em 1957, 
e publicou em colaboração com 
Betty J. Meggers “Cultural Deve-
lopment in Brazil”, em 1963, na 
Interpretative Review, editada pela 
autora e por Clifford Evans.

Fernando teve como sua co-
laboradora intelectual, sua esposa 
Lídia Del Picchia Altenfelder  Sil-
va, com quem teve quatro filhas, e 
cujo ambiente familiar se estendia 
para o meio artístico de relevância 
nacional, como descreve Halo Ar-
ruda, seu genro, casado com sua 
filha Nilce:

“Enquanto Menotti Del Pic-
chia ciceroneava um figurão 
do mecenato da alta sociedade 
paulista numa exposição de 
obras de vanguarda da época, 
ele repetia o ato de retirar do 
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bolso dianteiro da sua calça o 
relógio de ouro preso em cor-
rente também de ouro maciço 
que ficava alçada no colete im-
portado da Itália. Relógio que 
era uma relíquia familiar e que 
herdara de seu pai que herdara 
de seu avô ainda no porto lá na 
Bota donde embarcara na gran-
de emigração italiana para o 
Brasil na última década do sec. 
XIX, mas na verdade o que es-
condia é que ele tinha um com-
promisso na casa do cineasta e 
seu irmão José para comemo-
rar em família o nascimento de 
mais uma de suas sobrinhas, a 
Lídia.” (Depoimento de Halo 
Arruda; 2012)

Na vida social e política, 
Fernando também teve destaque, 
ao lado de personalidades, em mo-
mentos célebres da vida nacional, 
como na recepção a Pablo Neruda, 
poeta e senador chileno, que veio 
a São Paulo, em 1945, para parti-
cipar de homenagem a Luís Carlos 
Prestes.

Ainda como antropólogo e 
sociólogo, foi orientador de dou-
torado de Dorath Pinto Uchôa, 

tendo participado das bancas de 
doutorado de: Roberto Cardoso de 
Oliveira, Eunice Ribeiro Durham, 
Carmen Silvia Junqueira de Barros 
Lima, Tom Oliver Miller Junior, 
Josildth Gomes Consorte, Edgar 
Assis de Carvalho, Júlia Maria 
Leonor Scarano, Vera Penteado 
Coelho e muitos outros nomes de 
importância nas Ciências Sociais 
no Brasil.

Retomando ainda as contri-

buições de Fernando Altenfelder 
para as Ciências Sociais, é neces-
sário o destaque de suas pesquisas 
no campo da Arqueologia, dentro 
do qual deu especial destaque a 
Rio Claro, projetando o Município 
e a UNESP no cenário nacional. 
Em 1956, juntamente com Luís de 
Castro Farias do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, iniciou suas 
pesquisas em Lagoa Santa - MG, 
publicando na revista Anhembi, 

Fernando Altenfelder e Lídia Del Picchia s/d. Acervo da família Arruda 
Campos.

Pablo Neruda (centro); Fernando Altenfelder (primeiro plano-esquerda); Jorge 
Amado (primeiro plano-direita) – 1945. Acervo da família Arruda Campos.

em 1958, “Achados de Lagoa San-
ta”.  Posteriormente, realizou pes-
quisas em sítios arqueológicos no 
Paraná e em São Paulo, publican-
do na revista do Museu Paulista 
em 1961-61 o trabalho intitulado 
“Considerações sobre alguns sí-
tios Tupi-guaranis no sul do Bra-
sil”, e em 1963 “Considerações 
sobre a Arqueologia Brasileira”. 
Destacam-se nos estudos sobre Rio 
Claro: Informes Preliminares sobre a 
Arqueologia de Rio Claro – Museu 
Paraense Emilio Goeldi-Programa 
Nacional de Pesquisas Arqueo-
lógicas, publicações Avulsas n.6. 
Belém-PA. 1967; e Arqueologia 
Pré-Histórica da Região de Rio 
Claro – Separata do livro Pré-His-
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Revista de Fernando Altenfelder Silva, 
Arqueologia Pré-histórica da Região de 
Rio Claro, São Paulo, 1969

Revista de Fernando Altenfelder 
Silva, Xique-xique e Marrecas - Duas 
Comunidades do Médio São Francisco, 
Rio de Janeiro,  1961.

Revista de Fernando Altenfelder 
Silva, Informes Preliminares sobre a 
Arqueologia de Rio Claro, Belém,  1967.

tória Brasileira – Instituto de Pré-His-
tória-USP; São Paulo. 1968.

Nos anos 60 e 70, concen-
trou suas pesquisas nos sítios ar-
queológicos na região de Rio Cla-
ro, deixando registros importantes, 
os quais, atualmente, estão sendo 
retomados por pesquisadores do 
Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia da Universidade de São Paulo, 
em colaboração com o Laboratório 
Interdisciplinar de Pesquisas sobre 
Patrimônio, Memória e Território/
DEPLAN- IGCE/UNESP de Rio 
Claro.

Como bem ressaltou Fernando, 
em uma reunião com seus ex-alunos, 
relatado por Halo Arruda:

“Rio Claro, na década de ses-
senta, tinha tudo para ser uma 
grande cidade universitária.” 
Da geografia à hospitalida-
de tudo conspirava a seu fa-

vor para tal finalidade. Perdeu 
politicamente para Campinas, 
Araraquara e outras cidades da 
região, cidades essas naquela 
época mais vocacionadas para 
a indústria e o comércio, mas 
que por força de seus políticos 
conseguiram as universidades 
que ambicionaram. Assim como 
o fechamento do Colégio Voca-
cional de Rio Claro pela dita-
dura, a cidade também perdeu 
com a sua insuficiência política 
aquela que seria a sua grande 
vocação: uma cidade da e para 
a Educação, uma verdadeira Ci-
dade Universitária.” (Substrato 
de uma fala do professor Fer-
nando numa reunião de ex-alu-
nos) (Depoimento de 2012)•
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José Antonio Carlos David Chagas

Na Cidade, Ela: Cida de Azul

I. Ela

Fui seu aluno. Há inúmeros leitores que sabem disto, mas insisto 
em repetir. Honrou-me muito esta possibilidade de alinhar-me entre ou-
tros na sala em que ela, conosco, mestra excepcional, também aprendia. 
Lembro, como se o tempo estivesse mais próximo do que desejo, de tudo 
o que ensinou, aula a aula, e as estratégias de que se valia para desvendar 
os segredos da língua portuguesa.

Sabedora de meu apreço por seu trabalho, cobrava de mim muito 
mais que dos outros e exigia leituras a que, muitas vezes, supunha não 
estar preparado. A seu lado, li, pela primeira vez, uma obra de Guimarães 
Rosa e com ela discuti à exaustão o traçado estilístico de Machado de As-
sis, a partir do momento em que assumira, por inteiro, a estética realista.

Mais tarde, ainda sob sua orientação, fiz paralelo entre o que 
aprendera do texto e estilo machadianos e o encontrado na produção lite-
rária de Graciliano Ramos, a ponto de interessar-me muito mais por este 
que por aquele, até receber dela advertência importantíssima para meu 
futuro de leitor e de mestre.

Não sabia, mas Cida Bilac me preparava. Seria, por ela e como 
ela, professor e começaria a ensinar em sua escola, espaço pedagógico 
como poucos, se comparo com os conhecidos depois. 

Ensinar, para ela, era algo natural e orientar jovens, vocação. 
Pena que seu único filho, em cujos olhos via o azul do céu de Rio Claro, 
não tenha sabido aproveitar a sabedoria da mãe. E da mestra. 

II. O Casarão

Passo em frente ao casarão de Cida Bilac e paro. A visão do jar-
dim, em obras, e da casa, recém-pintada, faz com que a memória traba-
lhe. Revejo e sofro. Não posso entrar. Cida permanece. Com esforço, é 
possível vislumbrar a ilustre figura da professora que marcou tantas vidas 
com sabedoria e afeto. Opto pela lembrança que me garante para sempre 
o respeito a quem a cidade tanto deve.

Com o olhar, revisito o jardim, cada canto da casa e vibro com a 
restauração. Reverente, agradeço a Ofélia, a Emília e a Vera, fiéis escu-
deiras, o esforço em devolver às duas herdeiras de Arthur Bilac, a casa, 
de modo a revelar a opulência do passado, preservando histórias, segre-
dos constitucionalistas de 30, versos escondidos.

A reforma do casarão dos Bilac se antecipou à primavera, rea-
dequando-se no estilo e na cor. Ver o prédio evoca e provoca. Saudoso, 
remoo o passado e sinto que o relógio, inimigo dos que amam viver, 
avança, diminuindo a vida e o tempo. A única evidência que o tempo não 
apagou foi a lição de Cida Bilac, ensinada com engenho e arte e apren-
dida com elegância. 

Poucos sabem, hoje, a quem pertencem  aqueles domínios. Pou-

Fac-símile de página de álbum da, então, adolescente, Maria 
Aparecida Oriçanga Bilac, com sua letra reproduzindo 
poema de seu pai, o poeta Arthur Bilac, feito em sua 
homenagem. Datado de 07 de março de 1940. Documento 
do acervo da família Bilac.

Professor e jornalista, é ativo colaborador em jornais e revistas. Lecionou em diversas instituições de ensino. Foi, também, 
Secretário Municipal de Cultura em Piracicaba (1977-1981) e em Rio Claro (2005-2007). A serviço do Governo brasileiro no 
exterior, serviu em diferentes postos diplomáticos. Recebeu do Governo brasileiro a Ordem do Mérito do Barão do Rio Branco, 
por seu trabalho em favor da Educação e Cultura do país.
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Cida Bilac e seu marido, Nometalla 
José Jorge, em baile de Carnaval, na 
Filarmônica Rio-Clarense. Sem data. Foto 
do acervo pessoal da família Bilac.

Cerimônia de formatura de alunos do Colégio “Arthur Bilac”, quando Cida 
Bilac, ainda jovem, já era diretora. Sem data. Foto do acervo pessoal da 
família Bilac.

cos sabem que naquela casa viveu um 
dos mais notáveis políticos da Cidade 
Azul, poeta, que soube celebrar a ci-
dade, a esposa e os filhos com versos 
elegantes e sonetos bem acabados e 
nela, hoje, marcada por doença ingra-
ta, vive uma das inteligências que a 
terra dos Indaiás conheceu. 

Pude, secretário municipal de 
Cultura, fazer este obséquio à cidade: 
editei, com o professor Gunar Koelle, se-
cretário municipal de Educação, sua 
obra e, juntos, conclamamos as es-
colas a que conhecessem a cidade de 
antes e de hoje, por seus versos.

Se me fosse possível revelar 
à juventude quanto a cidade perde 
sem estas figuras, neste tempo de 
denúncias, mal entendidas porque 
mal explicadas, tanta desordem, tan-
ta descompostura, estaria realizado. 
Os plantões que se alternam no poder 
não lideram, não fazem, não justifi-
cam, sequer, sua presença ali, escre-
vendo a história do momento.

Por isso, prefiro ficar com o 
exemplo que me vem do Casarão 
Azul. Sem viver no passado, quero 
evocar a cidade de antes, não por sua 
organização territorial, mas por sua 
gente, pela grandeza de sua gente. 
Na minha origem, corre o sangue de 
importante jornalista que soube ser. E 

fez com dignidade e apreço. Esta re-
ferência poucos têm dele, até mesmo 
alguns seus. Guardo, com orgulho, 
seu exemplo, renunciando à Câmara 
de Vereadores depois de eleito com 
significativa expressão, porque dis-
cordava da forma como vinha sendo 
conduzida a Casa. Sei, por minha 
mãe, como resistiu à ditadura de Ge-
túlio e da forma como transformou a 
Bandeira do Brasil em escudo e arma.

Esta é a herança que preservo. 
As outras todas não me interessaram 
jamais, a não ser o brilho de sua inte-
ligência e a grandeza de seu caráter. 
Isso importa. 

Cida, que permanece entre 
nós, desconhecendo o novo, memória 
inteiramente voltada para o passado, 
deixou, também, em mim, esta marca 
de dignidade. Apesar de doloroso vê-la 
sucumbir à doença, é possível – e será 
sempre – encantar-se com sua inteli-
gência. Basta ler seus versos. 

III. Justo Reconhecimento

Jamais pude entender, com 
clareza, o comportamento do poder 
público em Rio Claro não reconhe-
cendo, com a justiça devida, o traba-
lho feito por Cida Bilac Jorge como 
educadora e poetisa de qualidades 
indiscutíveis. 

        Visitei, por inúmeras vezes, as 
autoridades competentes, sempre 
com igual intenção, pedindo, enquan-
to o tempo permitia,  apoio, tentando 
com isso impedir o Colégio Bilac de 
encerrar atividades em época de tur-
bulência na economia, dinheiro rare-
ando entre os que, até então, compu-
nham a classe média e eram a cliente-
la daquele Instituto.

Sem resposta efetiva, desen-
tendia por completo o fato de aju-
darem os bancos em situação difícil 
a sobreviverem e a incapacidade de 
intervir em favor da Instituição que 
prestara serviços relevantes à cidade, 
ao Estado e ao País, na formação de 
jovens e profissionais de reconhecida 
competência. 

Nas muitas palestras que fiz 
na cidade, clamava por este auxílio 
e, à exceção de um clube rotário de 
que Cida participara ativamente, ja-
mais encontrei eco por onde andei. 
Entre estes rotarianos, quatro ou cin-
co membros que, em tempos anterio-
res, frequentaram comigo os bancos 
escolares, sabedores da proximidade 
existente entre mim e a mestra, dis-
cutiram comigo possibilidades para 
manter viva a chama da escola onde 
estudamos e, mais que isso, fazer com 
que a juventude de agora reconheces-
se, como a nossa, a genialidade da 
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educadora e da escritora que, seguin-
do o pai, fez ainda maior o nome de 
sua escola.

As ideias não prosperaram e 
os que estão próximos de mim sabem 
que foi raro o dia em que não me ocu-
pei, de algum modo, deste sonho que 
bem pudera ter-se tornado realidade. 

 Há, bem sei, tramas burocrá-
ticas impostas por legislação ultrapas-
sada, mas, com algum esforço teria 
sido possível desenhar, de maneira 
concreta, solução, vencendo, com 
isso, a burocracia estatal que tudo di-
ficulta e impede.

Pelo menos, a poetisa encon-
trou espaço nas escolas rio-clarenses 
graças à revitalização de sua obra po-
ética. Poucos sabem, mas em 1984, 
ao apresentar os  Poemas Azuis a 
Carlos Drummond de Andrade, Cida 
Bilac mereceu dele correta avaliação: 
“Enviada pelas mãos de nosso ami-
go José Antonio, recebo o seu livro. 
Os versos me encantaram, pelo que 
exprimem de sentimento amoroso 
para com a cidade. Nada mais tocan-
te do que esse envolvimento poético 
e emocional com a nossa terra, seu 
presente, sua tradição, seu semblante 
espiritual e físico. Parabéns por es-
ses ‘Poemas Azuis’, que azulam na 
minha imaginação os longes de Rio 
Claro”.

Foi comovente – e esta revis-

ta precisa registrar uma vez mais este 
acontecimento - assistir ao desfile cí-
vico do 180º aniversário da cidade, 
relendo e revendo a obra poética de 
Cida Bilac Jorge interpretada pela 
grande maioria das escolas, em espe-
cial, as municipais. Emoção sem me-
dida e reconhecimento indiscutível 
do trabalho literário da grande educa-
dora que, no palanque oficial, apesar 
da doença que a maltrata, falou a seu 
povo, imagino, pela última vez, cele-
brando o crescimento da cidade que 
ama, marcada, no século XXI, pelo 
crescimento e progresso.

Outro registro importante para 
quem acompanhava a poetisa foi ver 
a população presente às ruas de Rio 
Claro, gritar seu nome e aplaudir seus 
feitos, tributo de louvor e gratidão 
àquela que, nascida em 21 de junho, 
se aproximou da cidade além da data 
de seu nascimento, insistindo em ves-
tir azul, nestas ocasiões, para ouvir 
dos próximos dela, com entusiasmo, 
a frase: Cida de azul, para ter, nis-
so, a certeza de que ela e a cidade se 
confundiam, ao menos no codinome 
dado por seu pai, à terra dos Indaiás.

Declarar seu amor pela ci-
dade em diferentes ocasiões era fato 
comum. Num de seus poemas, PRE-
MONIÇÃO, proclama:

“Antes de nascer
de ser

O Casarão dos Bilac, na Rua 3, entre Avenidas 1 e 3. Sem data. Foto do 
acervo pessoal de da família Bilac.

Cida Bilac aos 4 anos de idade. Sem data. 
Foto do acervo pessoal da família Bilac.

eu já te amava
pelos que te amaram
antes de mim
e me deram
a vida
e o amor
por ti.

Tenho-te
Profundamente
Em mim
Em ti
Claramente 
Estou
Cida
        de
            Azul!”

IV. Os Poemas Azuis

Os poemas de Cida Bilac Jor-
ge são, na verdade, uma declaração 
de amor, reveladores da ternura e do 
apreço da poetisa pela cidade em que 
nasceu, cresceu, vive e ama profun-
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damente. Conheço-os um a um por-
que fui o responsável pelo prefácio à 
primeira edição, que agora revisito e 
reviso.

 De forma explícita, sem 
qualquer pudor literário, Cida declara 
amor à Cidade Azul “do nosso amor / 
da nossa imensa ternura”.  A simplici-
dade dos versos sugerem, sem lirismo 
comedido, a extensão de seu amor a 
Rio Claro de um tempo que, passado, 
deve, de algum modo, ser relembrado 
sempre, ainda que seja na arquitetura 
do Casarão onde vive.

 Interessante observar a ci-
tação constante da antonomásia que 
substitui o nome da cidade. Cida am-
plia o sentido da palavra porque de-
seja vê-la associada ao seu nome, por 
identificar-se plenamente com a terra 
onde nasceu.

 Para valorizar ainda mais 
este e aquele sentido, brinca com as-
sonâncias, cria livre e ludicamente a 
história, valendo-se de signos a seu 
dispor e de figuras as mais variadas.

 O leitor deve cuidar da lei-
tura. Rever estrofes sempre que um 
e outro poema exigir. Cida, em Pre-
monição, comprova amar a cidade 
antes mesmo de vir à luz e faz de seus 
poemas testamento em favor dos que 
vivem aqui. Por isso reescreveu a his-
tória da cidade em versos. O gênero 
imortal perpetua sua obra. 

V. Louvação

Nesta hora suprema 
- pouco importa qual seja -
de um dia entre tantos  outros,
eu te saúdo, mestra,
eu que ando à procura de tudo    e 

já não encontro nada.
Nesta hora,
alma mergulhada em noite de 

dias contados,
busco por tua luz,
sol que se abre sobre mim, 
iluminando tudo.
A lembrança me permite sentir
a vibração, a energia,
a força, a vida e a poesia

de tua presença.
O que me resta agora?
Louvar-te em litanias. 

Jardineira da esperança
semeaste entre tantos os teus so-

nhos.

Mestra e guia,
à frente, orientando vidas,
iluminando sendas,
abrindo caminhos.
Nesta hora suprema,
quisera dizer tanto e tudo,
(E a palavra?).
A que revela o mistério
deste amor profundo
onde se esconde?

O que desejo aqui,
mestra e amiga,
é refazer o ritual
iniciado no instante mágico em 

que adentrei o espaço da tua escola.
Quero entrar outra vez. 
Quero vê-la outra vez,
Esgalga,
Esguia,
olhar atento recebendo a vida 

aflorada 
nos jovens que te saudavam,
mestra e guia.
Já não sorris.
A expressão é suave, mas calada, 
o olhar perdido,
o gesto curto,
os sons entrecortados.
Mas permaneces na cidade que 

amas, Cida.
Cida, 
de azul te vejo
em azul escrevo
com azul tento tecer teus dias
como, naqueles longes,
tecias tu a tua e a nossa vida. 
O olhar baço só não te esconde a 

alma,
e o tatibitate que tartareias
traz, ainda, na expressão do rosto,
na extensão do gesto,
o sentido do amor.•

Fac-símile da carta do poeta Carlos 
Drummond de Andrade à Cida 
Bilac Jorge, datado de 15 de agosto 
de 1984. Documento do acervo 
pessoal da família Bilac.

Carta de agradecimento escrita pelo 
poeta Paulo Menotti Del Picchia, 
enviada em setembro de 1950 à Dona 
Cida. Documento do acervo pessoal da 
família Bilac.
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uma das mais famosas sopranos do Brasil e sua 
ligação sentimental com a Cidade Azul

Cristina Maristany, ao lado do maestro holandês Hans Schounmon, na inauguração 
de T. N. R. de Bruxellas, 1938. Foto do acervo pessoal da autora.

“Quando menina, meu ideal 
supremo seria satisfeito quando eu 
cantasse com grandes e famosas or-
questras”, assim declarou Cristina 
Maristany à revista Carioca, de 1950. 

A soprano Cristina Maristany, 
uma das mais importantes do Brasil 
ao lado de Bidu Sayão, era portuguesa 
de nascimento. Sempre possuiu uma 
forte ligação com Rio Claro: na sua 
juventude, morou durante alguns anos 
na cidade, possuía muitos parentes por 
aqui, membros da respeitável família 
Navarro, e veio a falecer na Cidade 
Azul, conforme sua vontade.

Cristina Maristany, 

O nome do Horto Florestal de 
Rio Claro é uma homenagem ao seu 
tio, o engenheiro agrônomo, Edmun-
do Navarro de Andrade.

Cristina Navarro de Andrade 
Costa nasceu na cidade do Porto, aos 
11/8/1909. Seu nome é uma homena-
gem à sua avó materna, D. Cristina 
Afonseca. Foram seus pais: Manoel 
Casimiro Costa, corretor de seguros, 
e Luíza Navarro de Andrade Costa. 
Quando Cristina nasceu, o casal Cos-
ta já tinha dois filhos: Fernando, que 
mais tarde seguiu os passos do proge-
nitor como corretor de seguros, e Ly-

gia, que cantava muito bem, mas só se 
dedicaria ao lar.  A família Costa veio 
para o Brasil quando a filha caçula 
ainda não tinha completado um ano de 
idade, indo residir no Rio de Janeiro. 

Desde pequenina, Cristina 
e seus irmãos costumavam visitar a 
irmã de sua mãe, a tia Maria Carolina 
Navarro Sampaio, conhecida como D. 
Nanã (Lisboa, 21/6/1876 - Rio Claro, 
1953), que residia há muito tempo em 
Rio Claro. A família pertencia à aris-
tocracia local. D. Nanã foi casada com 
Lycurgo Moreira Sampaio, sendo pais 
de: Sylvia Navarro Sampaio, Lídia 
Sampaio Penteado, com quem Cristi-
na tinha grande afinidade, e Fernando 
Sampaio, chefe do Serviço Florestal 
da Cia Paulista em Rio Claro.

O avô materno de Cristina 
foi o jornalista e teatrólogo João de 
Campos Navarro de Andrade, casado 
com D. Cristina de Afonseca Navar-
ro de Andrade, sobrinha de Marília de 
Dirceu, cuja família morava no Rio de 
Janeiro. Em 1883, João faleceu viti-
mado pela febre amarela e, oito anos 
depois, a família Andrade regressou a 
capital paulista. 

Ao todo, João Andrade e Cris-
tina Afonseca tiveram dez filhos, entre 
os quais, o Dr. Edmundo Navarro de 
Andrade (1881 - 1941), Maria Caroli-
na e Luíza, mãe de Cristina Maristany. 
Os rebentos mais velhos nasceram em 
Lisboa, Portugal, tendo os mais novos 
nascido na cidade de São Paulo, quan-
do a família se mudou para o Brasil. A 
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A soprano em fotografia de 1935. Foto do acervo pessoal da autora.

família mantinha relações de amizade 
com D. Veridiana Prado, madrinha de 
batismo de Edmundo – o qual  passou 
a trabalhar na Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro em 1904, tendo sido 
o implantador dos Hortos da Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro por 
todo o Estado de São Paulo. O evento 
fez com que o Dr. Edmundo convi-
dasse outros membros da sua família 
para que viessem trabalhar na Compa-
nhia Paulista, como, por exemplo, seu 
cunhado Lycurgo Moreira Sampaio e 
sua irmã Maria Carolina, que passa-
ram a residir em Rio Claro, ainda na 
primeira década do século XX.

A menina Cristina fez todo o 
curso de piano com professores par-
ticulares, no Rio de Janeiro. Aos 14 
anos, exibia-se como pianista e ao 
terminar os estudos musicais, passou 
a se dedicar com exclusividade ao 
canto. “Sendo aluna de uma grande 
cantora, Cândida Kendell, tive nela a 
minha primeira orientadora que, com 
seus sábios e seguros conselhos, pro-
tegeu-me e animou a seguir a carreira 
que abracei. A sua influência foi deci-
siva sem dúvida. Ela tinha grande visão 
artística”. (Revista do Rádio, 1950).

Anos mais tarde, quando es-
teve pela primeira vez na Europa, a 
soprano teve a oportunidade de pros-
seguir seus estudos de canto com Ma-
dame Poukine. Foi, então, que passou 
a dar concertos, logo se sobressaindo 
entre tantas outras vozes.  Em pou-
co tempo, Cristina Maristany atingiu 
lugar de destaque entre os artistas de 
seu gênero, tanto na interpretação da 
literatura de todas as épocas como no 
nosso folclore. Realizou brilhantes 
turnês pela Europa e pelas Américas.

Em 1929, gravou seu primeiro 
disco, lançado pela Odeon, em janei-
ro de 1930, com as músicas Saudade 
Sombria e Solidão. Nas primeiras gra-
vações, usava seu nome de solteira, 
“Cristina Costa”, mudado para “Cris-
tina Maristany” depois que se casou, 
em 1930, com o jornalista paulista 
Breno Maristany, com o qual não teve 
filhos. Por essa ocasião, a artista se na-

turalizou brasileira.
Cantou em diversas emissoras 

do Rádio carioca, até que em setembro 
de 1935 foi contratada como exclusi-
va pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, 
onde foram alguns de seus colegas do 
cast: Olga Praguer Coelho, Carolina 
Cardoso de Menezes, Jesy Barbosa, 
Elsie Houston, o conjunto regional 
de Benedito Lacerda e outros. Nessa 
estação, desenvolveu toda sua carreira 
radiofônica e por sua popularidade no 
Rádio, foi convidada a fazer inúmeras 
apresentações pelas principais capitais 
brasileiras e cidades do interior.

Em 24/10/1935, às 21 horas, 
aconteceu o II Concerto da Sociedade 
Orquestral do Conservatório de São 
Paulo, tendo como convidada especial 
Cristina Maristany.  O programa com-
pôs-se de quatro partes, com a regên-
cia do maestro Zacharias Autuori. A 
intérprete teve seu concurso na 3ª par-
te, acompanhada ao piano por Camar-
go Guarnieri, tendo sido executadas: 
Nina, de Pergolesi,; Scene et rondo, de 
Nicolo Isonardi; Rose des bruyéres, 
de Schubert; Aime-moi, de Chopin; 
Green, de Debussy, e de Camargo 
Guarnieri, O impossível carinho.
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Programa do Recital de Cristina 
Maristany, no Theatro Municipal de São 
Paulo - 1947. Foto do acervo pessoal 
da autora.

A artista realizou sua segunda 
viagem à Argentina, no ano de 1937, 
apresentando-se durante dois me-
ses na Rádio Splendid. Em seguida, 
mesmo sem contrato, encheu-se de 
coragem e junto com seu marido em-
barcou para a Europa, tencionando lá 
ficar, no máximo por dois meses; no 
entanto, só voltaria dois anos depois, 
no final de 1939, por causa da II Guer-
ra Mundial. 

Durante o período em que lá 
esteve, exibiu-se em Berlim, Londres, 
Paris, Hamburgo, Hessel e outras im-
portantes cidades, sempre com a me-
lhor receptividade. Como solista da 
Orquestra Sinfônica de Paris, cantou 
obras de Mozart. A cada nova audição 
uma nova felicidade para a intérpre-
te, na Orquestra Sinfônica de Paris, 
de Berlim, na Sala Pleyel, na Sala 
Chopin, em todos esses Santuários 
da Música. Cristina Maristany cantou 
ao lado de celebridades europeias, e 
a crítica especializada sempre a dis-
tinguiu como a atração dos recitais. 
Em Berlim, chamaram-na de a maior 
intérprete de Mozart. No auditório da 
Sorbonne, a pedido de um dos dire-
tores, Maristany cantou para 5.000 
estudantes de Paris, que a aplaudiram 
veementemente. 

“Fui sem contrato algum, dis-
posta a enfrentar a luta. Fiquei dois 
anos. E ficaria muito mais, se não 
fosse a guerra. Não há nervos que 
resistam àquilo: os homens perma-
necem os mesmos, tranquilos como 
se não houvesse a grande tragédia; 
mas as mulheres vivem chorando a 
partida dos soldados queridos. É hor-
rivelmente doloroso. Depois, não se 
dorme mais em Paris: as sirenes de 
alarme acordam as pedras. E na cida-
de às escuras, sem teatros, sem festas, 
sem alegria, achei a vida insupor-
tável. Rescindi quatro contratos em 
Londres, disse um adeusinho ao meu 
empresário Eugein Grumberg, e aqui 
estou. Estou muito contente e orgu-
lhosa também. Tinham-me dito antes 
de partir, que a Europa estava cansada, 
que eu não conseguiria fazê-la vibrar”. 

(Carioca, 1939).
O maestro Hans Martin Cre-

mer, consagrado crítico do Uhr Ball, 
de Berlim, escreveu uma pequena 
crítica em relação à atuação de Maris-
tany nos salões de arte daquela cidade: 
“Raramente alcançou entre nós um 
concerto de artista não conhecida na 
Alemanha, um sucesso tão positivo e 
formidável como o da soprano ligeira 
Cristina Maristany. É verdade que no 
princípio parecia, como esta voz fosse 
dura e estridente nos médios, porém, 
no correr do converto, a artista soube 
se adaptar de tal forma ao auditório, 
que seu concerto tornou-se um ver-
dadeiro deleite. Esta linda meridio-
nal domina com facilidade espantosa 
os sons mais difíceis. Os aplausos 
atingiram ao auge quando ela cantou 
Heindenroselein, de Schubert, e dois 
lieders de Brahms. Ao lado de uma 
voz boa e bem educada a cantora dis-
põe de perfeita dicção e forte jogo de 
mímica, com os quais ela conquistou 
rapidamente os ouvintes. Os aplausos 
estrondosos e entusiasmados mostra-

ram a artista como a boa arte é admi-
rada na Alemanha”.

Ao regressar da Europa, em 
setembro de 1939, Cristina trouxe 
consigo na bagagem verdadeira con-
sagração, e também, maços de te-
legramas, de cartas, de fotografias, 
de recortes de jornais e revistas, em 
vários idiomas... A crítica a batizou 
de “Rouxinol do Brasil”. Todo o es-
forço da artista foi conquistado sem 
recomendações de embaixadas, sem 
o empenho da comunidade brasileira, 
que marcou ausência em seus concer-
tos. A vitória foi mais difícil, mas teve 
um gosto poderosamente especial pela 
aclamação pelas plateias estrangeiras 
da cantora de música fina brasileira. 
No Rio de Janeiro, pôde estar nova-
mente no aconchego da família, da 
qual sentia muitas saudades. Cristina 
e o marido residiam em um belo pala-
cete à Rua Cosme Velho, no bairro das 
Laranjeiras.

 Certa vez, um repórter per-
guntou à Cristina, o que pensava sobre 
o Carnaval da Cidade Maravilhosa, 
sendo ela uma intérprete da músi-
ca erudita. Eis o que ela respondeu: 
“Aprecio-o devidamente como artista 
como paisagem. Sinto um grande pra-
zer em verificar a alegria dos simples. 
A Praça Onze, como decoração esti-
lística de emoção da gente do morro, é 
um momento de intenção criadora do 
povo. A festa popular me atrai como 
artista. Sinto que a alma, represa des-
sas criaturas que cantam sambas no 
morro e porfiam, com energia, nas fá-
bricas, encontra um desaguadouro, um 
estatuário na Praça Onze, com aquelas 
coreografias estranhas. No Recife é o 
maracatu, cuja música bonita, pouco a 
pouco, vai penetrando no rádio como 
intenção de folclore”. (Revista da Se-
mana, 1940).

Na capital bandeirante, rea-
lizou-se aos 12/1/1940 um concerto 
sinfônico, pelo Departamento Mu-
nicipal de Cultura, tendo como ma-
estro regente Camargo Guarnieri e a 
solista Cristina Maristany, tendo esta 
participado da 2ª e 3ª partes, respec-
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Cristina Maristany, em 1947. Foto do 
acervo pessoal da autora.

tivamente, a interpretar os seguintes 
autores: de Mozart, Exultate, Jubila-
te (Monetto) 1ª. audição, a) Allegro, 
b) Recitativo-Andante, c) Vivace; de 
Camargo Guarnieri, Toada triste (1ª. 
audição), três poemas para canto e or-
questra, a) Tristeza, b) Porto seguro, 
c) Coração cosmopolita (1ª. audição). 

Como seu marido Breno tinha 
diversos familiares na Pauliceia, sem-
pre que possível, o casal Maristany 
se dirigia àquela cidade ou, então, 
buscavam refúgio em Rio Claro, pois 
tinha especial predileção pelo local, 
hospedando-se na residência de sua 
prima Lídia Sampaio Penteado, espo-
sa do Sr. Orlando Penteado. A soprano 
chegou a tomar parte algumas vezes, 
como convidada, na programação da 
Rádio Clube de Rio Claro, tendo feito, 
ainda uma rápida temporada na Rádio 
Tupi.

Entre os meses de julho e 
agosto de 1942, Cristina esteve em 
viagem pela Argentina - onde a can-
tora realizou diversas audições como 
a “embaixatriz da música brasileira”. 
“Tendo viajado por grande parte do 
mundo, Argentina, Itália, França e 
Alemanha, posso afirmar que me sinto 
muitíssimo à vontade em Paris onde já 
apareci inúmeras vezes. Talvez isto se 
dê pela predileção que o povo francês 
tem pelo gênero que canto. Outra pla-
teia por quem tenho grande adoração 
é a de Buenos Aires, [a]onde vou à 
miúde, trazendo sempre de lá sempre 
as melhores recordações, os melho-
res elogios, e sempre ainda o grande 
desejo de voltar”. (Revista do Rádio, 
1950).

O maestro Camargo Guarnie-
ri tinha predileção pela interpretação 
de Maristany. Na noite de 24/8/1945, 
o maestro convidou-a para participar 
do Concerto de Música de Câmara - 
Festival de Músicas Brasileiras no 
Teatro Municipal de São Paulo. Guar-
nieri regeu a 1ª parte com o “Quar-
teto Haydn”, composto por: Alfonsi, 
Schaffman, Oelsner e Corazza; , a 2ª 
parte o maestro acompanhou ao piano 
o canto de Cristina nas seguintes mú-

sicas: Quem sabe? (Carlos Gomes), 
Lundu da Marquesa de Santos (Villa 
Lobos), Toada n. 3 (Frutuoso Viana), 
Prenda minha (harmonização – Rada-
més Gnatalli), Ó vida da minha vida 
(Lourenzo Fernandez), Arrazcar (har-
monização – Luciano Gallet), Trovas 
de amor, Azulão e Tristeza (Camargo 
Guarnieri) e Assombração (Francisco 
Mignone). Finalizou-se o espetáculo 
com o “Trio São Paulo”, formado por 
Jank, Alfonsi e Corazza, que executa-
ram Trio Brasileiro, op. 32, de Lou-
renço Fernandez.

A voz aprimorada de Cristina 
enchia de encantamento a programa-
ção da Rádio Tupi, era um dos raros 
valores do broadcasting nacional. Em 
agosto de 1946, a artista regressou ao 
Brasil após brilhante turnê pelos Esta-
dos Unidos, um sonho antigo. Antes 
do final do ano seguiu para Buenos 
Aires novamente.

Cristina realizou seu próprio 
recital no Teatro Municipal da Pauli-
ceia, através da Sociedade de Cultura 
Artística, no dia 12/11/1947. Anun-
ciava o programa: “a exímia cantora 
brasileira Cristina Maristany, tanto na 
interpretação da literatura vocal de 
todas as épocas, como na animação 
das expressões musicais vinculadas 
ao nosso folclore revelou-se exímia, 
tendo conhecido o aplauso do público 
unânime da crítica europeia e ameri-
cana, em brilhantes turnês que lhe de-
ram o invejável prestígio de que atual-
mente desfruta”.

A artista gostava de interpre-
tar as Bachianas n. 5, de Villa Lobos 
e Três Poemas, de Camargo Guar-
nieri para canto e orquestra. Sempre 
afirmava que o sucesso de uma apre-
sentação sua dependia do lugar e da 
formação cultural do público. Gravou 
discos no Brasil, em Buenos Aires, em 
Paris e em Berlim. Em 1950, voltaria 
a cantar em Roma e  em Paris. 

Era tida como “turrona” por 
seus colegas, prezava a pontualidade 
e a disciplina. A estreia de qualquer 
espetáculo deixa o artista ansioso, 
com Maristany não era diferente. “A 

estreia sempre nos amedronta um 
pouco, mas, o artista não sente a res-
ponsabilidade de sua extensão, só 
quando vamos nos firmando e com-
preendendo melhor o que seja uma 
apresentação para o público, pois este, 
cada vez desculpa menos as nossas fa-
lhas. Sinto-me sempre apreensiva ao 
iniciar qualquer dos meus recitais, seja 
no Rádio, seja em salas de concerto”. 
(Revista do Rádio, 1950). 

Em janeiro de 1948, Cristina 
e  Iberê Gomes Grosso embarcaram 
para a França, convidados pelo Bureau 
de Concertos Richopin, devendo a 
primeira interpretar páginas de Villa 
Lobos, e Iberê  tocou com a Orquestra 
Lamourieux. A excursão se estendeu 
por outros países, inclusive Inglaterra.

A música brasileira sempre 
esteve em primeiro lugar no seu re-
pertório. É considerada por muitos 
especialistas como a mais importante 
cantora brasileira de música de câma-
ra.  Villa Lobos, um de seus maiores 
admiradores, afirmou: “O seu cantar 
penetra no ambiente da cada canção 
com rara autenticidade. Intérprete 
fiel de todos os autores, reunindo ao 
apuro técnico uma espontânea e sur-
preendente musicalidade”. Aconteceu 
em julho de 1949, o Festival Villa Lo-
bos, no Teatro Municipal de São Pau-
lo. Sendo Cristina Maristany uma de 
suas intérpretes prediletas, o maestro a 
convidou para tomar parte no festival, 
onde cantou as Bachianas Brasileiras 
nº 5, acompanhada por uma orquestra 
de violoncelos, sob a regência do pró-
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Nesta foto de 1930, lemos a assinatura 
da artista como “Cristina Costa 
Maristany”. Foto do acervo pessoal da 
autora.

prio Villa
A última notícia que localiza-

mos sobre a participação de Maristany 
no Municipal bandeirante ocorreu na 
noite de 18/11/49, no Recital de com-
posições de Dinorá de Carvalho, pia-
nista, compositora e maestrina, tendo 
fundado a “Orquestra Feminina de 
São Paulo”, a primeira do gênero na 
América do Sul. Cristina e o pianista 
Fritz Jank participaram da segunda 
parte com o seguinte repertório: Po-
bre cego (1940), Mosaíco (com letra 
de Geraldo Vidigal – 1948), Pau-piá 
(1940), Bango-bango-é (1930), Aca-
lanto (letra de Cleómenes de Campos 
– 1936), Arqueiro-Irã (1947), Tibun-
go-tê-re-re (1949), Menino-mandú 
(1946) e Pipoqueiro (1940). 

Em 1952, desquitou-se de 
Breno Maristany. Cristina possuía 
uma forte personalidade, mas preferiu 
conservar o sobrenome Maristany nos 
meios artísticos, mais carismático do 
que o seu sobrenome de solteira. Po-

rém, nem só de música vivia nossa 
artista, Cristina era uma das sócias da 
firma Comercial de Petróleo e Auto-
mobilismo S.A., pertencente à sua fa-
mília. Nesse momento, passou a resi-
dir no Rio de Janeiro no número 344, 
da  Praia do Flamengo. Sua irmã Ligia 
Navarro de Andrade Costa Ferreira, 
sócia da firma, era assistida por seu 
marido Alfredo Augusto Ferreira, e 
moravam pertinho de Cristina, à Praia 
do Flamengo, 288.

O Ministério da Educação, em 
uma iniciativa do ministro Simões Fi-
lho, convidou Cristina e os maestros 
Alceu Bochino e Villa Lobos para 
chefiarem uma missão “Artística e 
Musical” pelos Estados do Nordeste 
do Brasil.

Em maio de 1953, a professo-
ra Helena Lourenço Fernandez, junta-
mente com Cristina Maristany, Ilâna 
Crosso, Eurico Nogueira França, Luiz 
Amabile, Arnaldo Estrela, Elcéa Ri-
beira, Mauriccia Tacovino, Paulina 
D’Ambrosio, Iberê Gomes Grosso, 
Alceu Bocchino e outros professores 
fundaram a Academia de Música Lou-
renço Fernandez, no Rio de Janeiro. A 
entidade recebeu o reconhecimento 
de duas importantes instituições: a 
Academia Santa Cecília de Roma e a 
Academia de Música de Viena. Atual-
mente, a sede da Academia localiza-
-se à Rua da Lapa, 120. Cristina é 
titular-fundadora dessa entidade. Era 
professora de canto e muitos dos seus 
alunos participavam de audições da 
Academia.

Em 2 de abril de 1960, Cristi-
na Maristany, o pianista Iberê Gomes 
Grosso e Varela Cid (pianista luso) 
participaram do concerto em homena-
gem a memória de Villa Lobos, pro-
movido pelo Conservatório Nacional 
de Lisboa, que ainda contou com uma 
conferência sobre o maestro, apresen-
tada pelo escritor Gastão Bettencourt. 
Era a primeira vez que Cristina canta-
va em sua terra natal.

Recebeu, em 1965, a medalha 
Carlos Gomes, da Academia Brasilei-
ra de Música. Por esta época, já vinha 

Selo do vinil de Cristina Maristany. Foto 
do acervo pessoal da autora.

bastante adoentada, e algum tempo 
antes recebera a visita de seu primo 
Dr. João Navarro de Andrade, a quem 
ela expôs estar sozinha e enferma, 
seus pais e seu irmão Fernando já ha-
viam falecido, e seu último desejo era 
ser hospitalizada em Rio Claro, para 
ali viver seus últimos dias entre os fa-
miliares mais queridos.

O Dr. Navarro providenciou a 
internação de Cristina na Santa Casa. 
Cercada do carinho e cuidados de seus 
primos, sua saúde foi melhorando. Em 
seguida, foi residir com a sua prima 
Lídia Sampaio Penteado. Porém, a ar-
tista, o orgulho da família, continuava 
bastante debilitada.

A soprano veio a falecer no dia 
27 de setembro de 1966, aos 57 anos, 
na Santa Casa de Rio Claro. Muitos 
músicos e maestros do seu círculo de 
amizade quando souberam do seu es-
tado vieram até a Cidade Azul a fim 
de dar o último adeus à querida amiga.

Seu falecimento despertou in-
teresse nacional tendo se comunicado 
com a Rádio Clube Rio Claro a Asso-
ciated Press, do Rio de Janeiro, outras 
agências e vários jornais de São Paulo 
e da Guanabara. A Rádio Tupi do Rio 
deu ênfase às últimas homenagens 
prestadas à grande soprano que se 
elevou para a fama pelo som de seus 
microfones.

Cristina Maristany está sepultada 
no Cemitério São João Batista no jazigo 
da família “Navarro Moreira Sampaio”.•
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Jussara Valéria de Miranda
Mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia e professora de História pela rede estadual, em Limeira-SP

Edson Luís: um canto, uma missão

Edson Luís de Souza é memória viva. Tem coração Vermelho e Branco. Sabe, na ponta da língua, os sambas de enredo 
que compõem a história da Grasifs, sigla de Grupo Acadêmico Sociativo Independente Faculdade do Samba Voz do Morro, 
escola de samba mais tradicional da cidade de Rio Claro. Sua paixão pelo Carnaval e sua missão de intérprete o fizeram assim: 
“continuação”. Já dizia Paulo César Pinheiro e João Nogueira, na canção “Minha Missão”, de 1981:

Quando eu canto / É para aliviar meu pranto / E o pranto de quem já / Tanto sofreu / Quando eu canto / Estou sentindo a luz de um 
santo / Estou ajoelhando / Aos pés de Deus / Canto para anunciar o dia / Canto para amenizar a noite / Canto pra denunciar o açoite 
/ Canto também contra a tirania / Canto porque numa melodia / Acendo no coração do povo / A esperança de um mundo novo / E a 
luta para se viver em paz! / Do poder da criação / Sou continuação / E quero agradecer / Foi ouvida minha súplica / Mensageiro sou da 
música / O meu canto é uma missão / Tem força de oração / E eu cumpro o meu dever / Aos que vivem a chorar / Eu vivo pra cantar 
/ E canto pra viver / Quando eu canto, a morte me percorre / E eu solto um canto da garganta / Que a cigarra quando canta morre /E 
a madeira quando morre, canta!

E foi esta a missão assumida por Edson, durante anos de sua vida. Cantar o samba-enredo de uma escola não é brin-
cadeira. É coisa séria. Representar uma comunidade como a Grasifs – Voz do Morro é, sem dúvida, tarefa para poucos, uma 
grande responsabilidade. E foi com este espírito que o entrevistado se propôs a falar um pouco do que vivenciou. O Arquivo 
Público de Rio Claro pôde registrar o depoimento de um grande personagem deste espetáculo chamado Carnaval.

Edson Luís de Souza nasceu em 1962, e sua história com a Vermelho e Branco é anterior à sua existência. Seu avô 
ajudou a construir o prédio da Associação José do Patrocínio, ao lado de outros vários homens e mulheres que lutaram por 
um espaço dentro da cidade. Uma cidade marcada por uma época: a da segregação. Um Brasil ainda declaradamente racista e 
segregado. Rio Claro não foi diferente. Os depoimentos dos negros a respeito dessa história evidenciam o quanto este momento 
foi violento e determinou vidas. 

Avôs, pais, irmãos, enfim, várias gerações da família de Edson estiveram e estão envolvidos com a escola de samba Gra-
sifs. Em 1976, começou a frequentar a Voz do Morro, com 14 anos de idade, quando esta ainda pertencia à Associação José do 
Patrocínio. Ele, portanto, acompanhou toda a transformação ocorrida em 1979, quando, um grupo de pessoas resolveu assumir 
a direção da escola, tornando-a independente.1 

1Sobre esta transformação ver: MIRANDA, Jussara Valéria de (2011), “Marcão Faria: Trinta anos de Carnaval”. Revista do Arquivo Público e Histórico do Município 

de Rio Claro, n.8, p.72-78.

Edson Luiz de Souza, cantando sua história no Vídeo criado pelo Portal Memória 
Viva (www.memoriaviva.sp.gov.br), com o intuito de homenagear os primeiros 
sambistas da Escola de Samba Grasifs Voz do Morro. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 2012.
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Durante algum tempo parti-
cipou da bateria tocando frigideira e 
tamborim, além de ter sido diretor de 
ala. Foi membro da primeira diretoria, 
1982, cujo presidente era Antônio Joel 
Conceição. Após anos de dedicação à 
escola, assumiu a presidência e traba-
lhou muito para colocá-la na Avenida. 
Sobre o seu amor à Vermelho e Branco 
Edson declarou:

O ano que o Marrom falou assim 
pra mim: “você não vai ser o intér-
prete da escola”, eu fui lá e desfilei 
na ala da Dita. Este ano o Ari falou 
pra mim que eu não ia ser intér-
prete, eu fui lá e fui Harmonia. E 
se amanhã precisar empurrar um 
carrinho da Grasifs, eu vou lá e vou 
empurrar o carrinho. Sabe, porque 
eu tô na escola não pra me aparecer. 
Eu to lá porque eu gosto da escola. 
Então, o que tiver que fazer, eu faço.

Uma dedicação colocada acima 
de qualquer interesse pessoal. Edson 
ressaltou que a história da Grasifs trans-
cende qualquer burocracia ou modismo. 
É tradição. Um patrimônio desta co-
munidade que tem raízes num passado 
bastante difícil para os negros da cidade.

Os seus vários anos como intér-
prete, atrelados a uma memória fabulo-
sa, possibilitaram a Edson o “arquiva-
mento” de vários dos sambas cantados 
na avenida. É impressionante como o 
entrevistado se lembra das letras. Recor-
da, inclusive, dos sambas apresentados 
em concursos e que não foram vence-
dores. É uma verdadeira riqueza o que 
este homem guarda na memória. Os 
concursos eram disputadíssimos. Vários 
compositores faziam suas canções para 
serem escolhidas na quadra da escola. 
Em sua opinião, nem sempre os sambas 
escolhidos pelo júri eram os melhores. 
Mas a qualidade das músicas era tão boa 
que o julgamento se tornava difícil. 

A comunidade Vermelho e Bran-
co orgulhava-se em desfilar pela escola, 
mesmo com todas as dificuldades en-
frentadas. Havia, de fato, um espírito 
comunitário muito grande. As pessoas 

se organizavam em mutirões. Fantasias, 
carros alegóricos, adereços, tudo era 
confeccionado por elas. Até hoje, mes-
mo com todas as mudanças ocorridas na 
estrutura do carnaval, a comunidade se 
mantém unida e tem orgulho em colocar 
a escola na Avenida.

Desde a década de 1980, o Car-
naval se transformou na “maior festa 
popular do planeta”. As grandes esco-
las do Rio de Janeiro e, mais tarde, as 
de São Paulo, profissionalizaram-se, 
cresceram, projetaram-se para o mundo. 
Hoje, empregos são gerados em função 
desse evento. Muitas escolas são em-
presas, com responsabilidades sobre as 
vidas de muitos trabalhadores e, para 
além disso, o carnaval brasileiro é uma 
grande atração turística. 

Quando essas mudanças ocor-
reram na cidade de Rio Claro, a Voz do 
Morro precisou ficar independente da 
Associação José do Patrocínio, pois era 
necessário arrecadar fundos exclusivos 
para a escola. Assim, nasceu a Grasifs. 
Enfim, a partir daí as escolas de samba 
da cidade acompanharam a profissiona-
lização do Carnaval, seguindo uma ten-
dência nacional. Antes disso, não havia 
samba-enredo. As pessoas cantavam os 
sambas do Rio de Janeiro e de São Pau-
lo mesmo. 

Em 1977, na comemoração do 
sesquicentenário de Rio Claro, a Voz do 
Morro apresentou o seu primeiro samba 
enredo, composto por Vadinho e apitado 
pelo Mestre Dadá.

A Voz do Morro nos apresenta ago-
ra / No seu enredo a história de Rio 
Claro original /Foi um ato de bravu-
ra / Onde seu povo figura sua mais 
alta nobreza / Alfredo Ellis na gló-
ria / Fez de Rio Claro a história do 
cultivo, a alegria / Com os escravos 
libertados / Seu nome foi exaltado 
até o romper do dia / Padre Delfino 
é quem trouxe / Aquela estátua tão 
doce de São João lá da Bahia / E 
no sesquicentenário, nossa avenida 
é cenário / Do carnaval e folia / Ô, 
ô, ô, ô, ô / Cento e cinquenta anos 
de amor / O balão vai subindo, vai 

caindo a garoa / Rio Claro é tão lin-
do e noite é tão boa.

Em 1978, Cláudio sugeriu o 
tema “Flores” e Dadá compôs do samba 
“Brasil Primavera”.

Veja colibri, veja colibri / Veja que 
a primavera já chegou / Rosas, hor-
tênsias, jasmins / Beija beija-flor, 
beija com amor / Ô, ô, ô, ô / Oh! 
Que beleza / A escola vem mostrar 
/ A natureza em festa / Homenage-
ando as flores de todo lugar / Flores 
que o jardineiro regou / Flores que o 
astro sol clareou / E o beija-flor can-
tando / Vai voando com amor.

No ano seguinte foi apresentado 
o tema “Brasil, Lendas e Mitos”.

Vem meu povo, vem cantar / Que a 
Voz do Morro na avenida vai pas-
sar / Vem meu povo, vem dançar 
/ Com Brasil lendas e mitos que 
vamos apresentar / Mas contam / 
Contam na sua história / Que uma 
índia linda pela lua apaixonou / E 
o seu amor era tão forte / Que em 
vitória- régia transformou / E a Iara 
/ E a Iara, mãe d’água / Moça bonita 
que os homens atraiu / Com os seus 
cabelos verdejantes / Tudo o que 
queria conseguiu / Vem meu povo, 
vem cantar / Que a Voz do Morro na 
avenida vai passar / Vem meu povo, 
vem dançar / Com Brasil lendas e 
mitos que vamos apresentar / Ma-
tita Perê / Matita Perê, menino pás-
saro, menino de asas / A sua lenda 
para mim foi um encanto / E trago 
agora os filhos de Chico Santos / 
Pássaros que voam 
Que brincam e vivem a cantar / 
Com sua força poderosa.

Em 1987, a dona Diva propôs 
o tema “A Outra Face”. O objetivo era 
valorizar a comunidade negra. Assim, a 
Grasifs resolveu homenagear Clemen-
tina de Jesus, dona de uma das mais 
grandiosas vozes de que se tem registro. 
O Grupo Ginástico garantiu a presença 
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da cantora na cidade que, por sua vez, 
realizou um show no Tabajara, cinema 
do grupo Padula Neto, na Rua 1, Avenida 
22, ocupado hoje , por uma grande loja de 
utilidades. Edson lembrou que o prédio 
estava desativado há  algum tempo e, em 
menos de 24 horas, os grasifenses fizeram 
uma faxina, pintaram e organizaram tudo. 
Osvaldinho da Cuíca esteve na cidade, 
junto com a cantora, e executou o Hino 
Nacional na cuíca. Enfim, foi um grande 
momento para a escola e para o Carnaval 
de Rio Claro. O samba enredo deste ano 
dizia:

Vou desfilar / De vermelho e branco 
até o dia clarear, clarear / E também 
vou viajar pela cultura negra / Outra 
face eu vou mostrar / Mas o mestre 
/ Mestre Vitalino, moldando barro 
se imortalizou / E se imortalizou / E 
no palco, Grande Otelo / No teatro 
o rebolado muito influenciou / Não 
deixei de temperar arroz de Iansã 
/ Acarajé, feijoada e vatapá / E no 
futebol / E no futebol, veja quem 
eu encontrei / Encontrei / Vibrando 
o seu destino foi coroado como um 
rei / E aquela luz / E aquela luz que 
sempre reluz / Nunca há de se apagar, 
apagar / Quero que deus nos proteja / 
E venha nos abençoar / Não vadeia 
Clementina / Fui feito pra vadiar / Na 
Visconde de Rio Claro a outra face 
eu vou mostrar.

Em 1996, Edson ganhou o con-

curso de samba-enredo. Na ocasião, ele 
era o presidente da Grasifs e, mesmo ten-
do vencido a disputa, procurou o júri di-
zendo que a outra música era melhor. Era 
uma homenagem a Zumbi dos Palmares, 
composta pelo grupo “Cardápio de Pago-
de”, 300 anos após a morte do líder negro.

Entre os deuses da história / Um 
grande líder no quilombo se formou 
/ Com cultura e lealdade / E muita 
dignidade um império comandou 
/ Mas sempre de porta aberta / Para 
o escravo que da senzala fugia / Da 
agricultura fez o negro um guerreiro 
/ Que lutou o tempo inteiro / Contra 
essa covardia / 300 anos se passaram 
na memória / Que na Visconde a 
Grasifs vêm prestigiar / E agradecer 
aos nossos índios e habitantes / Que 
com o negro a todo instante deram a 
mão para lutar / Palmares foi sua sede 
principal / E hoje nesse carnaval / 
Vermelho e Branco mostra pra vocês 
/ Valeu Zumbi, hoje eu tenho identi-
dade / Posso cantar em liberdade / E 
contar o que você fez / Zumbi é luz, 
zumbi é paz, zumbi é vida / É a voz 
do morro arrebentando na avenida / 
Zumbi é luz Zumbi é pura realeza / A 
liberdade não dependeu da princesa.

Outro samba belíssimo, cantado 
por Edson, foi “Tróia Negra”:

Negra cor / A Voz do Morro vai mos-
trar as suas glórias / Que ao vencer a 
dor construiu nossa história / Tem va-
lor / Ao ver cantar a sua realeza hoje 
eu vou / De braços dados à riqueza / 
Que Chica da Silva conquistou / Ne-
gro é Obá / É zumbi, é Chico Rei / 
Já é livre, a princesa / Não precisa ser 
na lei / Negro forte / Negro forte que 
lutou até a morte / Contra a subordi-
nação / Tróia Negra / Tróia Negra re-
sistência, fortaleza / Foi semente que 
brotou e se alastrou no solo / Uma 
raça febril / Hoje o negro é nobre em 
qualquer canto do Brasil / O que é, o 
que é? / É malandro, faz o samba, diz 
no pé / No livro é doutor, na bola é 
Pelé.

Edson Luiz de Souza, cantando no 
carnaval pela Escola de Samba Grasifs, 
em Rio Claro. Sem data.

Quando a escola completou 50 
anos, em 2006, Edson idealizou e colo-
cou na Avenida a “Ala dos Anjos”. Uma 
ala com fotos de pessoas, já falecidas, 
que foram importantes para a história da 
Grasifs. Foi comovente, porque muitos 
integrantes tiveram a surpresa de ver seus 
antepassados sendo homenageados na 
Avenida. Gerações e gerações de grasi-
fenses unidas em comemoração ao meio 
século de Grasifs. O samba dizia:

50 anos de glória / A Voz do morro é 
Tradição / A raça de um povo / Que 
no passado fez nascer essa união / 
50 anos do sambista / Que faz do 
samba oração / Sou axé na história 
/ Imortalidade, memória / Levanto a 
minha bandeira / A Voz do Morro é 
o primeiro bota fogo / Oh! Bota fogo 
no chão / Faz o meu povo sambar / 
É carnaval, é carnaval / Vermelho 
e Branco é alegria / Calor que con-
tagia / Causando a explosão do ar / 
Há muito tempo o fogo tomou forma 
/ Abriu cratera, foi partida a emoção / 
De uma faísca surgiram as idéias / E 
as explosões / As chamas que incan-
descem as nossas almas / Iluminam e 
acalantam as paixões / Caô, Xangô / 
Põe mais lenha na fogueira / E  par-
rei, minha mãe Iansã / Grasifs hoje 
incendeia.

Desde 1956, quando Durval-
zinho resolveu fundar uma escola de 
samba, ao lado dos bambas da cidade, 
essa história vem sendo contada e can-
tada. “Acendendo o coração do povo”. 
A maioria desses sambas-enredos foi in-
terpretada por Edson. Em cada canto um 
legado. O comprometimento da escola 
com a história da cidade, a comunidade 
negra e a cultura brasileira, é claro. O coro 
dos brincantes “alivia o pranto”, “denun-
cia o açoite” e “acende a esperança”, sem-
pre que a Grasifs - Voz do Morro entra 
na Avenida. “Uma espécie de oração!”. 
“Uma missão”. E sempre haverá algo a 
ser dito “contra a tirania”.•
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