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Apresentação
Esta Revista comemora os 186 anos da fundação de Rio Claro e, 

como um presente para a cidade, oferecemos na capa uma bela fotografia 
de nossa estrela maior - Dalva de Oliveira - e na última capa o famoso e 
inesquecível Trio de Ouro. 

Um desafio de 2013 que está em processo é a colaboração do 
Arquivo, em parceria com o CONERC, Associação Cultural Cruzeiro do Sul, 
Unesp  e  a Faculdade Asser, na execução junto à Rede Municipal de Ensino/
Secretaria Municipal de Educação do projeto “A Comunidade Negra vai à 
Escola”, proposto pelo Centro de Voluntariado de Rio Claro  à Secretaria de 
Estado da Cultura/Programa de Ação Cultural 2012 – PROAC.

Reforçamos o interesse e a dedicação do atual governo, na garantia 
da participação e na democratização do acesso à história do município, 
identificando colaboradores que se dispõem a, voluntariamente, emprestar 
seu talento com a escrita e, assim, levantar fatos por vezes desconhecidos 
por muitos de nós e que dizem respeito à nossa cidade.   Essa 11ª. edição da 
Revista do Arquivo deixou o grupo de coordenação bastante animado, com o 
recebimento de colaborações em grande volume, o que já nos garante vários 
artigos para o próximo número.

Concluímos, na certeza de que, cada vez mais, os rio-clarenses 
participarão dos espaços criados pelo Arquivo e, com isso, registrarão, a 
história de sua família, de sua empresa, de sua Instituição, ou seja, a nossa 
História.

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente

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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Maria Teresa de Arruda Campos
Psicóloga e pedagoga, mestre e doutoranda do Grupo Violar, FE/UNICAMP, superintendente do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro.
E-mail: teresa-arruda@hotmail.com

Criação significa, antes de tudo, emoção. (Bergson)

Arquivo de Rio Claro:
Passado e Presente Construindo o Futuro

Estar no Arquivo de Rio Claro foi tarefa produtiva 
que demandou energia, trabalho em equipe e roubou horas 
de sono, muito mais do que eu pudera um dia imaginar, ao 
aceitar o convite do Prefeito Du Altimari, em dezembro de 
2008. Aprender com os desafios que se apresentavam, dia 
após dia, foi um trabalho de abertura pessoal e, sobretudo, 
de criação.

Apresento neste artigo um pouco dos muitos dias e 
noites em que esse desafio tomou conta de nossos corpos e 
cabeças, para que pudéssemos, ao final dos primeiros quatro 
anos da gestão a que fora agora reconduzida, ter orgulho do 
que produzimos. Como um tipo de prestação de contas da 
gestão 2009-2012, registro nesta Revista de nº 11, o que nos-
so grupo de trabalho pôde realizar. 

O Arquivo Público e Histórico de Rio Claro foi cria-
do pela Lei Municipal Nº1573, de 11 de outubro de 1979, e 
desde a sua criação, entre as suas atribuições estão:

 

 9 Garantir acesso às informações contidas na documen-
tação sob sua custódia, ressalvados os casos de sigilo 
protegidos por Lei;

 9 Receber, por transferências ou recolhimento, os docu-
mentos produzidos e acumulados pelo poder público 
municipal;

 9 Receber, por doação ou compra, documentos de origem 
privada de interesse do município;

 9 Produzir documentos que registrem expressões culturais 
da comunidade;

 9 Promover integração sistêmica com os arquivos corren-

1 Conforme Lei citada

Visita da Escola José Cardoso, ao acervo do Arquivo, em agosto 
de 2011. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro.

tes e setores de protocolo da Prefeitura Municipal;

 9 Manter intercâmbio com instituições afins, nacionais e es-
trangeiras;

 9 Custodiar, por intermédio de acordos previamente afirma-
dos, e se houver conveniência e oportunidade, documentos 
de outras esferas e poderes governamentais.1 



6 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2013

Depois da adaptação ao modo 
como a Instituição estava estruturada, 
com apenas cinco servidores, pusemo-
-nos a pensar em novas formas de gestão, 
a partir de um programa que contribuís-
se para o exercício de suas atribuições e 
do reconhecimento da população sobre 
sua importância. Agregar as pessoas que 
tivessem a disponibilidade de cuidar de 
nossa história e daquilo que a memória 
poderia ainda somar a ela, essa foi a es-
tratégia que traçamos. 

O Arquivo é um equipamento 
público que tem a responsabilidade de 
ajudar a pensar a cidade, uma vez que 
cuida de sua história a partir do presente. 
Tem, entre muitas, duas grandes tarefas: 
cuidar da documentação da administra-
ção municipal, que é realizada pelo ar-
quivo intermediário, e dos documentos 
que passam para guarda permanente 
(históricos)  sejam públicos ou privados. 

O Arquivo Intermediário regis-
trou 25.704 atendimentos à Administra-
ção Pública, o que aponta para a neces-
sidade de ampliar a equipe e o espaço 
disponibilizado para a guarda documen-
tal. É importante que seja revista a LEI 
MUNICIPAL N° 1883, de 29 de março 
de 1984, que dispõe sobre o patrimônio 

arquivístico de Rio Claro e institui o Sis-
tema Municipal de Arquivos para que 
a gestão documental da administração 
pública possa ser melhor equalizada e 
adequar-se aos novos tempos.

É premente, também, que seja 
revista ainda a Legislação do Arquivo: 
Lei Municipal nº1573, de 11 de outubro 
de 1979 que cria o Arquivo Público e 
Histórico do Município de Rio Claro e 
o Regimento Interno de 21 de março de 
1981 do Conselho Superior do Arquivo 
Público e Histórico do Município de 
Rio Claro. 

Essas alterações na legislação 
contribuirão para a modernização da 
Autarquia, facilitando a agilidade e dis-
ponibilidade documental, previstas na 

nova Lei de Acesso à Informação2 .
O Setor de Pesquisa cuida da 

documentação permanente, histórica. 
Possui rico acervo composto de mate-
rial raro e necessário para a pesquisa 
sobre o Município, a Região, o Estado 
e o País. Nesses quatro anos conseguiu 
estruturar-se, pois se encontrava fecha-
do pela falta de servidores. Os equipa-
mentos, além de obsoletos, eram pou-
cos. Estamos trabalhando para ampliar 
o número de servidores qualificados 
para a função de organizar e disponibi-
lizar o acesso ágil e irrestrito a essa do-
cumentação ímpar da história da cidade 
e do país.  Foram 10.178 pedidos de 
pesquisa na documentação permanente, 
hemeroteca e biblioteca de pesquisado-
res ligados a Universidades brasileiras 
e do exterior. 

Optamos por trazer a comuni-
dade para dentro do Arquivo, desen-
volvendo vários eventos que pudessem 
ajudar a pensar a vida e a cidade, com 
temas diversos. Isso também contribuiu 
para que o Arquivo se integrasse à cida-
de e passasse a fazer parte de seu dia a 
dia, ampliando o número de consulen-
tes e ampliando seu acervo histórico, 
ainda guardados nos lares rio-clarenses.   

Ente as primeiras atividades, 
destacamos o Bate-papo Cultural. 
Evento mensal, até o final de 2012, ti-
vemos quarenta e nove apresentações, 
marcadas por um pensar a vida em 
toda a extensão, com temas variados, 
apontando para a complexidade des-
ses tempos pós-modernos.  Os even-
tos podem ser assistidos no endereço  
www.aphrioclaro.sp.gov.br.

O Bate-papo cultural é um es-
paço de encontro, encontro que pode 
provocar uma outra experiência, um 
novo pensar: 

2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm, acesso: 07/02/2013, às 10h30.

Imagem do 44º Bate-papo Cultural e lançamento de livro de Eduardo A. Pellejero, em 
fevereiro de 2012. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Desenho da residência do Dr. José Luiz Borges feito a bico de pena, por Percy 
de Oliveira, em 1987. Parte da reedição composta de 15 desenhos, lançada pelo 
Arquivo Público em 2012. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro.



7 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2013

A experiência é o que nos passa, o 
que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que 
acontece, ou o que toca. A cada 
dia se passam muitas coisas, po-
rém, ao mesmo tempo, quase nada 
nos acontece. Dir-se-ia que tudo o 
que se passa está organizado para 
que nada nos aconteça... Nunca se  
passaram tantas coisas, mas a 
experiência é cada vez mais rara  
(LARROSA, 1997).

os melhores dos Novos Olhares (obras 
premiadas em anos anteriores) e três edi-
ções do Salão de Artes Novos Olhares 
que somente aceita obras sobre Rio Claro. 
Nessas três edições, realizadas em 2010, 
2011 e 2012, foram inscritas 226 obras.

Foram produzidas oito Revistas 
do Arquivo com lançamento semes-
tral, somando 134 artigos, envolvendo 
159 autores, sempre com o foco na ci-
dade e na nossa gente. As Revistas são 
impressas e disponibilizadas no site  
www.aphrioclaro.sp.gov.br.

Publicamos dois livros, quatro 
agendas anuais e, numa parceria com a 
ACIRC, coordenamos um livro sobre a 
história da instituição, da indústria, co-
mércio, arte e cultura em Rio Claro. 

Em parceria com fotógrafos 
voluntários, produzimos cinco coleções 
de postais que apresentam nossa cida-
de em diferentes olhares. Relançamos a 
coleção de pranchas em desenhos a bico 
de pena sobre os prédios históricos da 
cidade, feitas por Percy de Oliveira, na 
década de 1980. 

Outra atividade que contribuiu 
para o registro do tempo presente foi o 
concurso de fotografia “Rio Claro Reve-
la sua História”. Foram quatro edições 
que somaram 899 fotografias inscritas 
que passaram a compor o acervo da Au-
tarquia com o registro atual feito pela 
própria comunidade.

Três projetos de pesquisa foram 
realizados:

1) Projeto “Patrimônio da Co-
munidade: Cartório Criminal de Rio 
Claro (1836-1930)”, financiado pelo 
BNDES que se constituiu por: tratamen-
to físico dos processos e elaboração de 
banco de dados para consulta de pesqui-
sadores. Estamos aguardando o resulta-

do de um concurso de projetos da Pe-
trobrás, com o qual queremos trabalhar, 
dando o mesmo tratamento aos Inqué-
ritos Policiais que abrangem o período 
1940-1990,  recolhidos nesta gestão. 

2) Outro projeto importante 
abordou o levantamento sobre as vítimas 

Pequenos reparos de documentos antigos 
degradados pelo tempo, que fazem parte 
do acervo do Arquivo. Imagem com uma 
edição do Jornal O Alpha.

Desenho da Escola técnica "Armando 
Bayuex da Silva", feito a bico de pena e 
aquarelado, por Luiz Miotto. Parte da Co-
leção de Postais "As escolas de Rio Claro", 
lançada em 2012, composta por 12 
cartões. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

Evento de lançamento Revista do Arquivo nº 10 e abertura da exposição de fotografias ''IV Rio Claro Revela sua História'', 2012. 
Casarão da Cultura - Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Uma atividade importante que 
já fazia parte das realizações do Arquivo 
e somente a ampliamos, diz respeito 
às exposições de fotografias. Mostrar a 
história e/ou os acontecimentos recentes 
é algo que sempre chama a atenção das 
pessoas. Fizemos vinte e cinco exposi-
ções que foram montadas em vários pon-
tos da cidade: do Paço Municipal, aos 
Jardins e Praças, Estação Ferroviária, 
Poupatempo, Casarão da Cultura, Centro 
Cultural, escolas. No tocante às pinturas, 
esculturas e desenhos, fizemos quatro 
exposições: Becos com Saídas – artis-
ta plástica Ciça Alves, exposição sobre 

Documentos do acervo do Arquivo In-
termediário. 2013. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro.
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da ditadura civil-miliar em Rio Claro 
e reuniu a história de Maria Cecília  
Bárbara Wetten, Abílio Clemente Filho 
e Orlando Moura Momente, culminando 
com a presença no Arquivo, da Comis-
são de Anistia da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos do Governo Federal, 
da Procuradoria Geral da União, do 
“Grupo Tortura Nunca Mais”, do Servi-
ço Franciscano de Solidariedade, de Juí-
zes e Professores Universitários. Houve 
pedido público de desculpas às vítimas 
de tortura e morte nesse período. Ativi-
dades desenvolvidas nesse tema:

 9 Realização de seis Bate-papos Cul-
turais;

 9 Produção de oito entrevistas com 
gravação em audiovisual;

 9 Produção de quatro documentários;

 9 Gravações de três eventos;

 9 Levantamento em jornais locais de 
matérias (1963-1988);

 9 Digitalização do Fundo Maria Cecília 
Bárbara Wetten;

 9 Contato com o Arquivo do Esta-
do – localização de processos dos 
rio-clarenses vítimas da ditadura. 

3) O terceiro projeto de pes-
quisa foi pensado a partir da ausência 

de documentação sobre a história do 
negro em nossa região que, todos sabe-
mos, explorou grandemente a mão de 
obra escrava nas fazendas produtoras 
do café. Esse projeto visa, ainda, dar 
elementos para a implantação da Lei 
nº 10.639/2003 na rede municipal de 
ensino, capacitando professores nes-
sa nova tarefa que é discutir, na rede, 
a história afro-brasileira. O projeto foi 
contemplado com um prêmio do ProAc  
e conta com a história oral contada pelos 
Griôs de Rio Claro. 

Alberti (2004) ao abordar a en-
trevista em História Oral assim afirma:

É da experiência de um sujeito 
que se trata; sua narrativa acaba 
colorindo o passado com um va-
lor que nos é caro: aquele que faz 
do homem um indivíduo único e 
singular em nossa história, um su-
jeito que efetivamente viveu – e, 
por isso dá vida a – as conjunturas 
e estruturas que de outro modo pa-
recem tão distantes (p.14)

O projeto de contar a história da 
comunidade negra foi responsável por 
uma grande produção de documentação 
oral, pesquisa na hemeroteca, realização 
de eventos como: Conversas Griô3 (de-
poimentos públicos), Bate-papo Cultural 
e produção de documentários. 

Foram desenvolvidas as seguin-
tes atividades:

 9 Capacitação para coordenadores de 
Escolas Municipais sobre o cumpri-
mento da  Lei nº 10.639/2003 nas sa-
las de educação fundamental e EJA;

 9 Cinquenta e uma documentações au-
diovisuais sobre Cultura e História 
Afro-  brasileira em Rio Claro;

 9 Nove Bate-papos Culturais sobre a 
temática;

 9 Oito Conversas Griô;

 9 Vinte e duas entrevistas com grava-

3 A palavra griot é francesa, griot no masculino e griote no feminino.  Os griôs são responsáveis por uma sabedoria e uma arte verbal presentes nos rituais 
da vida social: nascimento, iniciação, aliança matrimonial, cerimônia de casamento e funerais. Os griôs têm uma imagem social e política, além de um 
lugar econômico determinante no funcionamento das sociedades do noroeste da África.

Conversa Griô, evento cultural realizado sob a Figueira do São Benedito e promovido 
pelo APH, com participação ativa da comunidade negra de Rio Claro. Agosto de 
2012. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Oficina de ''Desenho'', realizada pelo 
APH, com Ciça Alves, em novembro de 
2011. Imagem do acervo do Arquivo Pú-
blico e Histórico de Rio Claro.

Oficina de Graffite, realizada pelo Arqui-
vo, com o artista e grafiteiro Léo Dco, 
em setembro de 2012. Imagem do acer-
vo do Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro.
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ção em audiovisual;

 9 Dez documentários;

 9 Doze eventos gravados;

 9 Publicação de publicados nas Revis-
tas do Arquivo ;

 9 As agendas 2012 e 2013 trazem te-
mática especifica;

 9 Parte dos artistas no capítulo sobre 
Arte e Cultura em Rio Claro, foi  
privilegiada na produção do livro 
“Acirc 90 anos”;

 9 Envio de projetos sobre a temática 
para: IPHAN e PROAC parceria 
com o grupo Taquara Rachada e o 
Ponto de Cultura Rio Claro Cidade 
Viva;

 9 Parceria com a TV comunitária, 
cujos documentários estão sen-
do transmitidos às 5as e 6as fei-
ras às 18h30, no canal 99 da Net. 

Em 2009, começamos a pro-
duzir o Portal Memória Viva que hoje 
conta 32 documentários produzidos 
pela equipe do Arquivo. Tem sido uma 
experiência muito interessante ouvir as 
pessoas e produzir uma parte de suas 
histórias no formato de documentários. 
O projeto foi finalista do Prêmio Cultura 
Viva, no ano de 2010, na categoria Ini-
ciativas de gestores públicos, promovi-
do pelo Ministério da Cultura. O Portal 
Memória Viva entende que "A ditadura 
da escrita é tão fundamental que a His-
tória se preza como manifestação de co-
nhecimento a partir da escrita. Antes, é  
pré-história", explica Meihy (2005). A 
partir dessa colocação, ele aponta ain-
da para todas as escritas que servem 
para corroborar algo: contas, contratos, 
balanços, acordos, certidões, estatutos, 
regimentos, regulamentos que são apre-
sentados como garantias da “verdade". 

A máxima de que “o que não 
está escrito o vento leva” ou ainda o tal 
“preto no branco” são posturas positivis-
tas que impregnaram nossa cultura tiran-
do da história a singularidade provocada 
em cada um e em cada uma, levando a 
sociedade a equivocar-se acreditando 
que sem documentos não há história. 
Essa nova história pretende “dar voz 

às versões daqueles que não se veem 
representados na história oficial e parte 
do pressuposto de que não há verdade 
histórica” (MAGALHÃES, p. 28). Nesse 
sentido é preciso questionar os registros 
e documentos como representantes da 
‘verdade’, revendo a forma como foram 
construídos, os interesses que representa-
ram e o momento em que foram produ-
zidos. Colher, organizar e disponibilizar 
os documentos orais são estratégias de 
outros recursos para compor a história de 
um povo.

Em parceria com a TV Cidade 
Livre, esses documentários são veicula-
dos no canal Canal 99 Analógico - Canal 
10 Digital, duas vezes na semana: 5as e 
6as feiras, às 18h15. Os documentos orais 
coletados são tratados e disponibilizados 
para pesquisadores na autarquia. Os do-
cumentários podem ser vistos no endere-
ço:  www.memoriaviva.sp.gov.br. 

Iniciativas com as crianças da 
rede municipal de ensino também estive-
ram presentes no Bate-papo na Floresta. 
Realizamos, ainda, a Roda de Conversa 
com relatos de viagens e experiências, 
apresentações teatrais, seminários, jorna-
da, atividades que o Arquivo pode organi-
zar no sentido de trazer temas da atualida-
de e da história para serem pensados, para 
ajudar a viver esse tempo.

Apoiamos iniciativas de vá-
rias Secretarias Municipais com proje-
tos transversais. A Fundação Ulysses 
Guimarães também contou com o apoio 
da Autarquia na organização de seu acer-
vo. 

Adotamos o GESDOC como 
programa para acesso ao acervo. Fizemos 
o primeiro pregão do Arquivo para iniciar 
a digitalização do Fundo Plínio Salgado, 
acervo da Autarquia que é pesquisado por 
pós-graduandos de vários estados brasi-
leiros e do exterior. Estamos iniciando o 
processo de novo pregão para continuida-
de da digitalização do acervo e de indexa-
ção do que já está digitalizado. 

Prefeituras de várias cidades da 
região têm procurado a Autarquia para 
conhecer o trabalho e iniciar implantação 
de Arquivos Públicos e Históricos em 
suas cidades. A democratização do aces-
so a todas as informações tanto finan-

Abertura da XII Mostra de Artes ''Novos Olhares'' e lançamento da Agenda 2013. 
2012. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Capa da Agenda 2013 - Os Sons da 
Terra, produzida e lançada pelo Arquivo 
Público e Histórico.
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ceiras como das atividades do Arquivo 
estão disponibilizadas no site www.
aphrioclaro.sp.gov.br, nos murais da 
Autarquia e são enviadas, mensalmente, 
para o Conselho Superior.

O Arquivo teve como parceiros: 
Unesp, Centro de Voluntariado/Ponto de 
Cultura Cidade Viva, Grupo Kino-olho, 
ACIRC, CIESP, ASSER, Grupo AUÊ, 
TV Cidade Livre, Conselho da Comuni-
dade Negra e toda a imprensa que pro-
porcionou a veiculação das campanhas, 
eventos e necessidades da Autarquia, re-
conhecendo, dessa forma a importância 
de estar junto nesse registro do tempo 
presente. 

Nesses quatro anos consegui-
mos reunir uma equipe de pesquisadores 
e de artistas que se somaram, sem remu-
neração, aos projetos e iniciativas, moti-
vados por um ideal de construir, produzir 
e fazer do Arquivo, além de um espaço 
público de guarda, um espaço de produ-
ção de conhecimento.

Foram muitos cursos frequenta-
dos pelos servidores e oferecidos gratui-
tamente para a população, aproximando 
o Arquivo da comunidade, e trazendo 
especialistas para compartilharem seus 
saberes e práticas, qualificando-os, cada 
vez mais, para o exercício de um traba-
lho de excelência.

Para os próximos anos, queremos 
dar continuidade ao processo de digitali-
zação e indexação do acervo, ampliar o 
número de servidores, poder atender a 
população em período integral, e iniciar 
o projeto do Centro de Memória da Ima-
gem e do Som, incentivado nesse início 
com recursos do IBRAM (MinC), por 
meio de emenda parlamentar do Deputa-
do Newton Lima. A próxima etapa será a 
adequação de espaço físico para abrigar o 
estúdio público de gravação, bem como 
o acervo fílmico, musical, iconográfico 
e de depoimentos orais que comporão o 
acervo do CMIS.

Todo o processo produtivo do  
Arquivo foi possível com a contratação 
de servidores por meio de concurso pú-
blico, realizado em 2010. Tramitou na 
Câmara Municipal novo projeto de Lei 
para criação de novos cargos, inclusive 
de analista de gestão documental e histo-
riador, cargos inexistentes na estrutura do 
Arquivo.

A presença do Conselho Superior 
em todos os projetos trabalhando na con-
cepção, acompanhamento, fiscalização e 
envolvendo-se na vida da Autarquia fize-
ram a diferença para que o Arquivo pu-
desse conquistar um espaço de reconheci-
mento de seu papel na história da cidade e 
na construção do presente.

Podemos dizer que criamos, nos 
emocionamos e produzimos. Assim po-
demos tentar nos tornar “humanos, dema-
siadamente humanos”. •
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“Salve, Salve, Oh Santa Liberdade!”
Imigração Germânica no Interior e o Mercado 
de Trabalho Livre em São Paulo

É raro os habitantes de Rio Claro, talvez por conta da pressa ou mesmo do hábito, perceberem quão grande é a 
influência do elemento germânico em sua cidade: quantos são os municípios brasileiros que contam com um bairro cha-
mado Vila Alemã, um Colégio Alemão – atual Colégio Koelle, um Cemitério Luterano – popularmente conhecido como 
Cemitério Alemão? Ou que têm em seus distritos também populações descendentes de imigrantes alemães e suíços, além 
de fazendas que empregaram esses trabalhadores há cerca de um século e meio? Ou, então, ao fazer um curto passeio que 
seja, deparar-se com nomes claramente germânicos nas portas de lojas, escritórios e consultórios: Büll, Hebling, Hofling, 
Kannebley, Krettlis, Meyer, Schmidt, Weiss, Witzel...   

A história que conduziu a esse estado de coisas e levou a essa influência alemã no interior de São Paulo  
confunde-se, em larga medida, com o processo de formação e consolidação do mercado de trabalho livre no Brasil, em me-
ados do século XIX. Embora temporalmente mais afastada e quantitativamente menor que outros processos imigratórios, 
sobretudo de italianos, a entrada dos alemães, suas reivindicações por condições de trabalho, baseadas em contratos e sua 
capacidade de associação e formação de grupos para manutenção de tradições culturais, estiveram na base da formação da 
sociedade paulista. O objetivo do presente artigo é reconstituir os fluxos desse processo imigratório, observando como se 
deu essa influência que sobrevive – e de maneira considerável – até hoje em municípios como Rio Claro, Limeira, Piraci-
caba, Campinas e Jundiaí. 

1847. 16 de junho. Após 42 dias de viagem cruzando o Atlântico em duas embarcações e 14 dias subindo o planalto 
paulista de Santos, em direção ao interior da Província, finalmente chegavam à Fazenda Ibicaba, em Limeira, os primeiros 
401 alemães fundadores da Colônia Senador Vergueiro. As famílias desses pioneiros haviam sido contratadas, em sua 
maioria, na região de Mainz e depois, por uma longa viagem, haviam descido pelo rio Reno até as cidades de Arnheim 
e Amsterdã para, finalmente, serem embarcadas para o Brasil, em Hamburgo (PERRET GENTIL, 1851, p. 62). A con-
tratação fora feita em nome de Vergueiro & Cia., sociedade formada pelo Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro 
com dois de seus filhos, e tinha por objetivo introduzir na fazenda do senador um novo regime de trabalho: o sistema de 
parceria, segundo Witter (1982, p. 107-116).

Para melhor compreender o início da contratação de imigrantes germânicos, é necessário observar mais am-
plamente o contexto histórico da década de 1840. Nesse período, as pressões internacionais para a extinção do tráfi-
co negreiro colocavam, no centro da pauta política, a necessidade de obtenção de fontes alternativas de mão de obra, 
sobretudo considerando-se a expansão da cafeicultura em direção ao oeste paulista (CALÓGERAS, 1998, p. 352 ss.).  
As perspectivas do fim do tráfico negreiro pressionavam pela busca de novos regimes de trabalho, e foi nesse contexto que 
o Senador Vergueiro formulou as bases do sistema de parceria em São Paulo. 

* O autor convida os interessados nos temas da imigração germânica em São Paulo e nas relações bilaterais Brasil-Alemanha a enviarem-lhe um e-mail: o 
presente artigo baseia-se em um Trabalho de Conclusão de Curso e dois artigos, que o autor gostaria de compartilhar com os interessados.
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O regime de trabalho possuía 
dois princípios: (i) endividamento e 
(ii) meação dos resultados. Em termos 
de Teoria Econômica, o endividamen-
to funcionava como um “controle” 
contratual, ou seja, buscava-se por 
meio dele fazer com que as famílias 
contratadas na Europa permaneces-
sem por certo tempo na fazenda, até 
saldarem seus débitos. No entanto, a 
fim de que essas famílias imigrantes 
não desanimassem com o trabalho nos 
cafezais, era necessário que vissem o 
resultado de seus esforços por meio 
dos “incentivos” do contrato, entre os 
quais a meação da produção – todo o 
resultado de um ano de trabalho era 
dividido entre o fazendeiro e o colo-
no – além de outros benefícios, como 
a permissão para que as famílias culti-
vassem gêneros alimentícios. 

Antes, em 1840, o Senador 
Vergueiro já tentara aplicar o sistema 
de parceria com imigrantes portugue-
ses, mas a experiência falhara e, em-
bora o Senador atribuísse o fracasso da 
primeira experiência aos distúrbios po-

líticos que enfrentara em 1842, o mais 
provável é que os termos dos contratos 
com os portugueses não estivessem 
equilibrados (HEFLINGER, 2009, 
p.26-34; LAMOUNIER, 1986, p.25). 
Por outro lado, a imigração dos ale-
mães de 1847 logrou relativo sucesso, 
muito embora seja necessário cautela 
na leitura de documentos do período, 
porque os agentes de imigração faziam 
forte propaganda em prol do Brasil, de 
modo que muitas informações veicu-
ladas, nem sempre correspondiam à 
efetiva situação dos colonos. 

Com esses alemães, foram da-
dos os primeiros passos para a forma-
ção de um regime de trabalho livre em 
uma sociedade escravocrata: os pri-
meiros passos de uma longa jornada, 
repleta de descaminhos e recuos, mas, 
sem esses primeiros passos, nada se 
conseguiria.  

De 1847 a 1852, a firma Ver-
gueiro continuou a contratar traba-
lhadores para suas próprias fazendas 
e, eventualmente, para um ou outro 
fazendeiro interessado. Na década de 

1850, contudo, a função desta firma al-
terou-se fundamentalmente, passando 
a ser a principal engajadora de mão de 
obra  para diversas fazendas no interior 
da Província. Iniciava-se, assim, uma 
segunda fase na imigração germânica, 
um período de expansão. Entre 1850 
e 1860, mais de 109 fazendas e sítios 
de São Paulo tinham trabalhadores 
livres, contratados sob o sistema de 
parceria ou regimes de trabalho aná-
logos (WITZEL DE SOUZA, 2011, 
p. 230-245), grande parte das quais, 
com alemães. Somente em Rio Claro, 
existiam, no período, 12 colônias (vide 
tabela abaixo). É interessante obser-
var, ainda, que as regiões de origem 
dos imigrantes passaram a ser mais 
variadas: houve mais engajamentos no 
Holstein e iniciou-se a contratação de 
suíços, muitas vezes com a subvenção 
das municipalidades da Confederação 
Helvética, que sofria a pressão do au-
mento populacional.

Fazenda/Colônia Proprietário
Número 

Médio de 
Colonos

Composição 

Angélica Vergueiro & Cia. 149 Alemães, Suíços, Portugueses

Biri Dr. José Elias Pacheco Jordão 125 Alemães, Suíços, Brasileiros 

Couvitinga Dr. José Elias Pacheco Jordão 75 Alemães, Suíços, Brasileiros 

Boa Vista Benedito Antonio de Camargo 176
Alemães, Suíços, Portugueses, 
Brasileiros

Boa Vista Anna Joaquina Nogueira de Oliveira 46 Alemães, Portugueses

Morro Grande Anna Joaquina Nogueira Oliveira - -

S. João do Morro Grande João Ribeiro dos Santos Camargo 42 Portugueses, Brasileiros

Corumbataí M. R. de Carvalho Pinto - -

Chácara do Corumbataí - 18 Alemães

S. José do Corumbataí Domingos José da Costa Alves - -

Sertão de Araraquara Domingos José da Costa Alves - -

Francisco Gouvea Botero Francisco Gouvea Botero - -

Itaúna Ignácio Xavier de Negreiros - -

Fonte: Elaborado conforme WITZEL DE SOUZA, 2011. 

Tabela 01 - Colônias  existentes  em Rio Claro  1850 -1860
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Por conta dessa expansão, 
Vergueiro & Cia. transformou-se em 
agência de engajamento de mão de 
obra. Para que pudesse dar conta da 
nova demanda, introduziu diversas 
alterações contratuais, principalmente 
pelo aumento dos controles. Dentre 
as modificações nos contratos, mere-
cem destaque: (i) inclusão da cláusu-
la de transferência, que permitia ao 
contratador do imigrante transferi-lo 
a outros proprietários – o que chegou 
a ser observado como uma “escravi-
dão branca” pelos colonos que a ela 
se opunham; (ii) início da cobrança de 
comissões de engajamento para pagar 
os contratadores na Europa, muitas ve-
zes sem que essa dívida estivesse es-
tipulada nos contratos; (iii) regulação 
dos serviços de beneficiamento do café 
em $400 rs., o que não havia sido esti-
pulado no período anterior (DAVATZ, 
1972, Cap. 2). 

Curiosamente, outros fazen-
deiros começaram a propor seus pró-
prios contratos, não poucas vezes 
com termos mais vantajosos que os de 
Vergueiro. A existência de um número 
crescente de proprietários empregando 
trabalhadores livres iniciava a com-
petição por mão de obra, algo inédito 
em uma sociedade escravocrata. Mas 
os problemas daí decorrentes também 
não foram pequenos. Habituados aos 
métodos de coação da escravidão, a 
grande maioria dos proprietários via 
nas demandas dos trabalhadores livres 
apenas insubordinação; assim, movi-
mentos de reivindicação por parte dos 
trabalhadores germânicos eram vistos 
apenas como infidelidade aos patrões, 
ao passo que o cumprimento de cer-
tos termos contratados era observado 
como simples benesse fornecida de 
cima para baixo, do fazendeiro para o 
colono, e não como uma relação hori-
zontal entre eles, regulada por contra-
tos. 

Com essa expansão, estima-
-se que o número de colonos de origem 
germânica em São Paulo – referindo-se 
àqueles oriundos tanto dos Estados 
Alemães quanto dos Cantões Suíços 

de língua alemã – esteja por volta de 
5.000 indivíduos. Somente em Rio 
Claro, onde a população na década 
de 1850 era de cerca de 2.400 pesso-
as, existiam pelo menos 370 alemães 
e 121 suíços (SANTOS, 2000, p. 48). 

O desenvolvimento ocasio-
nado por esses colonos não passou 
despercebido dos contemporâneos. O 
"Álbum Histórico de Rio Claro, 1922", 
por exemplo, observava que com a ins-
talação das colônias Bury (SIC) e Boa 
Vista, em 1855, "[…] a vida da Villa se 
intensificou grandemente e para aqui 
se mudavam famílias e mais famílias e 
todos os dias se tiravam licenças para 
abertura de armazéns [...]" (Álbum 
Histórico de Rio Claro (1922), p. 41). 
E o Ministro Plenipotenciário Suíço, J. 
J. von Tschudi, encarregado de inspe-
cionar as colônias em São Paulo, as-
sim se expressou: “Diversas pessoas 
importantes em Campinas e em Rio 
Claro referiram-se, com inteira sin-
ceridade, à benéfica influência que o 
elemento germânico exercia na região 
[...]” (TSCHUDI, 1980, p. 159). 

O ano de 1856 marcou o início 
de um novo período, o que em nosso 
esquema cronológico poderia ser cha-
mado de fase de revoltas e apurações 
internacionais. Em maio daquele ano, 
alguns suíços da colônia Nova Olinda, 
em Ubatuba, conseguiram reportar-se, 
não apenas ao Cônsul Geral de seu 
país, mas às próprias autoridades im-
periais brasileiras, alegando que seus 
contratos não somente eram descum-
pridos pelo fazendeiro, mas que tam-
bém receberam tratamento violentís-
simo de autoridades brasileiras, após 
terem aprisionado animais que haviam 
estragado suas plantações. 

O grande movimento de con-
testação, no entanto, ocorreria em fins 
daquele ano, na primeira e principal 
colônia de São Paulo: Ibicaba. Após 
um ano conturbado, em que os colonos 
esperavam ótimos resultados, mas no 
qual obtiveram algo muito abaixo de 
suas expectativas, estourou em dezem-
bro o movimento que ficou conhecido 
como a “Revolta dos Parceiros”. Li-

derada por Thomas Davatz, a maioria 
dos suíços e alemães daquela fazenda 
revoltou-se contra o que consideravam 
descumprimentos contratuais impor-
tantes por parte de Vergueiro & Cia., 
enviando um relatório muito negativo 
às autoridades cantonais suíças e re-
querendo uma inspeção internacional 
de sua situação.

A primeira inspeção ocorreu 
no ano seguinte, pelo envio do suíço 
Dr. Heusser à fazenda, mas as dúvi-
das das autoridades suíças e a intensa 
comunicação consular entre diversos 
Estados Alemães e Cantões Suíços 
culminaram com a missão do Minis-
tro Plenipotenciário J. J. von Tschu-
di, em 1860 (TSCHUDI, 1980). Um 
dos grandes méritos de Tschudi foi o 
de avaliar a responsabilidade de am-
bas as partes nas situações de conflito 
existentes, reconhecendo a parcela de 
culpa tanto de proprietários quanto de 
colonos, na explicação de certos pro-
blemas enfrentados nas colônias pau-
listas. 

Embora a Revolta dos Parcei-
ros tenha sido a maior expressão de 
descontentamento dos colonos, não 
se deve cair no erro de pensá-la como 
o único movimento contestatório dos 
imigrantes. Ao longo de toda a década 
de 1850, existiram ofícios de autorida-
des municipais, provinciais e consula-
res, reportando diversas queixas dos 
imigrantes a respeito de seus regimes 
de trabalho e à maneira como eram in-
terpretados e aplicados – ou, em certos 
casos, não aplicados – seus contratos. 
A Revolta dos Parceiros foi um divi-
sor de águas frente à maneira pela qual 
se davam os engajamentos na Europa 
e o emprego do trabalhador livre no 
Brasil, mas está longe de ser a única. 
Por outro lado, é importante salientar, 
também, que houve diversas fazendas, 
nas quais os contratos eram cumpridos 
adequadamente, o que fazia prosperar 
o regime de trabalho livre (WITZEL 
DE SOUZA, 2011, Cap. 2). 

Finalmente, após as inspeções 
internacionais, iniciou-se o que pode 
ser considerado como o período da 
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imigração germânica “tardia”, ocorri-
da, principalmente, na década de 1870. 
Após intensa comunicação consular 
entre diversos Estados Alemães e a 
Suíça, em 1859 a Prússia promulgou 
o Rescrito von der Heydt, o qual se es-
tendeu a todo o Império Alemão com 
a unificação e vigorou até 1893, crian-
do empecilhos para o engajamento de 
trabalhadores alemães para o Brasil e 
cassando diversas licenças de casas 
comerciais. Por conta disso, o proces-
so imigratório alemão para o interior 
paulista arrefeceu na década de 1870, 
mas não cessou de todo. Ainda se ob-
servava a entrada de imigrantes dessa 
etnia, agora usualmente contratados 
nas partes mais a leste do território ale-
mão, em especial na Silésia. 

É interessante o fato de que Rio 
Claro tivesse continuado como foco de 
muitas dessas contratações, com desta-
que para a Fazenda Angélica, que per-
tencera à família Vergueiro, mas que 
por essa época já se encontrava sob 
o controle do London and Brazilian 
Bank (BASSANEZI, 2008, p.26). 
Ademais, é importante observar que 
as contratações pelos fazendeiros di-
minuíram nesse período, mas a atu-
ação da Sociedade Auxiliadora da 
Imigração ainda utilizava os antigos 
polos de engajamento, mostrando que 
as linhas, iniciadas na década de 1850, 
continuavam a ser exploradas mesmo 
vinte anos depois. 

Em termos de contrato, foram 
observadas duas tendências nas déca-
das de 1860 e 1870. Primeiramente, 
houve em muitas fazendas a substitui-
ção do antigo sistema de parcerias por 
outras formas de emprego, em especial 
a locação de serviços, que consistia em 
pagamentos fixos aos trabalhadores 
(diferentemente da parceria, na qual o 
valor da meação dependia, dentre ou-
tros fatores, da oscilação do preço do 
café) e, em alguns casos, formas próxi-
mas ao assalariamento, muito embora 
características da antiga parceria ainda 
fossem mantidas, mesmo nesse novo 
corpo contratual. A segunda tendência 
foi a melhor especificação nos contra-

tos que ainda mantinham a parceria. 
Grande parte das disputas en-

tre proprietários e colonos germânicos, 
durante a década de 1850, deveu-se 
à interpretação enviesada de certas 
obrigações contratuais, o que criava 
expectativas exageradas nos colonos 
– como o prazo que precisariam per-
manecer nas fazendas, e desconfiança 
nos fazendeiros – de que os imigran-
tes interpretavam suas cláusulas com 
má fé. Assim, nessas duas décadas, o 
que se observou foi o estabelecimento 
de direitos e obrigações mais claros e 
objetivos. Vale salientar, no entanto, 
que mesmo nesse período tardio ainda 
existiram disputas, como uma revolta 
na fazenda Saltinho, do Barão de In-
daiatuba, demonstrando que as dificul-
dades na formação de um mercado de 
trabalho livre ainda estavam longe do 
fim. 

Em linhas gerais, o presente 
artigo subdividiu a imigração germâ-
nica em São Paulo em quatro fases: (i) 
1847-1852 – contratação de Vergueiro 

& Cia. de colonos para suas próprias 
fazendas; (ii) 1852-1856 – expansão 
do sistema de parceria entre fazendei-
ros e aumento da entrada dos imigran-
tes alemães e suíços; (iii) 1856-1860 
– período mais agudo de revoltas e ins-
peções internacionais; (iv) 1860-1870 
– imigração germânica “tardia”, com 
maiores restrições à saída dos alemães, 
mas ainda assim existente. Pode-se 
concluir que essas fases se relacionam 
diretamente com as mudanças contra-
tuais pelas quais passaram o mercado 
de trabalho livre na cafeicultura pau-
lista. 

Além de toda a influência cul-
tural e social, os germânicos, de 1850 a 
1870, foram fundamentais no estabele-
cimento do mercado de trabalho, pois, 
frente às reivindicações de alemães e 
suíços, os fazendeiros não podiam usar 
do expediente da força nos momentos 
de conflito, assim como o caráter pa-
ternalista não surtia efeito toda vez que 
o colono mencionava que assinara um 
contrato e que, por este, possuía direi-
tos, legalmente estabelecidos. •

Contratação de imigrantes por engajador – Fonte: Exposição permanente Ballinstadt 
Museum, Hamburg – Alemanha. 
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De Hamburgo a Santos: Veleiro de Imigrantes, década 1850 – 
Fonte: Exposição permanente Ballinstadt Museum, Hamburg 
– Alemanha.

Fazenda Ibicaba, Limeira – Fonte: DAVATZ (1972).

Casa sede da Fazenda Angélica, período do Barão de Grão-
Mogol, Rio Claro – Fonte: Acervo de Bruno Gabriel Witzel 
de Souza. 

Contrapropaganda à emigração para o Brasil veiculada 
na Alemanha após repercussão da Revolta dos Parceiros, 
com a ideia de uma “Escravidão Branca” no Brasil – Fonte: 
Instituto Martius-Staden. Catálogo da Exposição: “180 Anos da 
Imigração Alemã em São Paulo”.

Fanas, Suíça – Cidade natal de Thomas Davatz, líder da 
Revolta dos Parceiros – Fonte: Acervo Bruno Gabriel Witzel 
de Souza.
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Por um Cine-Canibal-Caipira-Zumbi:
A Imaginação e Laboração de Filmes Máquina-de-Guerra na 
Perspectiva da Tranqueira e da Gambiarra em Rio Claro

RESUMO: Este escrito busca retomar uma pequena e independente pu-
blicação, o livro Manifesto Canibal dos excêntricos cineastas Petter Baiestorf e 
Cesar Souza, saída do contexto do cinema trash-lixo-mesmo dos anos de 1990, 
do interior do velho oeste do Estado de Santa Catarina, e aproximá-la com o que 
se vem pensando e fazendo no campo do cinema, na cidade de Rio Claro, no 
interior pós-caipira de São Paulo, chamado de cinema caipira ou, ainda, de um 
cinema menor. Buscamos, assim, nesse movimento de composição/pensamento/
elaboração, entender e vislumbrar no que um cinema canibal, como o baiestor-
fiano e cesarsouziano, pode contribuir para com as construções de uma forma 
imagem-movimento caipira.

PALAVRAS-CHAVE: canibal, caipira, colono, Baiestorf, manifesto, trash.
 

O Manifesto Canibal

“Não queremos festivais, não queremos prêmios” (BAIESTORF e SOUZA, 
2004. p.. 37)

“O brasileiro precisa de um cinema feito ao preço de pinga e, melhor ainda, 
movido a pinga!” (BAIESTORF e SOUZA, 2004. p.. 47)

O Manifesto Canibal é um pequeno livro em formato de edição de bolso 
e com não mais que 80 páginas. Escrito a quatro mãos por Petter Baiestorf e 
Cesar Souza, o livro apresenta algumas ideias, posições e experiências acerca 
do chamado Kanibaru Sinema. Publicado de forma independente pela editora 
anarquista Achiamé, do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2004, a obra apre-
senta uma série de textos que já circulavam por fanzines dedicados ao cinema e 
a cultura underground.

Desenho de Doutor Insekto na perspec-
tiva do Projeto #Macedusss de cinema 
canibal/colono/caipira.

O subtítulo do livro: “uma declaração de guerra dos que nada tem e tudo fazem contra os que tudo tem e nada fa-
zem”, pode ser entendido como uma das principais ideias desse Manifesto. O cinema levado a cabo pela dupla de Palmitos, 
uma pequena cidade no oeste catarinense, a Canibal City, acaba por constituir um cinema de improviso e de invenção. O 
fato de não possuir nada, ou melhor, quase nada, coloca-os na obrigação da invenção e da construção de gambiarras. Este 
evento, o da precariedade de produção, que poderia prejudicá-los, ao contrário, incita-os a criar, torna-os independentes, 
pelo fato de não os prender a nada, nem a ninguém. O cinema canibal não se atrela a editais, não se conecta a interesses 
políticos, ao dinheiro público. Isso pode ser interessante ou não, apenas descrevo aqui a forma como os filmes da Canibal 
Produções vêm sendo paridos, sem querer valorar ou tomar posição a respeito. Fato é que se pode produzir cinema sem 
envolver-se com o aparato estatal.
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Recorremos, aqui, a uma afir-
mação teórica, sobretudo política, da 
Internacional Situacionista que, na fi-
gura de Guy Debord, profere: “o que 
queremos é que as ideias voltem a ser 
perigosas”. Não sei se o cinema já fora 
perigoso, nem mesmo se o poderia ser, 
mas uma coisa é: Souza e Baiestorf 
buscam, de alguma forma, construir 
um cinema perigoso.

O Cinema de Tranqueira e Gam-
biarras

“Eu sou o cinema, eu sou a úni-
ca possibilidade de existir cine-
ma!” (MACEDUSSS, 2004).

Todo e qualquer filme, sinema 
ou cinema, deve existir da forma como 
pode e como se quer ser concebido. 
Os filmes tranqueiras, aqueles a que 
ninguém dá a mínima, aqueles que 
não afetam as multidões, por isso não 
constituem cinema-massa, são filmes 
que também contam uma história. As 
gambiarras são as “tecnologias bola-
das” que seus realizadores encontra-

ram para levar adiante seus projetos de 
fazer cinema.

Com um celular qualquer 
em mãos e uma ideia porcaria que 
o valha na cabeça é possível ser ci-
neasta. Pois, como afirma Gurcius 
Gewdner no documentário Baiestorf:  
Filmes de Sangueira e Mulher Pelada 
(MITTMANN, 2011), “competência é 
coisa de cara recalcado”.

Os Filmes de Zumbis

Os filmes de Zumbis consti-
tuem o gênero por excelência do cine-
ma de transgressão. O corpo violado 
e profanado, o corpo que deveria ser 
apenas útil, dócil e produtivo, é este-
ticamente afetado e incomodado. O 
zumbi é o morto-vivo do dia a dia, o 
zumbi é o corpo que fede e que segue 
a massa, o zumbi pode ser a metáfora 
de nós mesmos.

De uma forma ou de ou-
tra, é o filme de zumbis, do gênero  
morto-vivo, que já há algumas dé-
cadas fora escolhido pela estética do  
underground. O zumbi pode ser tam-
bém uma máquina de guerra, uma vez 
que morto, mesmo que pego não po-
derá ser eliminado, pelo menos não tão 
facilmente. O zumbi é também uma 
fonte de contágio e de devastação. O 
zumbi é a própria encarnação putrifi-

cada da diferença, ele não passa indife-
rente. Seja pela sua forma esfarrapada, 
da pele rasgada, do corpo-sem-órgãos, 
ou pelo seu fedor de carniça ambulan-
te, ele será notado.

Se o cinema é uma forma de 
pensar, como afirma Roberto Macha-
do (2009) em seu texto sobre as aná-
lises cinematográficas deleuzianas, os 
zumbis, ou melhor, os filmes de zum-
bis, representam a forma diferente de 
pensar, de produzir ideias, estéticas e 
experimentos. O zumbi é a gambiarra 
humana, ou a invenção (pós) humana.

A Estética Caipira, Menor

“O cinema é uma forma de pen-
samento” Roberto Machado

É possível pensarmos no cine-
ma como um texto rebelde? É viável 
buscarmos a construção de uma esté-
tica caipira subversiva? É possível um 
caipira-zumbi derivando pelas ruas 
quadradas e quadriculadas de Rio Cla-
ro? Estas perguntas são apenas motes 
para justificar a existência deste texto 
enquanto um experimento.

A estética caipira, menor, é 
mister que esteja em confronto com 
uma estética maior, a do bandeirante, 
do fazendeiro, do urbano globalizado, 
da televisão. Por isso há que se fazer 
diferente.

“Canibais declaram guerra”, matéria publi-
cada no jornal Vale dos Sinos sobre mos-
tra de cinema canibal/tranqueira, 2003.

“666 casa da dani 05” curta-metragem de (des)animação (ainda inédito) no marco do 
projeto #HomemParasita versus #Macedusss.
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Quem é o caipira? O que é 
um caipira? Além de gentílico para 
“um tipo de homem rural brasileiro” 
(RIBEIRO, 2010b), o caipira é uma 
posição ideológica, é alcunha de jo-
cosidade. Por isso afirmar ser caipira é 
afirmar ser menor.

A estética caipira não surge, 
ela insurge; para existir, ela não pode 
pedir concessões, precisa arrombar 
para encontrar o seu espaço. Ser cai-
pira, além de ser do interior do Estado 
de São Paulo, é afirmar-se diferente, 
menor.

Por Zumbis-Caipiras e Canibais-
-Menores

 
Na introdução do Manifesto 

Canibal, página 9, no primeiro pará-
grafo, encontramos a afirmação que 
representa uma das principais pro-
postas do cinema baiestorfiano: “o 
Brasil precisa fazer filmes com fúria”. 
Pretendo aqui, parafrasear Baiestorf e 
afirmar que: Rio Claro “precisa fazer 
filmes com fúria”.

Precisamos que os caipiras 
bebam o sangue dos mortos e dos vi-
vos, buscamos caipiras contaminados 
e contaminadores. Este texto, como 
manifesto que é, procura iludir a fabri-
cação de epidemias fílmicas, de ima-
gens-movimento que vertam o sangue 
do gore e do splatter. Caipiras e meno-
res sim, porém, não ingênuos.

 
Considerações

Buscamos, neste pretenso arti-
go, retomar o cinema canibal dos anos 
de 1990, período esse em que ainda 
se pensava em (fazer) cinema inde-
pendente fora do circuito de divulga-
ção, comunicação e exibição, criado a 
partir do advento da internet. Em um 
primeiro momento apresentamos o li-
vro Manifesto Canibal, de Baiestorf e 
Souza, pensando, a partir de suas pági-
nas, nos filmes de Zumbis, bem como 
no que podemos chamar de cinema de 
invenção, de gambiarras e ou de cine 
tranqueira.

Referimo-nos no decorrer do 
texto às recentes produções no cam-

po do cinema que pululam pelos va-
riados espaços culturais da cidade de 
Rio Claro, tentando entender e entre-
laçar esses produtos em uma possível 
relação com o cinema canibal. Ambos 
surgem como expressões de práticas 
cinematográficas interioranas, um cai-
pira, do interior paulista, outro colono, 
do interior catarinense.

Acabamos lançando algumas 
perguntas e afirmações. Entretanto, é 
fato que pretendendo ver, dentre em 
breve, as ruas reticuladas de Rio Claro 
povoadas por zumbis e as telas por fil-
mes ferozes e devastadores. Ambicio-
namos e acreditamos em movimentos 
epidêmicos de construção de ideias-
-imagens por todos os cantos e dobras 
da metrópole caipira. •
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Raízes do racismo e da intolerância à 
religiosidade africana no interior de SP

A lei de cotas raciais suscitou a previsão não realizada de enormes traumas nacionais. Cotistas, enquanto isso, são 
bem avaliados, chegam a ter melhor aproveitamento do que os demais; em diversos casos registram menor evasão; não houve 
conturbação nas faculdades nem houve guerra racial. 

O debate sobre as cotas depende de ser ampliado para além do conflito entre meritocracia e paternalismo. O fato de 
muitos negros dispensarem ou mesmo serem contra a medida, exibe a complexidade do tema.

Antes de serem reduzidas a uma intervenção paternalista à meritocracia, as chamadas políticas afirmativas de perfil ra-
cial devem ser vistas por seu aspecto indenizatório por efeitos da escravatura. Perspectivas a partir da ordem mundial exigem 
permanente revisão de como se deu o processo abolicionista no Brasil e suas consequências.

A começar do contexto global, questões étnicas e religiosas desafiam a política em todo mundo, enquanto o cidadão 
se vê reduzido a consumidor. A democracia está em xeque pelas forças do mercado e do sistema financeiro. Povos temem por 
sua segurança e identidade. Nesse quadro, a busca por afirmação torna-se instrumento de resistência à redução das pessoas à 
condição vazia de consumidor.

Em tempos de busca de identidade, a história de Rio Claro contribui para avaliar a influência da cultura paulista na 
formação da identidade nacional. A condição da cultura negra é elemento básico neste estudo e, nesse aspecto, cabe a tentativa 
de localizar no processo abolicionista raízes do atual comportamento paulista, em relação ao racismo, aos cultos de matriz 
africana em seus aspectos morais e políticos. 

Já não é sem tempo a necessidade de desmitificar o fato de que Rio Claro tenha sido precursora no processo da  
Abolição. Na revisão dos fatos, as evidências mostram o contrário. 

Encontro de grupos afro na Praça de São Benedito - José, Eva, Silvio, André, Fabiano, Getúlio, Ivany e Henrique com o Coral 
Municipal de Rio Claro ao fundo. 20/11/2012 - foto do autor.
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O Brasil foi o último país do 
mundo moderno a abolir seus escravos. 
O abolicionismo no País referenda seu 
atraso na questão. Falar de pioneirismo 
nesse quadro é ufanismo. A atual região 
Sudeste do País e a de São Paulo, com 
Rio Claro no eixo, foi o último reduto 
da escravidão no Brasil. Foi, portanto, a 
última entre as últimas. Os fazendeiros 
do café resistiram à libertação até o der-
radeiro momento. Warren Dean (1977) 
detalha a questão com minúcias.

Assim observado, cabe assina-
lar que o interior paulista se formou no 
pior momento na escravidão, o mais 
discriminatório e o mais tenso. Isso 
forneceu raízes ainda influentes sobre 
o caráter nacional. Manuela Carneiro 
da Cunha (2012) e Sidney Chalhoub 
(2012) oferecem recursos para ampliar 
o assunto. A história da legislação na-
cional explica muita coisa.

Os conflitos entre escravismo 
e abolição destilaram comportamentos 
sociais que se expressaram em racismo, 
no famoso espírito de levar vantagem, 
desprezo pela lei e sentimento de medo 
em relação à cultura africana:  o Can-
domblé, por exemplo. A coisa vem lá 
de trás. Então, é preciso rever. 

A história da escravidão no 
Brasil se divide em duas partes. Antes 
e depois de 1850. A data marca a proi-
bição de trazer mais africanos para aqui 
serem escravos. Fim da importação. 
Era o início do fim da escravatura. É 
importante salientar que Rio Claro se 
formou sob os efeitos e as consequên-

cias dessa lei e disso retirou traços de 
seu comportamento. 

A lei já havia tentado impor-se 
em 1831, mas fracassara por falta de 
aplicação decorrente da conivência cor-
rupta do Estado com os interesses do 
mercado. 

Ao ser retomada, em 1850, a lei 
atendia à imposição da Inglaterra. Coi-
sa que chama atenção por não se tratar 
de mérito nacional. Muito pelo contrá-
rio. Alegando que a soberania nacional 
estava sendo ferida, fazendeiros se arti-
cularam na promoção do tráfico ilegal. 
Por efeito da lei, a entrada de africanos 
no País aumentou. Isto porque os fazen-
deiros estavam fazendo estoque diante 
da insegurança do futuro.

Na época, a Inglaterra desperta-
va para a política de mercado e também 

trabalhista. Face à Revolução Industrial 
e já sujeita a pressões internas devido a 
questões éticas e reivindicações socia-
listas, o império inglês se cuidava. Con-
cluíra pela necessidade de não aceitar 
no mercado internacional concorrência 
de países que faturassem com mão de 
obra escrava. Foco direto no Brasil.

Assim, os ingleses projetaram 
sua expansão comercial. Para tanto de-
pendiam de que países satélites, Brasil 
ainda direto no foco, tivessem assala-
riados para comprar produtos ingleses. 
Isto implicava a legalização do traba-
lho. A legislação trabalhista nacional, 
no entanto, só foi instituída em 1931, 
quando os fazendeiros iriam perder 
o poder. Eis um traço do pensamento 
conservador paulista.

Algo do caráter nacional foi 
formado a partir da intenção brasilei-
ra de burlar a legislação imposta pelos 
ingleses. A tradição dali instituiu o es-
tigma de que lei é coisa para inglês ver 
e que não precisa ser respeitada inter-
namente. Instituiu a informalidade do 
jeitinho brasileiro, com suas burlas. Em 
grau maior, estimulou o cinismo e hipo-
crisia. Vale seguir.

Experientes em vigarice, os 
ingleses responderam com rigor ao 
pretensioso jeitinho brasileiro. Diante 
da gritante corrupção resolveram fazer 
cumprir a lei por conta própria. Torna-
ram-se policiais das costas brasileiras. 
Prendiam navios. Libertavam escravos. 
Bombardeavam focos de resistência. 
Não deram moleza. Cortes inglesas jul-
gavam brasileiros. A moral nacional fa-
lia diante as intervenções inglesas com 
seus flagrantes e as prisões que faziam. 
Os bons políticos envergonhavam-se 
disso. Eis um traço da falta de caráter 
misturado com sentimento de culpa.

No Norte e Nordeste do País a 
escravidão já havia acabado. Não por 
motivos legais, mas porque a economia 
do açúcar caducara por falta de projeto. 

Devido à proibição de trazer 
novos africanos para o País, os paulis-
tas passaram a comprar os escravos res-
tantes no País, sem dispensar o contra-
bando. Pela lei, os negros traficados já 
eram homens livres. A tensão escravista 
aumentava no interior.

Por questões de segurança, a 
cultura negra acabou sendo proibida 
por lei. Religião, danças  em público e 
capoeira eram reprimidas pelas forças 
do Estado. Para imaginar o clima, bas-

Encontro de grupos afro na Praça  de São Benedito - Fátima, Josiane, Beatriz, Gabriela 
e Hugo. 20/11/2012 - foto do autor.

Beleza africana.
Fonte: http://mariabessem.blogspot.com.br
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ta lembrar que leis de exceção, avessas 
à Constituição, instituíram a pena de 
morte e a tortura para escravos fugiti-
vos.

Entre os brancos a paranoia to-
mou conta da situação ante as perspec-
tivas de revoltas nas fazendas.  O moti-
vo de tal medo é óbvio. Negros e pardos 
formaram a maioria da população em 
vários locais. Se eles se rebelassem, não 
haveria força suficiente para resistir. E 
disposição para rebeliões havia. Havia, 
também, duas situações distantes entre 
si, mas que levavam os fazendeiros a 
temer por sua segurança.

O primeiro aconteceu como 
uma espécie de 11 de setembro regis-
trado no Haiti no início dos anos 1800. 
Uma revolta escrava banhou a ilha de 
sangue. A partir dali, todos os proprietá-
rios de escravos nas Américas entraram 
em estado de terror, ante a possibilidade 
de virem a ser as futuras vítimas. 

O segundo episódio data 1835. 
Para piorar o clima, aconteceu na Bahia 
a chamada Revolta dos Malês. Tudo 
porque entre muitos dos escravos baia-
nos havia muçulmanos negros. Para o 
Brasil, eles haviam sido trazidos civi-
lizados, alfabetizados, conhecedores e 
seguidores de leis e prontos para a guer-
ra. Foi uma questão de tempo aqueles 
escravos organizaram-se para guerrear 
contra seus dominadores. Antes que 
isso acontecesse, porém, o movimento 
foi debelado. 

Nas apurações sequentes fo-
ram localizados documentos redigi-
dos em árabe pelos chamados malês. 
Conforme os registros, o objetivo da 

revolta era matar todos os brancos, in-
distintamente. A divulgação dos termos 
da conspiração ativou a paranoia dos 
brancos. A imagem do negro passou a 
corresponder à ideia de inimigo mortal. 
Traços da temeridade pela organização 
de negros e de tê-los como concorrentes 
advêm dessas raízes.

O Código Penal de 1831, que 
instituía o racismo por criminalizar a 
cultura negra, se desdobrou no drástico 
Código Criminal de 1835. Ano da re-
volta. Danças de candomblé, capoeira, 
reuniões de negros ganharam renova-
das perseguições. Sons de tambores 
passaram a ecoar insegurança. 

Os fazendeiros também não 
confiavam nos imigrantes europeus, 
porque eles chegavam alfabetizados e 
conhecedores de seus direitos. Mais um 
traço do pensamento conservador local.

Se nos Estados Unidos os sulis-
tas escravocratas responderam à Abo-
lição com a Guerra Civil, no Brasil os 
sulistas derrubaram o Império nacional. 
Espírito de golpismo. Eles proclama-
ram a República como retaliação pelo 
fato de o  Império haver libertado seus 
escravos, sem ao menos indenizá-los 
pelo capital perdido. Feita a República, 
o regime instituído pelos fazendeiros 
foi um fracasso. Custou rios de sangue 
e dinheiro para o povo brasileiro. Traço 
da imperícia política.

A oligarquia paulista só iria ser 
apeada do poder em 1930, por Getúlio 
Vargas. Dois anos depois, tentaria reta-
liação pela perda de poder e pela insti-
tuição das leis trabalhistas, deflagrando, 
então, uma guerra civil. Sem sucesso. 

Festa de Ogum sob a Figueira de São Benedito. Sem data - foto do autor

Festa de Ifá. 19/01/2013 - foto do autor

Babalorixás e Yás desejam saúde e 
alegria para a comunidade.

Traço de fracassomania.
Logo quando instalaram o novo 

regime, em 1889, os fazendeiros fize-
ram recrudescer a proibição da cultura 
negra na reforma do Código Penal de 
1891. O ministro da Justiça era Campos 
Salles, de família ruralista em Rio Cla-
ro. A manifestação da religiosidade dos 
negros, suas danças em público, música 
e festas seguiam perseguidas. 

A criminalização da cultura 
negra subsistiu até a Constituição de 
1945, na claudicante democratização 
do País. Em 1951, o racismo passou a 
ser penalizado pela Lei Afonso Arinos. 

A democracia cultural foi, final-
mente, consolidada pela Constituição 
de 1988 e cuja legislação infraconstitu-
cional  ampliava a penalização para cri-
mes de discriminação religiosa, racial e 
outras.

A Abolição, por si, já era conhe-
cida como fraude. Após trezentos anos 
de escravidão os negros foram alijados 
do sistema. Na falta de projeto para  
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inclusão social, a exclusão foi total. Os 
fazendeiros acabaram recorrendo à imi-
gração branca. Traço de fusão cultural.

Aqui se chega ao ponto cha-
ve da questão. Os escravos não foram 
indenizados. O debate sobre a indeni-
zação dos negros nunca foi aceito no 
País. Algo nesse sentido fora proposto, 
anteriormente, por José Bonifácio de 
Andrada e Silva durante a fracassada 
Constituinte de 1824, sob o clima da 
Independência de 1822. Em forma de 
projeto de lei, o texto com a proposta 
nem chegou a ser discutido no Con-
gresso. 

A falta de indenização dos es-
cravos é assunto que jamais deixará de 
impor-se à História. O tema sempre terá 
seu momento de cobrança porque en-
volve responsabilidades do Estado em 
relação a um crime contra a humanida-
de. É uma questão moral permanente 
que à sociedade civil caberia cobrar do 
Estado. A tradição racista, no entanto, a 
refuta sob o argumento de que tal ini-
ciativa seria, ironicamente, racista.

A Lei das Cotas é um mínimo 
que o Estado tem a fazer para, simbo-
licamente, admitir que a escravidão foi 
um crime. Crime contra a humanidade, 
conforme Joaquim Nabuco. A compen-
sação que a lei oferece é ínfima, como 
forma de ressarcir mão de obra gratuita 
fornecida ao longo de trezentos anos. 
Sem falar do preço da liberdade rou-
bada. Da criminalização de toda uma 
cultura. Que indenização pagaria isso?

A Lei de Cotas não promove 
racismo, só é consequência dele. Cabe 
salientar que se o critério de raça foi 
utilizado para justificar a escravidão, é  
óbvio que as reparações devem decor-
rer do mesmo princípio. A condição éti-
ca exige que regras não sejam mudadas 
no meio do jogo.

O discurso da meritocracia pre-
coniza que concorrência precisa se dar 
entre iguais, de forma que o sistema de 
cotas seria uma violação do princípio 
da igualdade. Tal discurso busca invia-
bilizar reparações necessárias. Repro-
duz em si todos os traços conservadores  

gerados pelos conflitos entre escravis-
mo e abolição. Tenta anular um passivo 
com a alegação de uma quitação que 
nunca se verificou. Esquiva-se do prin-
cípio de que desiguais dependem de ser 
tratados de forma desigual.  

O jogo segue. Nem Isabel nem 
Zumbi são os protagonistas principais 
da libertação porque a luta continua. 
A liberdade se constrói a cada minuto. 
Seus heróis são os construtores da ro-
tina, lutando contra preconceitos e ra-
cismo. 

Nenhum cidadão será livre sem 
a plenitude dos direitos individuais e 
sociais, que não admitem passivos de 
crimes contra a humanidade. •
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Exibição de capoeira, proibida no Império e na Primeira República.

Tela sobre candomblé. Fonte: mariabessem.blogspot.com
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GVive nos 50 anos de implantação dos Ginásios  
Vocacionais em Rio Claro (1963/2013)

“O projeto pedagógico do Ensino Vocacional foi pensado e im-
plantado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na 
década de 1960, por iniciativa do então Secretário da Educação 
Dr. Luciano de Carvalho, no governo de Carvalho Pinto. Motiva-
do pelo conhecimento das escolas compreensivas inglesas e após 
reconhecer nas experiências das classes experimentais da cidade 
de Socorro algo semelhante ao que vira na Inglaterra, resolveu 
renovar as escolas ginasiais da época. Surgiu daí a ideia dos giná-
sios vocacionais, numa época de efervescência e abertura políti-
ca e transformação cultural. O avanço das descobertas científicas 
e tecnológicas teve papel fundamental nesse clima”.– Esméria  
Rovai – 2013

Continua Esméria Rovai, (2013), “...no ano de 1962, foram im-
plantadas as primeiras unidades e, em 1963 outras mais. A intenção era 
de, gradativamente, ir expandindo esse tipo de ginásio por todo o Estado 
de São Paulo. Aconteceu, porém, o golpe da ditadura militar, em 1964 
e o clima antes propício às mudanças sociais e políticas foi  reprimido e 
o projeto de uma nova escola, que se assentava em concepções teóricas 
muito avançadas, passou a ser alvo de sérias distorções, que o levaram a 
extinção após o AI-5, em 1969.”

Seis unidades vocacionais foram instaladas em todo o Estado 
de São Paulo. A unidade da capital começou a funcionar em 1962, bem 
como as unidades da cidade de Americana e Batatais. 

Logo no ano seguinte, instalaram-se as unidades de Rio Claro e  
Barretos, e, em 1968, entrou em funcionamento a unidade de São  
Caetano do Sul, todas elas eram escolas públicas em período integral, o 
então ensino secundário em quatro anos.  

A proposta pedagógica dos Ginásios Vocacionais utilizava estra-
tégias de integração curricular, como os estudos do meio e os projetos 
de intervenção na comunidade e planejamento curricular por meio da 
pesquisa na comunidade – um meio de trazer a realidade social para o 
interior da escola. 

Suas linhas diretrizes na condução da prática pedagógica eram 
a apreensão integrada do conhecimento, o valor do trabalho em grupo, 
o desenvolvimento de condições de maturidade intelectual e social, 
o exercício consciente do trabalho, a definição de opções de estudo e 
ocupações, a disposição para atuação no próprio meio e a descober-
ta da responsabilidade social. A área de maior peso era a de Estudos  
Sociais, que incluía noções de História, Geografia, Economia, Sociologia e  
Antropologia.

Imma Marques
Educadora Social - Diretora Social e Cultural da GVive (gestão 2012/2014)

Primeira turma de Rio Claro. Encontro no Horto 
Florestal: 1966, 1986, 2003 e 2009. Foto cedida 
pelo colega Sydney.

O processo de avaliação nessas escolas 
também era considerado inovador: substituía as 
notas por conceitos. Os alunos se autoavaliavam 
em relação aos objetivos, aos métodos e estraté-
gias, conteúdos e atitudes. Atribuíam a seu pró-
prio desempenho um conceito que era levado 
aos Conselhos de Classe e ali eram discutidos.

Um aspecto bastante importante da pro-
posta dos Vocacionais refere-se à integração  
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escola e pais. Ambos eram conside-
rados os elementos essenciais para o 
contato com a comunidade, sendo esta 
a razão da importância dada aos traba-
lhos com os pais, bem como, a partici-
pação deles no processo educativo de 
seus filhos.

Com o golpe militar de 1964 e 
a implantação da ditadura, esse sistema 
começou a ser visto como ameaça ao 
regime. Em junho de 1969, a Coordena-
dora Geral do SEV – Serviço de Ensino 
Vocacional, Maria Nilde Mascellani, 
foi sumariamente afastada de seu car-
go. Por fim, em 12 de dezembro desse 
mesmo ano, o modelo foi extinto com a 
ocupação truculenta pelos militares das 
seis unidades dos ginásios vocacionais.

Cerca de 10.000 alunos passa-
ram pelos Vocacionais em quase uma 
década de existência, e sentiram-se ór-
fãos com o fechamento inesperado da 
escola, pois tinham  orgulho de haver 
participado daquela experiência inova-
dora.

Independente do fechamen-
to das escolas, um elo foi criado entre 
alunos, professores e pais durante todo 
o período e nunca retrocedeu. Turmas 
de alunos em todas as unidades faziam 
encontros anuais ou a cada cinco anos 
para relembrar ou lamentar o fecha-
mento e para reativar os laços.

Em Rio Claro, alunos da pri-
meira turma (1963) se reúnem a cada 
dez anos com registro em fotos a cada 
década sempre nos mesmos lugares 
ocupados no primeiro encontro.

Nos anos 80, Maria Nilde  

Mascellani, que fora coordenadora dos 
vocacionais, manifestou a ideia da cria-
ção da Fundação Memorial Vocacional 
deixando escritas com instruções a 
respeito. Em 1994, ela reuniu todo seu 
acervo sobre o Vocacional e fez doação 
de todo o seu material para o CEDIC/
PUC/SP e, possibilitando, assim, de-
senvolvimento de inúmeras teses sobre 
o tema.

Maria Nilde Mascellani foi 
uma batalhadora em prol da educação 
e, apesar do fechamento dos vocacio-
nais, sua posterior demissão dos qua-
dros educacionais e prisão, nunca desis-
tiu de lutar pela educação integral e de 
qualidade. Nos anos 90, foi Secretária 
de Educação em Rio Claro. 

Maria Nilde Mascellani faleceu 
dez dias após defender sua tese, Uma 
Pedagogia para o Trabalhador: o En-
sino Vocacional com Base para uma 
Proposta Pedagógica de Capacitação 
Profissional de Desempregados, na 
USP, em 9 de dezembro de 1999. Tal 
acontecimento levou à dispersão de 
parte do pessoal envolvido no resgate 
da memória Vocacional. Por outro lado, 
outro grupo decidiu arregaçar as man-
gas e lutar pelo resgate criando teses, 
seminários e eventos. Com o intuito 
de registrar os 40 anos da implantação 
dos ginásios vocacionais, professores e  
ex-alunos reuniram-se para promover 
um evento comemorativo, em 2002, na 
Assembleia Legislativa de São Paulo, 
no mês de dezembro, lotando o plená-
rio.

Nesse mesmo ano, foram 
publicados três livros sobre o tema:  
“Martinho o Velho e o Tempo Novo”, 
de J.C. Caio Magri, pai de aluno, “Revo-

lucionou e acabou?”, de Ary Meirelles 
Jacobucci, ex-aluno, e “Os Ginásios 
Vocacionais: a dimensão política de um 
projeto pedagógico transformador”, de 
Ângela Tamberlini. Em 2005, um novo 
livro é lançado, “Ensino Vocacional, 
uma Pedagogia Atual”, que reunia di-
versos professores e ex-alunos, livro 
este organizado pela Profª. Esméria 
Rovai. 

Paralelamente ao lançamento, 
aconteciam na capital paulista encon-
tros mensais de turmas de ex-alunos, 
o que acabou resultando na criação de 
uma associação. Motivados pela vinda 
do colega Erich Hetzl Junior ao Brasil, 
que morava no Canadá e que desejava 
rever o maior número possível de co-
legas de sua turma, surgiu uma movi-
mentação com esse objetivo no início 
de 2005. Graças ao advento da Internet, 
foi possível a localização de grande nú-
mero de ex-alunos e de boca em boca 
a localização e divulgação do encontro 
foi sendo ampliada em larga escala. 

A iniciativa, que partiu de re-
presentantes da turma de 69, foi rece-
bendo adesões de outras turmas mês a 
mês. Três meses depois, desta vez no 
dia 11/06/2005, o Bar Memorial foi tes-
temunha de um encontro marcante com 
representantes das turmas de 62 até 77 e 
vários professores que se reuniram para 

Participação da GVive no 33º Bate-papo Cultural, realizado pelo Arquivo Público e 
Histórico, na Unesp/Campus de Rio Claro-SP. Na foto, Eduardo Amos - ex-aluno da 
turma de 1964 Vocacional de Rio Claro. Foto de Giorgio Bastos. 19/09/2011.

Evento "Abraço ao Chanceler" em 
12/12/2009 início do evento - palco - 
GT Memória da GVive by Luigy
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um animado almoço e que se estendeu 
até tarde da noite. Compareceram 250 
pessoas. Nas semanas seguintes houve 
uma intensa troca de e-mails e telefone-
mas entre os que participaram daquela 
reunião e que foi convergindo para o 
amadurecimento de uma proposta para 
criar uma associação que desenvolves-
se, de forma ordenada, as ideias que es-
tavam sendo rapidamente geradas. 

No encontro de 2 de julho, o 
grupo se reuniu para confraternizar e 
também para pensar em como materia-
lizar “o caldo” de ideias que surgiam. 
A partir desse encontro definiram-se 
grupos de trabalho com tarefas especí-
ficas: formalizar a criação da associa-
ção GVive – Ginásio Vocacional Vive; 
intensificar a atualização do cadastro de 
ex-alunos e professores; trabalhar pela 
recuperação da memória documen-
tal e afetiva do Vocacional; interagir 
no espaço físico do Oswaldo Aranha,  
Ginásio Vocacional na capital paulista 
e também das outras unidades; além de 
criar um website para servir como pon-
to de aglutinação de todas as sugestões 
e propostas.

No dia 6 de agosto de 2005, em 
mais uma reunião de confraternização 
dos ex-alunos do GEVOA, Ginásio 
Vocacional Oswaldo Aranha, e agora 
com a presença de ex-alunos de outras 
unidades, foi fundada a GVive Asso-
ciação dos Ex-Alunos, Ex-Colabora-
dores e Amigos do Sistema de Ensino  
Vocacional do Estado de São Paulo.  
Desde sua fundação, a GVive vem bus-
cando a consecução das ideias iniciais 
discutidas e que passaram a fazer parte 
de seu estatuto, disponível em http://
gvive.org.br/estatutos/, e tem desenvol-
vido ações em parceria com as unidades 
dos Ginásios Vocacionais no interior do 
Estado de São Paulo. Dentre elas desta-
camos as ações desenvolvidas pelos co-
legas junto à Escola Estadual Chanceler 
Raul Fernandes em Rio Claro:

 9 Doação de bolsa de estudo nos EUA/ 
Premiação aos Vencedores dos con-
cursos de fotografia e de poesia aos 
alunos atuais da E.E. Chanceler Raul 
Fernandes em 2007, 2008 e 2009;

 9 Viagem dos poetas do Chanceler à 
cidade de São Paulo, em 2009;

 9 Entrevista com o Professor Felício, 
de Artes Industriais.

Em 2008, entrevistamos a Profª 
Edneth Ferrite Sanches, com grava-
ção em vídeo. Nesse dia, ela prometeu 
doar todo o seu acervo para a GVive, 
fato  que ocorreu após o seu falecimen-
to – foram doadas mais de 50 caixas de 
documentos.

Em 2009, visitamos e registra-
mos em vídeos todos os espaços ocu-
pados pelo Ginásio Vocacional de Rio 
Claro desde sua implantação, passando 
pelo Horto e finalizando no complexo 
do edifício onde, depois, se instalou o 
Ginásio Vocacional Chanceler Raul 
Fernandes, atual Escola Estadual. O 
projeto foi criado pelo arquiteto Pedro 
Torrano, pai de dois alunos. Todos os 
espaços foram filmados e, com tristeza, 
registramos a deterioração e o abando-
no da maioria das instalações.

Houve a realização do Abra-
ço ao Chanceler, em dezembro de 
2009, para registrar os 40 anos da in-
vasão e fechamentos dos Vocacionais. 
O evento reuniu mais de uma centena 
de professores e ex-alunos vindos dos 
mais diversos cantos do país para par-
ticipar. Coube à Profª Edneth Ferrite 
Sanches fazer um breve relato sobre a 
invasão ocorrida em 1969. Lado a lado  
ex-alunos e professores deram-se as 
mãos para abraçar o grande complexo 
do Chanceler.

Em 2012 comparecemos a uma 
audiência com o Professor Herman  
Voorwald, atual Secretário de Educa-
ção do Estado de São Paulo, para soli-
citar um espaço dentro do complexo do 
Chanceler que abrigasse o Memorial 
Vocacional do Ginásio Vocacional de 
Rio Claro. Fez parte também da pauta 
sugerir a inclusão da Escola Estadual 
Chanceler no projeto Escola de Tem-
po Integral, o que foi atendido, e neste 
ano, 2013, a escola fará parte da rede 

das 40 escolas escolhidas. Entretanto, 
o atendimento ao pleito de um espaço 
para o memorial ainda ficou pendente. 

A GVive, juntamente com os 
ex-alunos que estudaram no ginásio vo-
cacional em Rio Claro, já começou os 
preparativos para a comemoração dos 
50 anos de implantação do vocacional 
em Rio Claro agora neste ano de 2013. 

Outros eventos ligados às co-
memorações são lançamento do Filme 
“Vocacional, uma aventura humana”, 
dirigido por Toni Venturi, já disponí-
vel em DVD, e o Curso de Formação 
para Gestão de Currículo Integrado no  
SEDES SAPIENTIAE, em São Paulo. •

O grande "Abraço ao Chanceler" em 12/12/2009 -  GT Memória da GVive by Luigy

NOTA

Para maiores informações sobre a toda 
história dos vocacionais, suas práticas 
e técnicas, acessar nossos sites:
www.gvive.org.br
www.vocacional.org.br.
* O nome GVive quer dizer: Ginásio 
Vocacional Vive em nossos corações.

Viagem dos poetas do Chanceler a São 
Paulo - Foto de Eduardo Amos - GT 
Memória da GVive
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Folia de Reis. Foto de Mateus Rios. Sem data.

Ana Carolina Rios Gomes
Doutoranda em Geografia – UNESP – Campus Rio Claro
E-mail: carol.rios@gmail.com

Patrimônio e Educação: conhecimento e 
valoração de bens culturais imateriais

As reflexões acerca do Patri-
mônio Cultural Imaterial estão em 
pauta nas políticas culturais interna-
cionais e no Brasil, mas as pesquisas e 
ações nessa área, ainda têm muito que 
avançar. É um universo que se abre à 
pesquisa, especialmente a partir da se-
gunda metade do século XX, devido à 
ampliação do conceito de patrimônio 
e à abrangência conferida ao tema, por 
meio da “Convenção do Patrimônio 
Mundial”, celebrada pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 
1972.

A necessidade de se desenvol-
verem estudos científicos sobre bens 
imateriais foi surgindo, conforme as 
transformações do contexto global. A 
partir do avanço da industrialização e 
da difusão dos meios de comunicação 
de massa, foram criadas as condições 
para os processos de globalização. 
Diante das transformações ocorridas 
em todas as esferas da vida em so-
ciedade, incluindo a compressão do 
espaço e do tempo – duas categorias 
consideradas por Stuart Hall (2006) 
como coordenadas básicas de todos 
os sistemas de representação –, era 
pertinente imaginar que ocorreria uma 
profunda homogeneização cultural 
na humanidade. Verificou-se, porém, 
uma tendência contrária:

A modernização dos últimos 
quarenta anos não produziu a 
convergência esperada. Mais do 

que isso: tomou-se consciência de que a humanidade está, de forma inerente, 
fadada a produzir clivagens sociais, de não sei quantos grupos, de distinção 
cultural, de modos de vida e de consumo muito variados. Em suma: a hu-
manidade é uma formidável máquina de produção de diferenças culturais, 
a despeito dos processos que agem em sentido contrário (WARNIER, J., 
2004, p. 20).  

Longe de negar as influências da globalização nos aspectos culturais das 
sociedades, constata-se que a variedade cultural humana, marcada pela alta cria-
tividade e pela capacidade de estabelecer referenciais identitários e distintivos, é 
mais poderosa do que se supunha. É nessa conjuntura que as atenções se voltam 
para as questões relativas à identidade, memória e ao patrimônio.

Os movimentos de valorização da diversidade cultural, antes limitados 
aos aspectos materiais, ampliaram-se, em direção às manifestações de caráter 
intangível. Rompeu-se, então, a ideia de patrimônio pautada na excepcionalida-
de, aproximando o conceito às práticas mais cotidianas, mais representativas de 
grupos diversos.

Legalmente, em âmbito nacional, a imaterialidade do patrimônio cultural 
tem na Constituição Federal de 1988 o seu primeiro reconhecimento:
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Art. 216. Constituem pa-
trimônio cultural brasi-
leiro os bens de natureza  
material e imaterial, tomados in-
dividualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à iden-
tidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e 
viver;
III – as criações científicas, ar-
tísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documen-
tos, edificações e demais espa-
ços destinados às manifestações 
artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleon-
tológico, ecológico e científico.
Parágrafo 1. O poder público, com 
a colaboração da comunidade, pro-
moverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro por meio de re-
gistros, vigilâncias, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação 
(BRASIL, 1988).

 Em fins da década de 1980, 
e dali em diante, muitas orientações 
da UNESCO foram propostas para 

atender aos anseios dos países mem-
bros em relação ao patrimônio. Den-
tre elas as mais importantes estão: a 
“Recomendação sobre a Salvaguarda 
da Cultura Tradicional e Popular”, de 
1989; o programa de “Proclamação 
das Obras-primas do Patrimônio 
Oral e Imaterial da Humanidade”, 
datada de 1997; e a “Convenção para 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural  
Imaterial”, elaborada em 2003.

De acordo com essa Conven-
ção, elaborada na Conferência Geral 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura em Paris – FR, o 
conceito de patrimônio cultural imate-
rial é entendido como:

[...] práticas, representações, ex-
pressões, conhecimentos e téc-
nicas – junto com os instrumen-
tos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados 
– que as comunidades, os grupos 
e, em alguns casos, os indivídu-
os reconhecem como parte inte-
grante de seu patrimônio cultu-
ral. [...] Esse patrimônio cultural 
imaterial, transmitido de geração 
em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades e 
grupos em função do seu meio, 
da sua interação com a natureza 
e da sua história, incutindo-lhes 
um sentimento de identidade e 
de continuidade, contribuindo, 
desse modo, para a promoção do 
respeito pela diversidade cultu-
ral e pela criatividade humana.
(IPHAN, 2006, p. 15).
 
Segundo o Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), o patrimônio cultural ima-
terial se manifesta por meio de tradi-
ções, expressões orais, práticas sociais, 
rituais, eventos festivos, artesanato tra-
dicional, entre outras formas. A fim de 
assegurar sua perpetuação e sua viabi-
lidade, as estratégias de salvaguarda 
desse patrimônio contemplam a iden-
tificação, documentação, pesquisa, 
preservação, proteção, promoção, va-
lorização, transmissão, essencialmen-

te através da educação formal e não 
formal, bem como a revitalização dos 
diferentes aspectos desse patrimônio 
(IPHAN, 2006).

Sant'Anna (2008), ex-diretora 
do Departamento do Patrimônio Ima-
terial (DPI–IPHAN), aponta como 
principal característica das políticas 
patrimoniais brasileiras o resgate de 
experiências e ideias anteriores, asso-
ciadas às contemporâneas, a fim de de-
finir conceitos e diretrizes de atuação, 
o que estabeleceu três pressupostos 
básicos para atuação junto ao patrimô-
nio:

1. O patrimônio cultural é uma 
construção social que diz respei-
to a todos, ou seja, não é fruto 
apenas da ação do Estado e dos 
especialistas aos quais sempre 
se delegou a tarefa de atribuir 
valor patrimonial aos bens da 
cultura;
2. A natureza dos bens culturais 
imateriais é dinâmica e mutável;
3. O critério básico que orienta 
a seleção do que deve ser reco-
nhecido e declarado como patri-
mônio cultural imaterial é o da 
representatividade e não o da 
excepcionalidade.

Bandeira da Folia de Reis. Foto de Ana 
Carolina Rios Gomes. Sem data.

Congada de São Benedito em Rio Claro. 
Foto de Mateus Rios. Sem data.
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Com base nessas premissas fo-

ram instituídos o Registro, o Inventá-
rio Nacional de Referências Culturais 
(INRC) e o Programa Nacional do Pa-
trimônio Imaterial (PNPI). É por meio 
desses instrumentos que o Ministério 
da Cultura (MINC) e, em particular, o 
IPHAN executam a política federal de 
salvaguarda patrimonial. Atualmente, 
estão sendo discutidos os desafios para 
a formulação de uma Política Nacional 
de Educação Patrimonial.

É recorrente, ao longo da tra-
jetória do IPHAN, o discurso sobre 
importância do papel da educação 
patrimonial para a preservação do 
patrimônio cultural. Porém, apenas 
em 1999, foi lançada a primeira pu-
blicação da Instituição sobre o tema, 
o Guia Básico de Educação Patrimo-
nial (HORTA, M. L. P. et al., 1999), 
e somente em 2007 foi editado outro 
livro abordando questões conceituais 
e metodológicas, o Manual de ativida-
des práticas de educação patrimonial 
(GRUMBERG, 2007).

Nessas duas publicações, a 
Educação Patrimonial é pensada como 
metodologia para promover o conhe-
cimento sobre o patrimônio cultural 
dos povos. Ela é considerada peça 
fundamental para a preservação do pa-
trimônio, na medida em que só se pre-
serva o que se conhece. Sob este ponto 
de vista, quanto mais uma comunidade 
conhecer e se apropriar de sua história 

e de seus bens culturais, mais ela será 
agente da preservação e conservação 
desses mesmos bens.

As principais orientações em 
educação patrimonial, até então, bus-
cam sistematizar atividades voltadas 

quintais, além das fronteiras. É 
incluir as gentes, os costumes, 
os sabores, os saberes. Não mais 
somente as edificações histó-
ricas, os sítios de pedra e cal. 
Patrimônio também é o suor, o 
sonho, o som, a dança, o jeito, 
a ginga, a energia vital, e todas 
as formas de espiritualidade da 
nossa gente. O intangível, o ima-
terial.

Assim, considerando a imateria-
lidade do patrimônio e pensando que a 
Educação Patrimonial atua em favor do 
desenvolvimento humano, do respeito e 
da valoração da diversidade cultural, é 
possível pensar em uma educação nesse 
sentido, voltada para essas expressões 
culturais, para o intangível. Nessas cir-
cunstâncias, penso que os registros au-
diovisuais têm grande potencial como 
estratégia de difusão e valoração de bens 
culturais em práticas educativas.

7ª Conversa Griô, evento bimestral realizado pelo APH com a comunidade negra 
de Rio Claro. Foto do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Agosto 
de 2012.

mais especificamente para o patrimô-
nio material, não contemplando, de 
maneira satisfatória, a imaterialidade 
dos bens culturais. Porém, como já foi 
esclarecido, o conceito de patrimônio 
vem se ampliando diante da complexi-
dade das manifestações culturais, cujo 
limite é a criatividade humana. Nas 
palavras do ex-ministro da Cultura, 
Gilberto Gil:

Pensar em patrimônio agora 
é pensar com transcendência, 
além das paredes, além dos 

A democratização do uso  
desse recurso metodológico em âm-
bito escolar e em atividades culturais 
diversas promove a reflexão sobre a 
diversidade dos povos e a interpreta-
ção de culturas, por meio do contato 
com “o outro”, a partir da experiência 
audiovisual – que, por captar atenção e 
emoção, é capaz de favorecer a imer-
são dos espectadores no modo de vida, 
na paisagem, na realidade que se regis-
tra e se apresenta. Em outros termos, 
o audiovisual possibilita apresentar as 
peculiaridades de diferentes lugares 

Maracatu. Foto de Ana Carolina Rios Gomes. Sem data.
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com os bens culturais locais, conheça e 
possa valorizar esse patrimônio, que é 
de cada um e de todos nós.

Nota: Este artigo é parte de 
minha dissertação de mestrado, que 

versa sobre Patrimônio Cultural Ima-
terial, atualizada e associada a novas 
pesquisas sobre educação patrimonial 
e documentários etnográficos. •
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Equipe do Portal Memória Viva, no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, 
coletando depoimentos do pai espiritual Carlos Henrique Felisberto (Pai Henrique), 
do Templo de Umbanda Lúcia Oiá e Caboclo 7 Cachoeiras, para o documentário: As 
Religiões Afro-Brasileiras - Umbanda. Foto do acervo do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro. Abril de 2012.

Anderson Akio Shishito em gravação no 
Terreiro de Pai Silvio - Candomblé Ilê Axé 
Xangô (Ylê Axé Obá Odokiran) -, para o 
documentário: As Religiões Afro-brasileiras 
- O Candomblé, produzido pelo Portal 
Memória Viva de Rio Claro. Foto do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro. Fevereiro de 2011. 

e dos modos de vida mais distintos, 
por meio do registro de imagens e 
sons, captando cenários, personagens,  
gestos, emoções.

A obra organizada por Freire 
e Lourdou (2010) esclarece sobre o 
potencial do documentário, conside-
rando-o como meio de expressão e 
descrição privilegiado do tempo, dos 
espaços e dos lugares, enfatizando 
aspectos da sociedade e do homem, 
os quais, muitas vezes não são veicu-
lados, e trazendo-os para o campo do 
visível e do sensível, a fim de promo-
ver a análise das representações e pro-
cedimentos utilizados nas atividades 
sociais, rituais e educativas.

 Em Rio Claro, há uma gran-
de produção de registros audiovisuais – 
temos Paulo Rodrigues, Portal Memó-
ria Viva (Arquivo Público e Histórico), 
Kino-Olho, dentre outros coletivos e 
individuais – que contribuem para o 
conhecimento sobre a história, arte e 
cultura da cidade. Cabe, diante desse 
cenário, pensarmos e agirmos ainda 
mais no sentido de divulgar o material 
registrado, para que um número cada 
vez maior de pessoas entre em contato 
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A validade da função social de cidadãos 
rio-clarenses discorridas nos anais 
históricos entre a Guarda Mirim de Rio 
Claro-SP e seus colaboradores.

Resumo

Este artigo pretende mostrar a importância da função 
social e seus respectivos resultados em prol do bem comum, 
gerando crescimento e sustentabilidade para o futuro da socie-
dade. Destacamos, de modo especial, a esperança e a coragem 
de cidadãos rio-clarenses que trabalham, enfrentam desafios e 
investem os mais diversos recursos e credibilidade para, juntos, 
construirmos um arcabouço histórico em favor de “sementes” que 
um dia se transformarão em frutos saudáveis para a sociedade. 
Assim, neste intuito rever a história, conhecer as dificuldades e os 
desafios enfrentados e as prováveis soluções que ocasionaram os 
devidos méritos e reconhecimento social e político dos trabalhos 
realizados pela Guarda Mirim de Rio Claro, apresentamos nosso 
trabalho. 

Introdução

A necessidade e a validade da aplicação da função social 
do homem em sua comunidade, território ou município se dá, 
primeiramente, pela concepção de que o homem através de uma 
das dimensões de sua fenomenologia é um ser social que vive em 
grupos, desde os primórdios de sua existência ao se aglomerar a 
outros de sua espécie compartilhando suas dores, sofrimentos, ne-
cessidades, sonhos e alegrias. Podemos constatar também que no 
decorrer histórico da evolução da humanidade, ocorreram diver-
sos períodos de transição e complexidade em que os referenciais 
comunitários e sociais foram-se compondo para, juntos, desco-
brirem e agregarem valores éticos e humanitários, com o fim de 
construir um novo projeto social de vida em sociedade, onde cada 
membro faça a sua função. 

1. Afinal o que é função social? 

Segundo Hoult (1969), podemos definir a função social como uma contribuição fenomenológica que provê um sis-
tema maior que aquele do qual o fenômeno faz parte. Assim, deduzimos que função social de algo ou alguém é tudo aquilo 
que contribui para o desenvolvimento da sociedade, em uma visão ampla. O ser humano, por exemplo, tem a função de se 

Brasão da Guarda Mirim de
Rio Claro. Acervo da GM
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relacionar com outras pessoas, traba-
lhar e pensar no coletivo, com a ideia 
de uma sociedade vista como um orga-
nismo vivo onde cada parte tem uma 
função, para a manutenção da vida em 
comum.

Podemos ainda acrescentar par-
te do artigo escrito por Ramos/ Thomasi 
(2008):

A dignidade da pessoa humana 
hoje é expressiva em qualquer 
meio, denotando toda esta preo-
cupação com o homem, seja em 
sua integridade física ou men-
tal (...), pois comprovado que 
recebe influência do seu meio, 
assim incute transformações em 
seu habitat, seja de forma social, 
educacional e até mesmo am-
biental.
Importante acrescentar que a 
cada direito adquirido  por sua 
dignidade, corresponde a um de-
ver a ser observado, assim neste 
sentido, toda pessoa tem uma 
função social dentro do universo 
que faz parte, já que seu papel 
transformador e comprometi-
mento quanto genitor, quanto 
educador, quanto cidadão (...) 
dependendo de sua posição no 
grupo em que está inserida.

A Guarda Mirim nasceu de um 
projeto social, em meados de 1961, a 
partir de um grupo de pessoas lidera-
das pelo Dr. Luís Gonzaga de Arruda 
Campos, juntamente com a Diretoria da 
época e o Instrutor do Tiro de Guerra, 
o Sargento Mineu Gonçalves da Rocha, 
que visitaram as empresas locais para 
obtenção de parceria econômica em 
prol da efetivação do trabalho da enti-
dade - que visava à formação de adoles-
centes em situação de vulnerabilidade 
social, em futuros guardinhas mirins.

Com espírito cívico e social, 
a Guarda Mirim foi fundada em 3 de 
outubro de 1961, oferecendo cuidado, 
formação e educação a adolescentes, 
para ajudarem a priori, na orientação do 
trânsito. Inicialmente tal orientação foi 
proporcionada a 60 garotos, seleciona-
dos entre as 100 inscrições ocorridas no 
período.  

A formação foi conduzida pelo 
então Comandante da Polícia Militar 
Tenente Átila, que orientou seu traba-
lho num período de aulas dispostas em 
disciplina militar, instruções de postura 
e comportamento no ambiente de tra-
balho; convém salientar que os adoles-
centes eram uniformizados com fardas 
específicas ao contexto militar do perí-
odo, conforme foto acima. 

Posteriormente, devido às difi-
culdades financeiras encontradas para 
sua manutenção, ocorreu em meados 
de 1965 uma remodelação da entidade 
que buscou a cooperação de repartições 
públicas e de empresas do município, 
solicitando a contratação e um voto de 
confiança no trabalho realizado pelos 
guardinhas, já formados pela entidade. 

Tais atitudes tiveram como  

Neste sentido, constatamos que 
não basta ao homem apenas conviver 
com seus semelhantes, mas sim é pre-
ciso que cada indivíduo faça a sua par-
te, contribuindo na construção de uma 
sociedade mais justa, livre e solidária, 
indiferente à sua visão de mundo, cos-
tumes e tradições culturais, contexto ou 
situação social. Ainda podemos acres-
centar que temos uma função social a 
desempenhar junto ao grupo de pes-
soas que constituem o nosso contexto 
de vida cotidiana; precisamos, então, 
quebrar as barreiras da indiferença, da 
insensibilidade e da exclusão social que 
assolam os relacionamentos, dificultan-
do assim o respeito pelo ser humano e 
o empoderamento de sua dignidade e 
consequentemente sua realização pes-
soal e inserção social.  

Deste modo, ilustrando a efeti-
va função social e sua real contribuição 
à sociedade de ontem, de hoje e pen-
sando no futuro do município, destaca-
mos um pouco do arcabouço histórico 
da Guarda Mirim de Rio Claro, vista 
como protagonista nacional deste tipo 
de trabalho com adolescentes em vul-
nerabilidade social, que precisam de 
atenção, cuidado, formação e oportuni-
dades para ajudarem na construção da 
sociedade comum. 

                                                          
2. Anais históricos da Guarda 
Mirim / Rio Claro. 

Em pé da esquerda para direita: Marco Souza, Lázaro Calestine , Claudinei Souza 
(funcionário do Correio na área de Transporte), Luiz Antonio e Auricídio Cupido. 
Abaixados, da  esquerda para direira: Mário Novaes, Edegilson Zerbo (professor do Ensino 
Médio na rede estadual de ensino), Rinaldo Baptista (permanece na instituição até a data 
de hoje), Osvaldo Oliveira, Luis Flores e Douglas Martins (proprietário em Rio Claro da 
empresa “Chaveiro de Prata”). Imagem datada de 1977, por ocasião da Cerimônia de 
Graduação dos Guardinhas. Foto do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro.

Assistente Social da GM há 27 anos, 
Maria José de Andrade Guarnieri. Agosto 
de 2008. Foto do acervo da Guarda 
Mirim de Rio Claro.
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resultados positivos a estabilidade 
econômica e a manutenção da entida-
de e ainda propiciou oportunidades de 
aprendizagem profissional e ingresso 
no mercado de trabalho, dos guardi-
nhas, então contratados como menores 
aprendizes. A partir de então, os guardi-
nhas passaram a desempenhar suas ati-
vidades em repartições públicas, ban-
cos, empresas, indústrias e comércio 
de Rio Claro e nos Distritos Regionais. 
Assim, a GM foi reconhecida no Mu-
nicípio e declarada como Entidade de 
Utilidade Pública, chegando ao âmbito 
Estadual pela Lei nº 769/75.

Acompanhando o desenvolvi-
mento e as mudanças sociais ocorridas 
nas décadas de 70 e 80, a Guarda Mi-

rio-clarense, a GM em 1998 foi reco-
nhecida e declarada entidade de Utili-
dade Pública em nível Federal. 

Neste ínterim, para atender me-
lhor as demandas dos adolescentes e da 
sociedade, a entidade desenvolveu um 
Projeto Pedagógico Educacional onde 
dinamizou o sucesso escolar, a prepa-
ração pré-profissional e a viabilização 
de ingresso no mercado de trabalho, 
oferecendo aos adolescentes formados 
a oportunidade de ingresso no primeiro 
emprego.

Junto à implantação deste pro-
jeto, consolidou-se pela entidade, uma 
nova filosofia de trabalho com metas 

a Lei do Menor Aprendiz (10.097/00), 
oferecendo benefícios trabalhistas e o 
registro em carteira.

Ao lado deste desempenho 
funcional, ativo e promissor, seus diri-
gentes investiram também no espaço 
físico e estrutural da entidade, a qual 
atualmente dispõe em sua sede central 
situada na Avenida Brasil nº 600 / Vila 
Martins, de departamentos administra-
tivo e social, centro educacional e uma 
casa residencial para o zelador. Em seu 
território, porém do outro lado da rua 
foi construído um Grêmio Recreativo 
com piscinas e aparelhos de muscula-
ção, disponibilizando ainda monitores 
para as diversas atividades oferecidas 
naquele local de lazer, oferecido de 
modo especial aos adolescentes em for-
mação e aos guardinhas em atividade.

É imprescindível destacarmos 
o maravilhoso e eficiente trabalho rea-
lizado pela equipe multidisciplinar que 
atua na entidade, já a partir da recepção 
do Departamento Social que atende 
diariamente os adolescentes e seus res-
pectivos familiares numa escuta quali-
ficada. 

Os profissionais da área peda-
gógica dispõem de salas de aula à for-
mação pré-profissional, implementadas 
com revisões ortocaligráficas, a escrita 
e a pronúncia correta do idioma portu-
guês, bem como oferecem  oportunida-
des de aprendizagem dos idiomas espa-
nhol e inglês, noções de administração 
básica, de contabilidade, informática e 
práticas de atendimento ao cliente.  É 
oportuno, ainda, colocar que desde o 
período de inscrições, aplicação da pro-
va de seleção e divulgação dos adoles-
centes selecionados para o CPP – Curso 
Pré-Profissionalizante, como é conheci-
do  –, toda a equipe de funcionários se 
desdobra para o bom andamento desse 
processo tão importante e necessário na 
vida dos adolescentes interessados pelo 
Projeto. 

Durante o período do curso 
também se percebe o envolvimento 
da equipe, que se esmera em melho-
rar e preparar futuros profissionais, 
avaliando-os e orientando-os, para que 
cheguem um dia à realização pessoal, 
profissional e social.    

Ao término do CPP, os adoles-
centes são encaminhados para entre-
vistas de seleção, em relação às vagas 
existentes no mercado de trabalho, pela 

Alunos integrantes da Turma C.P.P. XI, para compor o novo site da GM. 2007. Foto 
do acervo da Guarda Mirim.

rim renovou o critério de elegibilidade, 
passando a selecionar adolescentes de 
14 a 18 anos, oportunizando também o 
ingresso de meninas, ampliando dessa 
forma o seu atendimento social. Cres-
cendo em méritos por seu arcabouço 
histórico de estar plenamente em ativi-
dade social para o bem da comunidade 

sociais efetivadas com estrutura ad-
ministrativa, social e pedagógica ade-
quadas às necessidades da sociedade e 
das exigências do mercado de trabalho. 
Salientamos, porém, que tais mudanças 
e implementações foram adequadas 
ao ECA, garantindo aos adolescentes 
prioridade na defesa de seus direitos e 

Coral "Encanto Jovem". Em pé da esquerda para a direita: Camila Ferreira, Dafne 
Baungartner, Sônia Carvalho, Milena, Alisneia Antunes, Tais Stencel, Grazielle Tinós, 
Gabriela Rocha, Natália do Carmo, Rafaela Braz, Marina Oliveira, Nayara Cunha. 
Abaixados, da esquerda para direita: Leonardo Gava, Felipe Scandiusse e Renato 
Silva. Maio de 2011. Imagem do acervo da Guarda Mirim.
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demanda das colaboradoras parceiras 
da GM. Atualmente, podemos destacar 
algumas das empresas colaboradoras, 
departamentos e repartições públicas 
de Rio Claro que utilizam os traba-
lhos desses adolescentes aprendi-
zes: Prefeitura Municipal, Arquivo 
Público e Histórico, Câmara Municipal, 
DAAE, Jornal Cidade, BMC/Brasil, 
RC/Escritório de Contabilidade, Nheel, 
Brascabos, Veloz/Soluções em embala-
gens, Etel/automação, Fiat/Viviani, Caf, 
Fricock, Tranenge/Construções, Geromel/
Construções, Agroceres, Farmazul, Tigre, 
Lojas Cem, entre outras...

Vemos, através deste elenco 
de colaboradores vinculados ao tra-
balho da GM, a credibilidade dada à 
formação pré-profissional que é dispo-

nibilizada pelo trabalho constante da 
entidade junto aos adolescentes que a 
procuram como referência efetiva em 
sua função social de comprometimento 
com a sociedade, e ainda demonstrando 
sua preocupação em preparar sementes, 
que um dia nos trarão frutos. 

Considerações finais

Atualmente, vemos que a so-
ciedade, de modo geral, perdeu muitos 
de seus valores referenciais de civismo, 
comprometimento e envolvimento 
social, decorrentes de esquecimento 
de sua função social em prol do bem 
comum. Assim, é necessário repensar 
novas atitudes humanas que possam 
construir uma sociedade mais justa, 

livre e solidária, que vise a um futuro 
promissor de envolvimento fraterno, 
cívico, democrático, ético e moral de 
respeito pelo ser humano. 

Desde a mais tenra idade, pas-
sando pelas exigências e necessidades 
da adolescência, precisamos cuidar e 
formar adultos equilibrados, livres e 
comprometidos com a sociedade. As-
sim, juntos, buscarmos o crescimento 
e desenvolvimento social numa coo-
peração ativa, outorgada por funções 
individuais e coletivas que enfrentem 
os desafios da perene construção da 
história da comunidade, do município 
e, consequentemente, da nação. 

Provas já foram descritas nos 
desafios enfrentados pelos anais histó-
ricos da GM de Rio Claro, e do voto 
de credibilidade dado pela comunidade 
local, através dos resultados colhidos 
desde sua fundação e permanecendo 
em crescimento até os dias atuais. Con-
vém, então, investir, acreditar e juntar 
nossas forças numa função social ativa, 
em prol da formação e educação desses 
jovens que buscam a oportunidade de 
um futuro melhor. A história de nosso 
município é construída cotidianamente 
por aqueles que entendem e atendem as 
demandas sociais, pensam e trabalham 
hoje em prol do amanhã, envolvidos e 
comprometidos com a causa comum de 
justiça e equidade social, fazendo sua 
parte, ou melhor, assumindo sua fun-
ção social num sentimento de empatia, 
comprometimento e paixão pelo seu 
semelhante. •
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Programa Segundo Tempo - experiência 
do Município de Rio Claro

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a experiência de Rio Claro na implantação do Programa 
Segundo Tempo, mostrando como e onde este programa se estabeleceu  em nosso município.

INTRODUÇÃO

Tendo em vista o CONVÊNIO/ME/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO/Nº 0725609/2009, a Se-
cretaria Municipal de Esportes implantou no Município de Rio Claro 10 núcleos para o desenvolvimento do Progra-
ma Segundo Tempo. Trata-se de um programa que oferece a prática de modalidades esportivas educacionais para 
crianças e jovens, de 7 a 17 anos. No total, foram 1.000 crianças (100 crianças em cada núcleo) beneficiadas pelo 
programa, que acontece 3 vezes por semana, por um período de 2h50min por dia, no contraturno escolar. A duração 
total das atividades foi de 19 meses, a contar a partir da data de início 4 de abril de 2011.

A cada polo do Programa Segundo Tempo foi destinada a implantação de 2 núcleos, atendendo 100 crianças 
no total, sendo 50 no período da manhã e 50 no período da tarde. Para cada núcleo de 50 crianças, foi designado 1 
Coordenador de Núcleo (professor), 1 Monitor de Atividades Esportivas e 1 Monitor de Atividades Complementares, 
para desenvolver as atividades, orientar e supervisionar as crianças.

Sendo assim, cada grupo de professores – coordenador de núcleo, monitor de atividades esportivas e monitor 
de atividades complementares – é responsável por 50 crianças no período da manhã e 50 crianças no período da 
tarde, cujo horário de funcionamento era das 08h00 às 10h50min e das 14h00 às 16h50min, às  2ªs, 4ªs e 6ªs feiras.

Durante esse período foram oferecidas atividades esportivas de futsal, basquete, natação, vôlei, handebol, 
xadrez, entre outras modalidades culturais. As crianças recebiam reforço alimentar e um uniforme para frequentar as 
aulas, ambos fornecidos pelo programa.

Além disso, o Programa Segundo Tempo conta com um Coordenador Geral, responsável legal pelo programa 
e cadastrado no Ministério dos Esportes, como tal e ainda um Coordenador Pedagógico, que zela pelas questões 
pedagógicas do programa, além de orientar e acompanhar os coordenadores de núcleo e os monitores de atividades 
esportivas e atividades complementares, no desenvolvimento diário do programa, junto aos beneficiários. 
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PROGRAMA SEGUNDO  
TEMPO – BRASIL

O Ministério dos Esportes, 
ao instituir o Programa Segundo 
Tempo, efetivou uma política públi-
ca de esporte e lazer, conforme de-
terminam o Art. 6º. da Constituição 

Federal, no sentido de responder às 
demandas sociais, uma vez que são 
direitos sociais do cidadão.

O programa visa à acessibili-
dade de indivíduos em risco de vul-
nerabilidade social, atuando como 
instrumento de formação e inclusão 
social, especialmente a promoção da 

saúde e da cidadania como um todo.
Em vista dessa proposta, o 

Programa Nacional de Esportes – 
PNE, conta com a Secretaria Nacional 
de Esporte Educacional – SNEED, 
que é a responsável pelas políticas pú-
blicas voltadas ao esporte educacional 
brasileiro.

O programa Segundo Tempo  
tem por estratégia, o estabelecimen-
to de parcerias institucionais, com a 
descentralização da execução orça-
mentária e financeira, para os gover-
nos municipais, estaduais e outros, 
inclusive iniciativas privadas, sem 
fins lucrativos.

Isso é possível pela celebra-
ção de convênios com o Ministério 
do Esporte, como foi o caso de Rio 
Claro, que se tornou, assim, respon-
sável pela execução do Programa

Segundo Tempo, que é um 
programa estratégico do Governo 
Federal, com o objetivo de demo-
cratizar a prática de esportes, desen-
volvimento e integração de crianças, 
adolescentes e jovens, como fator de 
formação da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 
daqueles que se encontram em áreas 
de vulnerabilidade social.

A intenção precípua do pro-
grama é a ocupação do tempo ocioso 
de crianças, adolescentes e jovens, 
usando para isso o contraturno esco-
lar, com atendimento de, no mínimo, 
de três vezes por semana, duas horas 
por dia, com a prática esportiva, so-
ciais e culturais,  sendo coordenados 
e monitorados por profissionais da 
Educação Física, inclusive com re-
forço alimentar durante o processo.

 CARACTERIZAÇÃO

Foram beneficiadas direta-
mente 1.000 crianças, adolescentes 
e jovens na faixa etária dos 7 aos 17 
anos, estimados em distribuição re-
lativamente homogênea de gênero; 
a grande maioria residente em terri-
tórios vulneráveis, muito expostos a 
situações de risco social,  além dos 
familiares (cerca de 1.000 famílias) 
e de membros da comunidade, in-
diretamente beneficiados através de 
atividades de lazer, entretenimento, 

Lagoa Seca do Cervezon, em 20/04/2011. Imagem do acervo da Secretaria Municipal 
de Esportes de Rio Claro.

Lagoa Seca do Cervezon, em 20/04/2011. Imagem do acervo da Secretaria Municipal 
de Esportes de Rio Claro.
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como, por exemplo, campeonatos e 
entre outras modalidades.

PERFIL GEOGRÁFICO E 
PERFIL DA POPULAÇÃO 
ATENDIDA

 
Bairro Cervezão e arredo-

res: região populosa e com densida-
de demográfica alta. Engloba uma 
região marcada por problemas so-
ciais, como criminalidade crescente, 

tráfico de drogas, violência. Aten-
dimento à saúde precário, apesar 
de possuir um Pronto Atendimento 
para casos de emergência. Situa-
ção de risco social crítica. (Projeto 
básico, Programa Segundo Tempo, 
PMRC.2009).

Jardim Panorama: região 
crítica, de extrema vulnerabilidade 
social. Há crianças fora da escola, 
criminalidade crescente, tráfico de 
drogas e a problemática da violência 

em diversas formas. Poucas opções 
de lazer e recreação, bem como de 
atividades esportivas. Região muito 
pobre, com poucos recursos finan-
ceiros, difícil acesso à saúde, distan-
te do centro urbano da cidade de Rio 
Claro. Muito populosa e povoada.
(Projeto básico, Programa Segundo 
Tempo, PMRC.2009).

Bairro Santana: região que 
engloba diversos bairros, porém em 
situação melhor, no que diz respeito 
à vulnerabilidade social; não exis-
tem ali, entretanto, muitos progra-
mas de esporte educacional. (Projeto 
básico, Programa Segundo Tempo, 
PMRC.2009).

Bairro Jardim Bandeiran-
tes, Vila São Miguel, Vila Cristina, 
Vila São Jose e Armando Orestes 
Giovanni: semelhantes à região do 
Jardim Panorama, ou seja, de extre-
ma vulnerabilidade social. Há crian-
ças fora da escola, criminalidade, 
tráfico de drogas e a problemática da 
violência em diversas formas. Pou-
cas opções de lazer e recreação bem 
como de atividades esportivas. 

Arco Iris, Jardim Vilage e 
Jardim América: região semelhante 
ao Bairro Santana, engloba três bair-
ros, em situação melhor no que diz 
respeito à vulnerabilidade social, en-
tretanto não existem muitos progra-
mas de esporte educacional.

Bairro do Estádio: região 
mais central do município. Locali-
zada próximo ao centro urbano, ao 
comércio, hospitais, etc. É onde se 
concentra o complexo Poliesporti-
vo Municipal, com um Ginásio, um 
Mini Ginásio, um campo de Futebol 
e uma piscina olímpica, uma estru-
tura completa para realização do 
Programa Segundo Tempo. (Projeto 
básico, Programa Segundo Tempo, 
PMRC.2009).

Bairro Jd. Bom Sucesso / 
Novo Jardim Wenzel / Jd. Cente-
nário / Vila Anhanguera: regiões 
da extrema periferia da cidade, com 
alta vulnerabilidade social, presença 
constante de tráfico de entorpecen-
tes, evasão escolar, carência  de pro-
gramas esportivos e de lazer, poucas  
estruturas para a prática de ativida-
des físicas e esportivas. 

Piscina Olímpica Municipal (POM) Hertha Clara Koelle, em 06/05/2011, Técnico 
Desportivo Silvio Generoso. Foto do acervo da Secretaria Municipal de Esportes de 
Rio Claro.

Piscina Olímpica Municipal (POM) Hertha Clara Koelle, em 06/05/2011, Técnico 
Desportivo Silvio Generoso. Foto do acervo da Secretaria Municipal de Esportes de 
Rio Claro.
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Jardim Guanabara I, Jar-
dim Guanabara II e Jardim Bra-
sília: região muito semelhante à dos 
bairros do Jd. Bom Sucesso / Novo 
Jardim Wenzel / Jd. Centenário /
Vila Anhanguera, com alta vulnera-
bilidade social, presença constante 
de tráfico de entorpecentes, evasão 
escolar, carência de programas es-
portivos e de lazer, poucas estruturas 
para a prática de atividades físicas e 
esportivas.

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
DOS BENEFICIÁRIOS

A seleção dos beneficiários 
do Projeto foi realizada em conjun-
to com a Secretaria Municipal de 
Ação Social, através da utilização 
do cadastro de munícipes que rece-
biam auxílio de outros programas 
do Governo Federal (Bolsa Escola, 
Bolsa Família); com a Secretaria 
Municipal de Educação, por infor-
mações colhidas pertinentes ao per-
fil dos alunos de escolas localizadas 
nos arredores dos núcleos (escolas 
municipais e estaduais); e, o mais 
importante, a seleção foi baseada no 

risco social que envolve a população 
beneficiada, entendendo risco social 
como qualquer situação que agregue 
valores nocivos ao desenvolvimento 
humano e à cidadania, como violên-
cia, desemprego, pobre assistência 
à saúde, baixa escolaridade, presen-
ça de tráfico de drogas e criminali-
dade. Fez-se, também, a avaliação 
da inserção das crianças em outras 
atividades esportivas. (Projeto bá-
sico, Programa Segundo Tempo, 
PMRC.2009)

MODALIDADES  
OFERECIDAS

Como já foi anteriormente 
mencionado o projeto contempla 
atividades esportivas, educacionais 
e culturais.

Uma das atividades ofereci-
das neste projeto e que alcançou um 
grande sucesso entre os jovens foi à 
inserção do xadrez nos horários de 
aula do Programa Segundo Tempo. 
A partir dessa experiência no pro-
grama, um novo projeto foi pactuado 
entre as Secretarias Municipais de 
Esportes e de Educação, projeto este 
que contempla o ensinamento de xa-
drez em um grupo piloto de escolas 
municipais de Rio Claro, para alu-
nos matriculados nas séries iniciais 
do ensino fundamental I, ou seja, de 
primeiro a quinto ano.

Para Antonio Villar Marques 
de Sá, Professor Associado da Facul-
dade de Educação da Universidade 
de Brasília e um dos maiores espe-
cialistas em Pedagogia Enxadrística 
do Brasil, o xadrez, por se tratar de 
um jogo complexo, é uma das me-
lhores atividades para desenvolver a 
capacidade intelectual dos jovens.

O jogo de xadrez é considerado 
pelos estudiosos como um im-
portante instrumento pedagógi-
co que pode ajudar bastante no 
desenvolvimento da relação en-
sino-aprendizagem nas escolas. 
A prática enxadrística estimula 
o desenvolvimento de habilida-
des cognitivas como atenção, 
concentração, raciocínio lógico, 

CSU João Rehder Neto, em 24/06/2011. Fotos do acervo da Secretaria Municipal de 
Esportes de Rio Claro.

CSU João Rehder Neto, em 24/06/2011. Fotos do acervo da Secretaria Municipal de 
Esportes de Rio Claro.
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memória, organização de ideias, 
imaginação, antecipação, espíri-
to de decisão, autocontrole, dis-
ciplina, perseverança etc.

Para Wilson da Silva, mes-
tre em Educação pela UFPR e dou-
torando também em Educação pela 
Unicamp, o xadrez merece crédito 
porque ensina às crianças o mais im-
portante na solução de um problema, 
que é saber olhar e entender a rea-
lidade que se apresenta. (REVISTA 
CONEXÃO PROFESSOR, 2009)

É comum notar crianças fra-
cassando em matemática, por 
exemplo, por não entenderem 
o que o enunciado do problema 
lhes diz. Não sabem analisá-lo, 
aprendem fórmulas de memória; 
quando encontram textos dife-
rentes não acham a resposta cor-
reta. [...]. Em uma época na qual 
os conhecimentos nos ultrapas-
sam em quantidade e a vida é 
efêmera, uma das melhores li-
ções que a criança pode apren-
der na escola é como organizar 
seu pensamento, e acreditamos 
que essa valiosa lição pode 
ser obtida mediante o estudo e 
a prática do xadrez”, destaca  
Wilson da Silva.

CONCLUSÃO

O Programa Segundo Tempo, 
no Município de Rio Claro, iniciou-
-se com a apresentação do Projeto 
Básico no Ministério do Esporte, no 
início do ano de 2009; sua aprova-
ção, contudo, se deu em 14 de janei-
ro de 2010 com a sua efetiva publi-
cação no Diário Oficial da União.

Em seguida, uma longa e 
exaustiva “batalha” tomou corpo nas 
mãos dos responsáveis pela execu-
ção do projeto na forma pleiteada, 
pois já de início  verificou-se a im-
possibilidade de pôr-se  em prática o 
convênio aprovado.

Originalmente o projeto de-
veria atender a 1000 beneficiados, 
divididos em 4 polos e 10 núcleos; 

no entanto, antes mesmo de o pro-
grama se iniciar em 4 de abril de 
2011, verificou-se a inexequibilida-
de de funcionamento baseado nessa 
distribuição. 

Após uma análise preliminar 
minuciosa da realidade do município 
e suas necessidades populacionais, 
ficou constatado que seria prudente 
redistribuir esses polos. Sendo as-
sim, o projeto iniciou-se de forma 
diversa da pretensão inicial, ou seja, 
iniciamos com 5 polos contendo 
cada um 2 núcleos de 100 beneficiá-
rios no período da manhã e mais 100 
no período da tarde. No total eram 
10 polos atendendo a 1.000 benefi-
ciários.

Após a iniciação do projeto, 
observou-se um sucesso relativo, 
sendo que  seu ponto fraco dizia 
respeito ao número de beneficiários, 
que num primeiro momento, parecia 
estar adequado ao número de polos 
existentes (cinco polos). A realidade 
apontou para uma nova reestrutura-
ção mais adequada considerando a 
relação número de beneficiários X 
núcleos de atendimento. O projeto 
sofreu, então,  uma nova descentrali-
zação e consequente  redução de me-
tas de beneficiários. O projeto pas-
sou a atender 800 beneficiários em 8 
núcleos, distribuídos em 7 polos. 

Em que pesem as observa-
ções anteriores, a aprovação e exe-
cução do PST em Rio Claro, foi um 
desafio importante e gratificante 
para todos os envolvidos neste pro-
jeto, desde os profissionais ligados 
direta ou indiretamente a este traba-
lho, como também para as centenas 
de crianças e adolescentes que, três 
vezes por semana, tiveram a oportu-
nidade de trabalhar conteúdos espor-
tivos, culturais, sociais e cívicos. 

Estes conteúdos desenvol-
vidos no projeto, com toda certeza, 
irão contribuir em muito para a for-
mação moral, social e educacional 
dos jovens beneficiários do progra-
ma e com isso cumprir a finalidade 
do projeto pactuado.

Maiores informações perti-
nentes à implantação, execução e 
redistribuição de beneficiários deste 
projeto, merecem outro trabalho para 

que sejam melhor explanadas a fim 
de facilitar o entendimento do pro-
grama.

O resultado prático da exe-
cução do projeto sinaliza para um 
sucesso em alcançar os objetivos 
pretendidos inicialmente. A equipe 
de trabalho foi recompensada com 
o êxito inquestionável do desafio 
chamado PROGRAMA SEGUNDO 
TEMPO. •
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Arquivos Escolares: um tesouro em perigo.

Introdução

O artigo em questão discute a organização e a manutenção dos arquivos escolares, que constituem instrumentos 
fundamentais para a história da escola e a construção da memória educativa. Os arquivos escolares constituem o arcabouço 
das fontes de informação, diretamente relacionadas com o funcionamento das instituições educativas, o que lhes confere 
uma importância acrescida nos novos caminhos da investigação em educação, colocando tais instituições em posição de 
grande centralidade para a compreensão dos fenômenos educativos e dos processos de socialização. 

O trabalho buscou, por meio de um levantamento e catalogação, inventariar a natureza dos documentos do pri-
meiro Grupo Escolar da cidade de Rio Claro (textos legais, relatórios, livros de matrículas, livros de frequência, atas de 
reuniões, folhas de pagamento, lista de mobiliário, entre outros) no período de 1900, ano da criação da escola, até 1940. A 
organização final deste acervo poderá suscitar novas pesquisas que possibilitem pensar as trajetórias de alunos e professo-
res; investigar a organização do espaço escolar; analisar a escola a partir de sua interioridade; discorrer sobre a relação entre 
arquivos escolares e cultura escolar, ou seja, permite uma multiplicidade de leituras daquela escola. 

Arquivos Escolares

Os arquivos e os seus documentos têm adquirido uma importância crescente no campo da história da educação. 
Eles possuem informações que permitem introduzir a uniformidade na análise realizada sobre os vários discursos que são 
produzidos pelos atores educativos – professores, alunos, funcionários, autoridades locais e nacionais, os quais têm repre-
sentações diversas relativamente à escola e expressam-nas de formas diversificadas. 

O cruzamento que se estabelece entre os dados obtidos, através da análise dos documentos de um arquivo escolar, 
permite realizar correlações estreitas entre as diversas informações – também obtidas em fundos documentais externos 
à escola –, revelando um elevado índice de coerência e lógica internas do fundo arquivístico e o papel central dos seus 
documentos para a compreensão da organização e funcionamento da instituição que os produziu (MOGARRO, 2001). 

Os documentos de arquivo (manuscritos e datilografados, no caso dos mais recentes) refletem a vida da instituição 
que os produziu. No entanto, as informações fornecidas por tais documentos têm, necessariamente, de ser cruzadas com 
os dados que se encontram em fontes de outra natureza, apresentando-se em suportes variados e sob formas diversificadas. 
Muitas dessas fontes de informação encontram-se no exterior da escola a que dizem respeito e, consequentemente, do seu 
arquivo, sendo parte integrante de um universo que hoje é múltiplo e complexo. 

Esse universo engloba as fontes de informação mais tradicionais e consagradas, assim como aquelas que conquista-
ram recentemente o seu lugar neste contexto; reúne fontes produzidas no interior das instituições, e também outras que lhe 
(ao universo) são exteriores; muitos dos seus documentos estão marcados pela materialidade dos seus suportes, outros pela 
oralidade com que os atores educativos expressaram os seus discursos. Ao localizar estes materiais, podemos estabelecer 
uma geografia documental sobre a escola:

 9 Textos legais e documentos emanados do poder central; 
 9 Estatísticas oficiais; 
 9 Relatórios técnicos, elaborados por inspetores, reitores e diretores de escolas;
 9 Regulamentos, circulares, normas e outros textos gerados pela instituição escolar e de circulação interna, mas 
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que também podem ser documentos 
que asseguram o fluxo de comunica-
ção entre o organismo político de tute-
la e a própria escola; 

 9 Documentos administra-
tivos e pedagógicos, que constituem 
grande parte do acervo arquivístico de 
cada instituição educativa;

 9 Publicações exteriores 
à escola – livros, artigos de jornais e 
revistas e afins. São trabalhos científi-
cos, pedagógicos e culturais, poesias, 
que muitas vezes surgem na imprensa 
regional e na imprensa pedagógica, da 
autoria de professores da instituição, 
os quais também publicaram livros, 
expressando, por meio dessas diversas 
modalidades a sua cultura profissional;

 9 Equipamento, mobiliário 
escolar e objetos de diversa natureza;

 9 Materiais didáticos, que se 
encontram na escola, mas também, em 
muitos casos, integram acervos exte-
riores à instituição;

 9 Trabalhos escolares de alu-
nos que, geralmente, pertencem a es-

pólios particulares e revelam o signifi-
cado atribuído pelas pessoas à escola e 
aos processos educativos, ao longo dos 
seus percursos de vida;

 9 Fotografias e outros docu-
mentos de natureza iconográfica;

 9 Testemunhos orais de pro-
fessores, alunos, funcionários e outros 
elementos que exerceram funções no 
sistema educativo, na escola e na co-
munidade.

No seu conjunto, essas fontes 
de informação exigem do investigador 
uma atitude necessariamente atenta 
aos contextos educativos e culturais 
em que foram produzidas e à seleção a 
que sucessivamente foram submetidas 
pelas gerações de atores sociais que as 
tutelaram, ocupando diferentes níveis 
de poder decisório sobre elas e sobre 
a sua preservação ou eliminação. Em 
consequência, esses documentos cons-
tituem produções múltiplas, que refle-
tem a própria multidimensionalidade e 
complexidade das realidades escolares 

e formativas, assim como a diversida-
de e pluralidade dos meios de inter-
venção dos agentes educativos.

Os arquivos escolares devem 
ser objeto de cuidadosa preservação. 
Seu estudo sistemático está longe de 
ser realizado. Nesse sentido, este tra-
balho realizou  o levantamento do 
material localizado no arquivo do 
primeiro Grupo Escolar de Rio Claro, 
resgatando toda a importância da es-
cola para o período e organizando um 
acervo para futuros pesquisadores que 
se aventurarem nessa temática.

Grupo Escolar Joaquim Salles

A implantação dos Grupos Es-
colares no Estado de São Paulo ocor-
reu no interior do projeto republicano 
de educação popular. Os republicanos 
mitificaram o poder da educação, de-
positando nela o poder de regeneração 
da nação. Neste sentido, surgem como 
símbolos, com uma concepção e es-
cola renovada e uma nova concepção 

Foto do Grupo Escolar Joquim Salles. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.
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arquitetônica, a qual organiza tempo e 
espaço como apontam Escolano, Fra-
go e Viñao.

Como bem ressalta Escolano 
(1993), a arquitetura escolar é uma for-
ma de escritura do espaço. A arquitetu-
ra é, por si mesma, uma propaganda, 
uma espécie de discurso que institui 
em sua materialidade um sistema de 
valores, como os de ordem, disciplina 
e vigilância, marcos para aprendiza-
gem sensorial e motora e toda uma se-
miologia que abrange diferentes sím-
bolos estéticos, culturais e ideológicos.

Para Viñao (1993, p.77), os 
elementos básicos da atividade educa-
tiva são tempo e espaço, uma vez que 
a escola, enquanto instituição, ocupa 
um lugar no espaço, espaço esse que 
tem relações pessoais, interpessoais 
e configurações arquitetônicas que o 
definem.  Destaca, ainda, que o lugar 
é sempre o mesmo, onde se aprende, 
se ensina e onde se cria, mas o tem-
po pode ser diferente para professo-
res e alunos. Além disso, esse espaço 
jamais é neutro, pois se comunica. O 
autor atribui a difusão desse modelo de 
escola a dois aspectos: o pedagógico e 
o arquitetônico.

O primeiro implicava a identifi-
cação dos alunos em grupos os 
mais homogêneos possíveis a 
fim de facilitar o ensino simul-
tâneo, a fragmentação do currí-
culo em graus e a especializa-
ção ou divisão do trabalho dos 
professores. O segundo era a 
construção dos edifícios ad hoc 
com várias salas de aula e a atri-
buição a cada professor de uma 
sala de aula independente sob a 
supervisão de um diretor. 

Para os republicanos paulis-
tas, o edifício escolar servia também 
como estrutura material para colocar o 
escudo pátrio, a bandeira nacional, as 
imagens e os pensamentos de homens 
ilustres, os símbolos religiosos, algu-
mas máximas morais e higiênicas, o 
sino e o relógio, tal fato expressa toda 

uma instrumentação da escola a ser-
viço dos ideais nacionais, religiosos, 
sociais e morais.

A escola primária republicana 
instaurou ritos, espetáculos, ce-
lebrações (...) além de divulgar 
a ação republicana, corporificou 
os símbolos, os valores e a peda-
gogia moral e cívica que lhe era 
própria. Festas, exposições esco-
lares, desfiles dos batalhões in-
fantis, exames e comemorações 
cívicas constituíram momentos 
especiais na vida da escola pelos 
quais ganhava ainda maior visi-
bilidade social e reforçava sen-
tidos culturais compartilhados 
(SOUZA: 1998b, p. 241).

A organização temporal mar-
cou o ensino primário paulista, quan-
to à divisão do tempo em horários  
pré-definidos, à duração do ano letivo 
e à jornada escolar, mas os programas 
de ensino, a hierarquização de poderes 
e a divisão de trabalhos, também fize-
ram parte da identidade escolar.

Segundo Souza,

(...) o grupo escolar republica-
no inaugura uma nova ordena-
ção do tempo escolar. O tempo 
é, agora, marcado pelo relógio, 
presença obrigatória na parede 
de cada sala de aula. O empre-
go do tempo ganha importância 
e significado na organização 
racional de ensino da escola pri-
mária republicana. Em relação 
ao uso do tempo, várias pres-
crições são estabelecidas pela 
reforma da instrução pública em 
São Paulo: a proposição do ca-
lendário escolar que fixará o iní-
cio e o término do ano letivo, as 
férias, as interrupções devido a 
feriados, o horário das aulas e as 
pausas para descanso: (1998b, p. 
214).

A propósito, Escolano (1992) 
considera o tempo escolar um elemen-

to estrutural da escola que materializa 
as concepções e os modos de educa-
ção, além de instituir um discurso 
pedagógico e cultural. Os tempos do 
relógio e do calendário são estruturas 
que se internalizam, a partir dos pri-
meiros anos de aprendizagem. Marcar 
o tempo escolar constitui um esquema 
básico, destinado à regulação da vida 
e necessário, pois o homem tem um 
relógio biológico que precisa de orga-
nização temporal. A ordem do tempo 
educativo surgiu, de um lado, como 
aponta Escolano (1992), da interação 
entre os rituais e as disciplinas da mo-
dernidade e, de outro lado, dos mode-
los de controle social e os aparatos do 
Estado contemporâneo.

Esse tipo de organização tem-
poral já preparava o indivíduo para o 
processo de industrialização, no qual 
era necessário o cumprimento de ho-
rários pré-estabelecidos. Percebemos 
que as regulamentações internas da es-
cola, de certo modo, estavam a serviço 
do mercado que então se instalava.

Conforme destaca Souza 
(1998a), a formação do homem mo-
derno exigia uma soma maior de co-
nhecimentos. Ancorados no princípio 
da ciência, da valorização da educa-
ção moral e cívica e nas exigências da 
preparação para o trabalho, iniciam a 
construção de um projeto cultural a ser 
operacionalizado pela escola. Segun-
do a autora, esse projeto articulava as 
ideias de uma educação integral (com-
preendendo a educação física, intelec-
tual, moral e as necessidades de homo-
geneização cultural e de civilização de 
massas). Esse é o motivo pelo qual as 
discussões quanto aos programas de 
ensino serão tão evidenciadas nos rela-
tórios dos inspetores. O programa era 
visto como um instrumento por meio 
do qual a escola realizaria as finalida-
des a ela atribuídas.. Nesse sentido, o 
controle do tempo era, então, impor-
tante.

Para Escolano (1992), a me-
diação do tempo resulta ser um poder 
sobre a duração, uma conquista em si 
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mesma. Por isso, os calendários foram 
objetos emblemáticos confeccionados 
desde as culturas pré-clássicas, pela 
arte de medir e por detentores carismá-
ticos do poder. Apropriar-se do tempo 
e do espaço são chaves do domínio e 
do triunfo.

Nessa perspectiva, os tra-
balhos escolares, as horas e os dias 
constituem marcos de aprendizagem 
e mecanismos de  autorregulação do 
comportamento da infância. A organi-
zação das instituições educativas não 
são apenas elementos estruturais, são 
também dimensões que afetam toda a 
ordem pedagógica da instituição, des-
de o currículo, os métodos e a cultura 
que configuram a realidade educativa. 
Deste modo, a uniformidade das ativi-
dades é imprescindível.

A cidade de Rio Claro desen-
volveu-se  a partir da expansão cafe-
eira, na direção do oeste paulista, na 
primeira metade do século XIX. As 
terras, distribuídas na forma de sesma-
rias, foram então ocupadas e a nova 
cultura substituiu a da cana-de-açúcar. 
Ao mesmo tempo, posseiros foram ex-
pulsos das terras, e delimitaram-se  as 
divisas dos latifúndios.

Embora a região possuísse 
faixas de terras propícias ao plantio 
do café, o fim do tráfico de escravos 
gerava um impeditivo quanto à mão 
de obra.  Outro ponto dizia respeito ao 
transporte do café até o  porto de San-
tos o que, naquele tempo,  era realiza-
do por animais, tornando a operação 
muito cara e insegura. No entanto, em 
1867 foi inaugurada a ligação ferrori-

ária entre Santos e Jundiaí, resolvendo 
o problema do transporte, e  a partir de 
1876, passou a ser ponto de baldeação 
das cargas que vinham de São Carlos.  

Segundo Santos (2000, p. 94)

A influência da Cia. Rio Claro 
de Estradas de Ferro para a ur-
banização de São João Batista 
do Rio Claro foi considerável. 
Em primeiro lugar, porque sua 
sede foi instalada em Rio Claro; 
formou-se um entroncamento 
ferroviário na cidade para bal-
deação entre as duas bitolas. Em 
segundo lugar, instalaram ali um 
dos mais importantes segmentos 
que vinha somar-se ao já expres-
sivo número de serviços ofere-
cidos à população. Em terceiro 
lugar, e extramente importante, 
demandar trabalhadores e am-
pliar a oferta de trabalho, direta 
ou indiretamente ligados a Cia. 
Rio Claro. (...) Com o prolon-
gamento da linha férrea rumo a 
São Carlos, Rio Claro deixa de 
ser ponta de trilho e passa a con-
dição de intermediária. 

O problema da mão de obra  
também foi resolvido com a imigra-
ção. O Estado de São Paulo subsidiou 
a vinda dos estrangeiros  e um grande 
número de europeus  veio  para Rio 
Claro, tanto para o trabalho nas fazen-
das com também para os centros urba-
nos como aponta a tabela acima.

A transformação do regime de 
trabalho nas fazendas levou à 
diversificação da economia no 
estado. Uma variedade mui-
to maior de produtos se fazia 
necessária a fim de satisfazer 
a demanda dos consumidores, 
e a natureza da economia dos 
bens de exportação brasileiros 
era tal que as importações não 
podiam dar conta da mesma. 
Alguns imigrantes abandona-
ram o trabalho agrícola e se 

Livro de Matrícula. Foto do arquivo da Escola Joaquim Salles. Datado de 1904.
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dedicaram a ofícios. Pequenas 
indústrias multiplicaram-se no 
interior de São Paulo. O centro 
da cidade de Rio Claro industria-
lizou-se notavelmente. Sua po-
sição, primeiro como terminal 
ferroviário, depois como ponto 
de baldeação entre a Paulista e 
a linha de Rio Claro, de bitola 
estreita, aconselha a construção 
de depósitos de vagões de ambas 
as ferrovias. Uma usina hidroe-
létrica começou a funcionar... 
Havia oficinas de construção 
de carruagens, selarias, serra-
rias, olarias, fornos de cal, uma 
fábrica de sapatos, várias tipo-
grafias, oficinas mecânicas e de 
fundição. Estabelecimentos me-
nores fabricavam massa, sabão, 
vinagre, colchões, chapéus de 
palha, charutos, foguetes e gelo. 
Uma grande cervejaria vendia 
600 mil litros para todo o estado 
(DEAN : 1977, p. 154).

Com o avanço dos trilhos, a 
cidade começa a progredir. Segundo 
Gonçalves (2001), por volta de 1900, 
Rio Claro tinha uma população de 
quase 32 mil habitantes, possuía rede 
telefônica, energia elétrica e demanda-
va a instalação de uma rede de esgoto.

Rio Claro sofreu grande influ-
ência de imigrantes. Muito antes da 
proclamação da República, ainda no 
Brasil Império, o Senador Vergueiro 
foi um dos pioneiros a propor o traba-
lho livre com imigrantes em suas fa-
zendas Ibicaba e Angélica.

A convivência dos imigrantes 
na cidade e no campo foi fundamental 
para o surgimento de diversos setores 
comerciais, educacionais, religiosos 
entre outros.  Os alemães e suíços, que 
se instalaram na cidade, influíram de 
maneira significativa na organização 
social. Em 2 de dezembro de 1883, 
foi fundada a primeira escola Alemã 
da cidade, por intermédio do Pastor 
Jacob Zink, da Igreja Evangélica de  
Confissão  Luterana, o qual contratou 
o professor Theodor Köelle para sua 

docência.
Somente em 1896, as unidades 

públicas de ensino do município pas-
saram à categoria de Escolas Reunidas 
de Rio Claro, em vias de se tornarem 
grupo escolar. Após a proclamação da 
República, o poder de Rio Claro pas-
sou a ser disputado por dois grupos 
políticos representados por Joaquim 
Salles e Marcello Schmidt.

Joaquim Salles, irmão de  
Manuel Ferraz de Campos Salles, que 
foi Presidente da República entre 1898 
e 1902, era proprietário de fazendas 
de café em Rio Claro. Foi sob seu 
domínio  que se instalou, em 1900, 
a primeira escola pública – Grupo  
Escolar– organizado pelo profes-
sor João von Atzingen, em 1900 e, 
por força do poder político local foi 
chamado de Grupo Escolar Coronel  
Joaquim Salles, que era, então, deputa-
do por Rio Claro e região.

Em 1900, foi também instala-
da a Central Elétrica de Rio Claro, pro-
duzindo energia na Usina Hidrelétrica 
Corumbataí. A cidade era iluminada 
com lâmpadas de arco voltaico, desde 
1895, e já possuía rede telefônica. Em 
1904, foram concluídas as obras do 
Grupo Escolar Joaquim Salles, que em 
1900, trabalhava com classes mascu-
linas e femininas em prédios distintos 
e passou a contar com dez classes em 
funcionamento. Em 1919, o grupo já 
distribuía suas dezoito classes em dois 
períodos.

Marcello Schmidt trabalhou 
na construção da linha da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, e era 
proprietário de fazendas de café e, em 
1904, venceu Salles nas eleições mu-
nicipais.  

Tanto o Grupo Escolar 
"Marcelo Schmidt” foi instalado em 
1911, como o Grupo Joaquim Salles 
localizavam-se no centro da cidade, 
mas outros grupos viriam depois 
para servir os bairros. 

Entre 1900 e 1920, a popula-
ção crescera 2,3% ao ano. Em 1925, 
ampliou-se a rede de ensino público 
com a criação de mais uma escola, o 

Grupo Escolar "Irineu Penteado”, que 
serviria os bairros da região norte da 
cidade.

Vale ressaltar que, na Primei-
ra República, Rio Claro contava com 
três Grupos Escolares Estaduais, um  
Grupo Escolar Municipal, o “Barão 
de Piracicaba” e inúmeras escolas 
isoladas, além de um grande número 
de escolas particulares. A origem dos 
grupos escolares em especial, reporta 
entre outros aspectos o poder da aris-
tocracia rural do café – em São Paulo 
– e seus respectivos coronéis, patentes 
dos patronos de  inúmeras escolas do 
período em todo o interior.

As irmãs da Congregação 
Puríssimo Coração de Maria, que es-
tavam radicadas no município desde 
1909, trabalhando com uma escola 
primária na rede privada, fundaram, 
em 1928, a Escola Normal Livre que 
teve, durante muito tempo, importan-
te função na formação de professores 
normalistas para regência de escolas 
primárias do município e da região.

De acordo com Souza (1998b), 
no Estado de São Paulo, os Grupos 
Escolares consolidaram um modelo 
de escola graduada fundamentada na 
classificação dos alunos, na divisão do 
trabalho docente e na racionalização 
do ensino. Tais estabelecimentos esco-
lares tornaram-se símbolos da educa-
ção elementar e constituíram, de certa 
forma, uma identidade para o ensino 
primário no estado de São Paulo e em 
todo o Brasil. 

Complementando essa ideia, 
Faria Filho (2000) apresenta a cria-
ção dos grupos escolares no Estado 
de Minas Gerais, não apenas como 
forma de “organizar” o ensino, mas, 
principalmente, como uma forma de 
“reinventar” a escola, objetivando tor-
nar mais efetiva sua contribuição aos 
projetos de homogeneização cultural 
e política da sociedade. Reinventar a 
escola significava, entre outras coisas, 
organizar o ensino, suas metodologias 
e conteúdos; formar, controlar e fisca-
lizar a professora; adequar espaços e 
tempos ao ensino; repensar a relação 
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com as crianças, famílias e com a pró-
pria cidade.

Para Faria Filho,

(...) os grupos escolares e seu 
processo de organização signi-
ficavam, portanto, não apenas 
uma nova forma de organizar 
a educação, mas, fundamental-
mente, uma estratégia de atua-
ção no campo do educativo es-
colar, moldando práticas, legiti-
mando competências, propondo 
metodologias, enfim, impondo 
uma outra prática pedagógica e 
social dos profissionais do ensi-
no através da produção e divul-
gação de novas representações 
escolares. (2000, p. 37).

Para Souza (2009), no início 
do século XX, as construções de pré-
dios para grupos escolares e escolas 

normais no Estado de São Paulo foram 
responsáveis pela constituição de uma 
das mais importantes e expressivas 
arquiteturas escolares do país. Impor-
tando da Europa estilos arquitetônicos 
como o neoclássico e o eclético, essas 
construções serviram de propaganda 
das realizações do poder público no 
campo educacional, simbolizando a 
importância da educação popular no 
projeto político, tanto dos republica-
nos históricos, como os da nova ge-
ração, ansiosos por republicanizar a 
República.

Arquivo Escolar: Joaquim Salles

O objetivo deste artigo é, além 
de evidenciar o cuidado que devemos 
ter com os arquivos escolares, apre-
sentar os primeiros resultados da série 
documental encontrada no Arquivo 

Escolar Joaquim Salles. O processo de 
catalogação passou por procedimentos 
iniciais de seleção do material locali-
zado e agrupamentos, conforme a na-
tureza de sua produção. Nos primeiros 
contatos com o arquivo, observamos 
que há uma preocupação em organizar 
e preservar a documentação compro-
batória de vida de alunos e professo-
res. Dessa forma, o acervo fica acomo-
dado em lugares denominados acervos 
correntes. As demais documentações 
são encaminhadas ao Arquivo Morto 
e, dependendo do tempo e de sua ser-
ventia, podem ser descartados.

As visitas à escola e o projeto 
de pesquisa tinham como objetivo ini-
cial realizar apenas um mapeamento 
do material conservado. No entanto, 
quando iniciamos o trabalho, observa-
mos não ser possível realizá-lo, uma 
vez que, inicialmente, seria preciso 
organizar o próprio arquivo. Neste 
sentido, foi preciso repensar as ações. 
A escola Joaquim Salles, também pre-
ocupada com a preservação de seu 
patrimônio cultural, disponibiliza hoje 
uma sala somente para o arquivo. Os 
documentos encontram-se em fase de 
organização, pois, como sabemos, ain-
da há muita falta de material humano 
nas escolas. Seria necessário ter uma 
pessoa somente para cuidar e organi-
zar o arquivo presente, já que a escola 
foi a primeira do município. Um gran-
de avanço da instituição foi reconhecer 
a importância deste acervo e sensibili-
zar a gestão para sua preservação.

 É importante destacar que 
o Grupo Escolar Coronel Joaquim  
Salles é o primeiro grupo escolar da 
cidade, fundado em 1900, com um dos 
melhores acervos da cidade, embora 
ainda não organizado integralmente 
está disponível para pesquisadores. 
Além disso, por se tratar do primeiro 
grupo escolar e ter várias escolas iso-
ladas vinculadas a ele,  possui muitos 
documentos dessas outras escolas.

Termo de posse. Foto do arquivo da Escola Joaquim Salles. Datado de 1912.
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Produtor Série documental Data-limite Quantidade

EE Coronel Joaquim Salles Livro de Chamada 1900 1940 58 livros

EE Coronel Joaquim Salles Livro de Matrícula 1900 1940 28 livros
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Correspondência Oficial 1905 1936 01 livro

EE Coronel Joaquim Salles
Livro Caixa - Registro de Despesas do 
Expediente

1934 1938 02 livros

EE Coronel Joaquim Salles Livro de Faturas 1917 1917 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Mapa de faltas e folha de pagamento 1900 1940 15 encartes
EE Coronel Joaquim Salles Atas de Exames 1900 1914 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livro de compromisso de professores 1905 1905 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Correspondências Diversas 1902 1940 05 livros
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Ofícios Recebidos 1908 1908 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Licença do pessoal 1914 1914 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livro de inventário de objetos e móveis 1904 1936 03 livros
EE Coronel Joaquim Salles Livro de notas de alunos 1900 1909 02 livros
EE Coronel Joaquim Salles Livro de registro de penas indisciplinares 1908 1908 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livros de Diário Oficial 1900 1915 13 livros
EE Coronel Joaquim Salles Livro - Caixa Escolar 1934 1934 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Rascunho Relatório Inspetoria 1910 1911 02 encartes
EE Coronel Joaquim Salles Relatório de Inspeção 1901 1901 01 livro

EE Coronel Joaquim Salles
Livro de Requerimento de Dispensa de 
Taxas

1924 1924 01 livro

EE Coronel Joaquim Salles Livro de Carga e Descarga 1907 1907 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Movimento de Classes 1910 1920 01 livro
EE Coronel Joaquim Salles Livro Ponto - Administrativo 1900 1940 39 livros
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Eliminações 1912 1912 01 encarte

EE Coronel Joaquim Salles
Correspondências professores escolas 
isoladas para o Diretor do Grupo Escolar

1921 1921 01 encarte

EE Coronel Joaquim Salles Declaração sobre Ensino Religioso 1935 1935 01 encarte
EE Coronel Joaquim Salles Livro de Atas de Reuniões 1931 1940 03 livros

Os livros de chamada ou frequên-
cia dos alunos, livros de matrículas e 
ponto administrativo dos professores 
são os documentos que podem ser 
considerados como série documental, 
ou seja, estão preservados desde a fun-
dação da escola até os anos de 1940.

Destaca-se, que o projeto fez 
esse recorte inicial pelos anos 40, 
por motivos da própria Secretaria da 
Educação em projeto de guarda de 
documentação permanente, nomeado 
“Programa de Gestão Documental 

Tabela 01: Série Documental do Grupo Escolar Coronel Joaquim Salles: 1900 – 1940.

Itinerante na Secretaria de Estado 
da Educação (PGDI/Educação)”. 
Isto é, as escolas públicas criadas no 
início do período republicano foram 
convocadas para informar a documen-
tação que possuem e que foram produ-
zidas até o ano de 1940.

O Decreto nº 48.897/2004, 
artigo 31, inciso III, e artigo 32 deter-
mina que todos os documentos produ-
zidos, recebidos ou acumulados pelos 
órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual até o ano de 1940 são 

considerados de guarda permanente. 
Por essa razão, tais documentos não 
poderão ser eliminados, mesmo que 
sejam submetidos à microfilmagem, 
digitalização ou a qualquer outra for-
ma de reprodução devendo ser pre-
servados pelo próprio órgão produtor, 
ou recolhidos ao Arquivo Público do 
Estado (APE). 

A tabela a seguir apresenta 
uma listagem dos documentos locali-
zados de escolas isoladas, rurais e ou-
tros estabelecimentos:
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Produtor Série documental Data-limite Quantidade

EE Marcello Schmidt Livro de nomeação e licenças dos professores 1911 1919 01 livro
EE Irineu Penteado Livro de Correspondência - Auxiliar de Inspeção 1938 1938 01 livro
EE Marcello Schmidt Mapa de faltas e folha de pagamento 1931 1940 10 encartes
EE Marcello Schmidt Livro de Nomeação 1919 1935 03 livros
EE Marcello Schmidt Livro de Títulos e Portarias 1940 1948 01 livro
Escola Anexa 7ª Companhia de Metralhadoras Livro de Chamada 1919 1919 01 livro
Escola isolada Bairro Cachoerinha Livro de Inspeção Escolar 1922 1922 01 livro
Escola isolada Bairro Conceição Livro de Inspeção Escolar 1939 1939 01 livro
Escola isolada Bairro Conceição Livro de Inspeção Escolar 1939 1939 01 livro
Escola isolada Bairro do Cabeça Livro de Inspeção Escolar 1936 1936 01 livro
Escola isolada Estação Camaquã Livro de Inspeção Escolar 1940 1940 01 livro
Escola isolada Bairro Conceição Livro de Inspeção Escolar 1939 1939 01 livro
Escola isolada Fazenda Morro Grande Livro de inventário de objetos e móveis 1939 1939 01 livro
Escola isolada Fazenda Pindorama Livro de inventário de objetos e móveis 1940 1940 01 livro
Escola isolada Fazenda São José Livro de Matrícula 1940 1940 01 livro
Escola isolada Fazenda São José Livro de Matrícula 1939 1939 01 livro
Escola isolada Pau d'Alho Livro de Inspeção Escolar 1939 1939 01 livro

Escola Mista Rural e Itapé Livro de Chamada 1926 1936 04 livros

Escolas Isoladas
Livro de nomeação e licenças dos professores de 
escolas isoladas

1914 1914 01 livro

Tabela 02: Série Documental Escolas de Rio Claro: 1900 – 1940.

Considerações Finais
 
 Observa-se a importância de 

preservar os arquivos escolares, para a 
história da escola, ou seja, a materiali-
dade escolar é fundamental para efe-
tivação de leituras sobre a escolariza-
ção. Dessa forma, há que se incentivar 
as pesquisas quanto às organizações 
escolares e seus acervos.

 É preciso reconhecer que 
a guarda de objetos escolares como 
carteiras, globos, mapas, livros, cader-
nos, entres outros objetos, possibilitam 
pistas das múltiplas maneiras como 
professores e alunos constituíram in-
teligibilidades e suscitam a investiga-
ção sobre diferenciadas formas de sua 
apropriação, oferecendo ao pesquisa-
dor possibilidades de apropriar-se de 
um tempo escolar, suas formalidades e 
práticas.

 Destaca-se, ainda, a necessi-
dade de políticas em âmbito nacional, 
que estabeleçam a preservação desse 
patrimônio educativo, para que pos-
samos estabelecer diálogos profícuos 
com a história da educação e suas prá-
ticas de escolarização. •
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A Grande Fábrica de Móveis José Palazzo

A “Grande Fábrica de Móveis José Palazzo”, uma das mais antigas lojas de móveis de Rio Claro, localizava-se à 
Rua 6, números 1529 e 1531, entre as Avenidas  8 e 10, a atual Hidraúlica Fonteluz.

Giuseppe (José) Palazzo nasceu no dia 4 de outubro de 1900, em Civitanova Del Sannio, Província de  
Campobasso, Itália. Chegou a Rio Claro aos três anos de idade, juntamente com o irmão Ângelo e os pais Nicola Maria  
Palazzo e D. Emília Di Tomaso. Aqui nasceram os outros filhos Domingos, Maria que se casou com Palmiro Izzi e Carolina  
com Frederico Speglis. Muito jovem, humilde, alegre e comunicativo, Giuseppe prestou serviços na antiga “Companhia  
Paulista de Estradas de Ferro”, tornando-se brilhante artífice em marcenaria e na confecção de móveis.

Em 1923, foi inaugurada, junto à residência de seus pais, a “Grande Fábrica de Móveis José Palazzo”, na Rua 6, en-
tre as Avenidas  8 e 10,  com três amplos salões e mezanino, confrontando com imóveis de Silvério Cornachione e Paschoal 
Di Giovanni,  tendo ao fundo o Córrego da Servidão. No local, eram confeccionados móveis famosos pelas entalhaduras 

Em pé, da esquerda para a direita: Edelvina, José, Maria Selma, Emília, Odair, Jamil, Evaldo, Yolanda, Domingos, Ângelo e Palmiro 
Izzi. Sentados, da esquerda para a direita: Carolina, Maria Dagnone, Emília, Nicola, Maria Arminda Nobre Franco, Maria, e as 
crianças Djalma e Creusa Aparecida. Sem data. Acervo da Família José Palazzo.



48 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2013

de extremo bom gosto, resistência e du-
rabilidade, feitos com excelentes ma-
deiras trazidas do Paraná. Contam-nos 
seus parentes que, para o desespero 
de José, seus netos brincavam e pula-
vam entre os móveis, parando somente 
quando ouviam se aproximar o solda-
do Pernambuco, com voz forte e gros-
sa, que quase diariamente lá parava 
para conversar, pois era seu caminho 
para a “Coloninha”, onde morava, en-
tre as Avenidas 12 e 14.

Tal era o volume de enco-
mendas – despachadas nos vagões da 
“Paulista” para as diversas regiões do 
Brasil – que José admitiu novos em-
pregados e aprendizes na confecção 
de móveis. Dentre os competentes 
funcionários destacaram-se Scopinho, 
Diório, João Camargo, José Martins, 
Alcides Arraes, Hellmeister, Ben-Hur 
Paes da Silva, Odair e Djalma Izzi.  
A parte contábil era brilhantemen-
te dirigida pela firma de Ethelwood  

Hellmeister e pela auxiliar Vera Botta.
Em 1º de maio de 1926, aos 

vinte e seis anos de idade, José contraiu 
matrimônio com D. Maria Dagnone, 
natural de Rio Claro, filha de Cosmo 
Dagnone e de D. Arriqueta Prioli (de 
Nápoles, pais de Ângelo, Paschoal, 
José, Dolorata e Carmela). O casal teve 
as filhas Emília Leonildes que se casou 
com Mário Lúcio Landi (pais de Luiz 
Fernando, químico industrial, casado 
com Regina Célia Arnosti, empresária; 
Rosângela Leonildes, professora, 
que se casou com Sérgio Aparecido 
Squissato, técnico agropecuário; 
Lucia Maria, professora, casada com 
Guilhermo Hertz, químico industrial; 
Maria José, professora, casada com 
José Nelson Bertevello, professor) e 
Edelvina,  que se casou com André 
Real Dias. Falecida, prematuramente, 
aos 29 anos de idade, em 3 de janeiro de 
1961, Edelvina deixou uma filha, Maria 
José, com 2 anos, que foi educada pelos 
avós, com enorme zelo e afeto.

À época, a próspera e concei-
tuada firma possuía modernos equipa-
mentos: grande quantidade de banca-
das, máquinas, moldes, ferramentas, 
além de inúmeras serras de fita. Con-
forme relatos, a Igreja de Santa Cruz, 
o antigo Seminário – Congregação 
dos Padres Stigmatinos e a Família  
Ortolan, residente em Ipeúna, guar-
dam móveis artesanais fabricados por 
José Palazzo.   

Em 5 de novembro de 1956, 
José Palazzo foi declarado brasileiro, de 
acordo com a Lei de Nacionalidade nº 
818, de 18 de setembro de 1949. Esse 
italiano/brasileiro, lutador, faleceu em 
10 de maio de 1975, aos 75 anos, de 
enfisema, assistido pelo Dr. Mário 
Antonio Fittipaldi. D. Maria seguiu-o 
poucos anos depois, em 29 de junho 
de 1979, de neoplasia das vias biliares, 
aos 78 anos de idade.

 Homem carismático e respei-
tado pelos seus conterrâneos, José era 
perfeccionista, honesto, bem-humora-
do e brincalhão, traços esses marcan-
tes da família Palazzo. Nas viagens 

Etiqueta impressa para os móveis artesanais feitos por José Palazzo. Sem data. Autoria 
desconhecida.

Buffet aparador em madeira. Sem data. Acervo: Palmiro e Zenaide Ortolan.
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deles mesmos.
Naquela época, havia uma 

figura folclórica, o carroceiro “Tonhão 
Reis”, cunhado do Sr. Sebastião 
Generoso, proprietário do afamado 
“Restaurante Líder” que, durante o 
carreto dos móveis, anunciava: “Lá 
vem o Tonhão...”; “Seu Zé, bom dia”. 

Hoje, o antigo local da Grande 
Fábrica de Móveis abriga as modernas 
instalações do estabelecimento comer-
cial “Hidráulica Fonteluz”, coman-
dado pelos netos e bisnetos de José  

Palazzo.
“Lá é como no tempo de nosso 

avô, apesar de nova tecnologia comer-
cial e de todos que lá trabalham terem 
curso superior, é um ponto de bons ne-
gócios, boa conversa, contos, comen-
tários políticos, esportivos e técnicos, 
com aquela boa aguinha e a mesma 
placa do estabelecimento de José  
Palazzo (Agradecemos a Preferência)”, 
relata a neta Rosângela. 

Registre-se, na oportunidade, 
a valiosa colaboração da Sra. Lucia 
Maria que, com Luiz Fernando, muito 
contribuíram para o desenvolvimento 
das pesquisas históricas. •

Armário em madeira com puxadores 
em metal. Sem data. Acervo: Palmiro e 
Zenaide Ortolan.

Cristaleira em madeira. Sem data. 
Acervo: Palmiro e Zenaide Ortolan.

Cama de casal em madeira. Sem data. 
Acervo: Palmiro e Zenaide Ortolan.

mensais de negócios a São Paulo e 
São Bernardo do Campo, juntamente 
com o Sr. Antonio César, o “Toninho”, 
também comerciante de móveis, com 
loja na Rua 8, entre as Avenidas 8 e 10, 
José gostava muito de levar seus netos.   

José e D. Maria dedicaram-se 
ao árduo trabalho de confecção e for-
necimento de móveis para Rio Claro, 
cidades do Estado de São Paulo e do 
Brasil. Aos poucos, foram progredin-
do. Em meados de 1967, logo após 
completar quarenta e quatro anos de 
existência, o renomado estabeleci-

mento comercial encerrou as ativida-
des. Naquela época, faziam enorme 
sucesso suas mesinhas de centro que 
exibiam gravuras japonesas de guei-
xas, com o Monte Fuji ao fundo.

Cumpre lembrar, também, a 
destacada atuação do competente in-
dustrial Ângelo Palazzo (e descenden-
tes), fundador de tradicional sapataria 
e fábrica de calçados localizada no 
Bairro de Santa Cruz. Aos inúmeros 
fregueses da zona rural, os irmãos di-
ziam afetuosamente: “os chapeludos 
vêm vindo”. Como propaganda de 
seus negócios, cada qual dizia em sua 
loja – “já foi no meu irmão” – e riam-se  

Imóvel onde funcionou a antiga “Grande Fábrica de Móveis José Palazzo”. Sem data. 
Autoria desconhecida.
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As práticas educativas no ensino primário 
– Um estudo histórico sobres as Escolas 
Isoladas de Rio Claro (1940-1960)

Este texto tem como objetivo apresentar resultados preliminares de pesquisa de iniciação científica em desenvolvi-
mento, projeto intitulado: “As Práticas Educativas das Escolas Isoladas Primárias Paulistas (1940 a 1960)”. O estudo incide 
sobre as escolas primárias públicas da cidade de Rio Claro, especialmente, as denominadas escolas isoladas.

A principal fonte de pesquisa utilizada na investigação compreende os Livros Atas das Reuniões Pedagógicas das 
Professoras das Escolas Isoladas, que foram localizados no primeiro Grupo Escolar da Cidade, atual Escola Estadual Cel. 
Joaquim Salles. As atas constituem registros de reuniões realizadas mensalmente com a participação das professoras e das 
autoridades de ensino, isto é, Inspetores de Ensino e Auxiliares de Inspeção. Por meio da consulta a essa documentação, 
pretendemos reconstruir aspectos da cultura escolar das escolas isoladas, isto é, vestígios do exercício da docência e das 
práticas de ensino e do cotidiano escolar.

Para contextualizar as práticas educativas das Escolas Isoladas Primárias faremos, inicialmente, uma caracterização 
do ensino primário no Estado de São Paulo, com base nas normas previstas no Código da Educação de 1933, e na Consoli-
dação das Leis do Ensino, de 1947. O Código da Educação de 1933 estabelecia que o tempo de duração no ensino primário 
seria diferenciado entre os grupos escolares e as escolas isoladas, pois os grupos teriam seu curso com quatro anos mais um 
ano de caráter pré-vocacional. Nas escolas isoladas, a duração seria de três anos. E, para que houvesse o funcionamento des-
sas escolas isoladas, deveria existir, dentro de um raio de dois quilômetros, 40 crianças em condições de matrícula. Para os 
alunos das escolas isoladas rurais, o ensino visava a um programa diferenciado, onde se privilegiariam a prática e a fixação 
do homem em seu meio, o campo.

Conforme o artigo 178, da Consolidação das Leis do Ensino de 1947, as escolas primárias públicas eram classifi-
cadas da seguinte forma: escolas isoladas, grupos escolares, cursos primários anexos às escolas Normais, cursos populares 
noturnos e escolas experimentais. Referentes às escolas isoladas, nosso objeto de estudo, elas se dividiam em urbanas, 
distritais e rurais.

Como foi assinalado anteriormente, o objetivo desta investigação é reconstituir vestígios da cultura escolar das Es-
colas Isoladas do Estado de São Paulo. Para uma definição do termo cultura escolar, utilizamos o conceito de Dominique 
Julia, que afirma: 

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensi-
nar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 
desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar 
em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos 
pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores. (JULIA, 
2001, P.10 e 11). O conceito de cultura escolar diz respeito, portanto, aos aspectos internos da escola, as práticas de 
transmissão e apropriação do conhecimento. 
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Vestígios da cultura escolar das 
Escolas Isoladas de Rio Claro

Nos anos de 1940, podemos 
encontrar no cenário da instrução pú-
blica do Município de Rio Claro, 4 
Grupos Escolares: o Grupo Escolar 
Cel. Joaquim Salles, o Grupo Escolar 
Marcello Schmidt , o Grupo Escolar 
Irineu Penteado e o Grupo Escolar Ba-
rão de Piracicaba. Além dessas escolas, 

havia também as Escolas Isoladas, al-
gumas das quais surgiram antes mes-
mo da criação dos Grupos. 

Os Grupos Escolares consis-
tiam no que havia de mais moderno 
em relação ao ensino primário. Muitos 
dos prédios onde funcionava este tipo 
de escola foram construídos para abri-
gar este novo modelo proposto, que se 

desse tipo de escola e sua relação com 
o ensino primário. 

No que diz respeito às reuni-
ões pedagógicas das professoras das 
Escolas Isoladas, elas eram estrutura-
das em duas partes: a administrativa 
e a pedagógica. Essas reuniões eram 
realizadas, geralmente, uma vez por 
mês, tendo como sede dos encontros 
o Grupo Escolar Cel. Joaquim Salles. 
Não eram realizadas reuniões nos me-
ses de Janeiro e Julho, pois eram meses 
de férias. Compareciam às reuniões 
pedagógicas as professoras regentes e 
as substitutas das Escolas Isoladas, os 
inspetores de ensino e os auxiliares de 
inspeção. Quem presidia às reuniões 
era uma das autoridades de ensino e 
uma das professoras era designada por 
meio de eleição para o cargo de secre-
tária, com a função de redigir a ata. Na 
ata de março de 1959, presidida pela 
Auxiliar de Inspeção Substituta Profa. 
Maria Eunice, há uma menção sobre a 
finalidade dessas reuniões:

Finalidade da reunião pedagógi-
ca: melhoria do ensino, trata-se 
de assuntos de interesse ao apri-
moramento das questões de en-
sino; trabalho didático. (Ata da 
Reunião Pedagógica das Escolas 
Isoladas de Rio Claro, março de 
1959).

Na sequência deste texto, apre-
sentaremos a análise inicial dos temas 
recorrentes em 134 atas de reuniões pe-
dagógicas das Escolas Isoladas de Rio 
Claro, referentes ao período de 1940 a 
1960, assinalando o que os dados per-
mitem apreender sobre os vestígios da 
cultura escolar. A partir da leitura das 
atas, foi possível classificar os temas 
mais recorrentes encontrados nesses 
registros, estabelecendo dois eixos de 
análise e nove categorias para elas.

           Eixo 1- Aspectos Admi-
nistrativos: a- Legislação e Burocracia 
e b- Condições de trabalho e associa-
ções de professores;

          Eixo 2- Aspectos Peda-
gógicos: a- Práticas Educativas; b- Li-
vros/Material didático e material esco-
lar; c- Estudo de textos; d- Avaliações; 
e- Datas comemorativas e Campanhas 
educacionais; f- Instituições auxiliares 

Termo de Abertura das Reuniões Pedagógicas das Professoras das Escolas Isoladas de 
Rio Claro. Abril de 1953. Imagem do acervo da E. E. Cel. Joaquim Salles.

utilizava do ensino simultâneo, tendo 
cada professor uma sala de aula, isto 
é, uma sala para cada uma das séries 
do ensino primário. Como exemplo, 
temos o Grupo Escolar Cel. Joaquim 
Salles, o primeiro instalado na cida-
de de Rio Claro, tendo sido planejado 
conforme os preceitos da moderna pe-
dagogia vigente na época.

Sobre os Grupos Escolares, 
muitos pesquisadores da área de História 

da Educação (SOUZA, 1998; VIDAL, 
2006) já se debruçaram sobre a sua 
criação, estrutura pedagógica, suas prá-
ticas educativas e seu cotidiano. Como 
já mencionado, este estudo objetiva re-
construir vestígios das práticas educati-
vas desenvolvidas nas escolas isoladas. 
A propósito, vale assinalar que, até o 
momento, há poucas pesquisas descre-
vendo detalhadamente a contribuição 



52 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2013

da escola: a Caixa Escolar e a Bibliote-
ca circulante; g- Disciplina escolar.

No Eixo Administrativo das 
reuniões pedagógicas, eram comuni-
cados às professoras aspectos relacio-
nados à legislação escolar vigente na 
época, decretos, leis, circulares e co-
municados que traziam prescrições de 
assuntos relacionados à Educação. Os 
registros também permitem analisar 
aspectos pertinentes à burocracia que 
envolvia o trabalho das professoras, a 
documentação da escola e dos alunos. 
Na leitura das atas é perceptível a gran-
de exigência por parte das autoridades 
de ensino no preenchimento dos livros 
de documentação, a exemplo, Livros 
de Matrículas, Resumos Mensais e 
Estatísticas, entre outros. Nesses do-
cumentos, eram relatados os aconteci-
mentos cotidianos da vida escolar.

Com referência à categoria 
“Condições de trabalho e associações 
de professores” é possível encontrar 
indícios sobre as dificuldades enfren-
tadas pelas professoras no exercício da 

docência nas escolas isoladas. 
No Eixo Aspectos Pedagó-

gicos constam sete categorias, todas 
elas interligadas, formando assim uma 
“rede”, a partir da qual é possível ter 
uma visão de como se dava o ensino 
dos conteúdos ministrados aos alunos 
das Escolas Isoladas. Nas atas, é pos-
sível encontrar várias indicações so-
bre a metodologia que as autoridades 
de ensino transmitiam às professoras, 
para como ensinarem seus alunos. Na 
categoria Práticas Educativas, encon-
traremos informações sobre o conte-
údo transmitido, a forma como eram 
transmitidas as matérias, o uso feito 
pelas professoras de recursos especiais 
e dados sobre a existência de progra-
ma/conteúdo específico para a popula-
ção atendida pelas escolas isoladas. Na 
quarta categoria, Livros/Material Di-
dático e Material Escolar, encontramos 
dados sobre os livros utilizados para 
ensinar, registros de material didático 
além dos livros pedagógicos e qual era 
o material exigido para os alunos que 

frequentavam os bancos escolares.
A categoria Estudo de Textos 

foi identificada a partir dos registros 
nas atas sobre textos produzidos pelas 
próprias professoras e debatidos nas 
reuniões pedagógicas com as colegas 
de profissão, cabendo entender qual 
era a importância dessa atividade para 
o aprendizado das próprias professo-
ras para, posteriormente, passá-las aos 
alunos. As atas trazem também muitos 
registros sobre como as professoras de-
veriam proceder para avaliar os alunos. 
Trata-se de um tema recorrente que 
demonstra a sua importância na prática 
educativa.

As Datas Comemorativas e 
Campanhas Educacionais são temas 
que estão mais evidenciados nas dé-
cadas de 1950 e 1960. Eles têm uma 
relação forte com a educação moral e 
cívica e o patriotismo, como também 
com a saúde, a prevenção e o combate  
a doenças, muitas delas relacionadas 
com o meio dos educandos, isto é, o 
campo. Era muito comum e obrigató-
ria a participação de alunos e professo-
res nas atividades cívicas das cidades, 
principalmente em datas como a Sema-
na da Pátria. Nesse período de tempo, 
é evidente que estas atividades patrió-
ticas eram culturalmente valorizadas 
e prestigiadas pelas escolas e pelas 
autoridades. O não comparecimento 
do professor a essas atividades era con-
siderado falta disciplinar.

As instituições ligadas às esco-
las trazem  duas necessárias prestações 
de serviços para as Escolas Isoladas: a 
Caixa Escolar e a Biblioteca Circulante. 
Nas próprias atas, elas são menciona-
das como instituições. A primeira era 
utilizada para ajudar os alunos carentes 
das escolas, principalmente na compra 
do material escolar e dos uniformes. 

Professores e alunos conside-
rados mais afortunados colaboravam 
com a doação de um valor significati-
vo, havendo também a realização de 
festas, sorteios e jantares para arreca-
dar recursos para a Caixa Escolar. A  
Biblioteca Circulante era para ser uti-
lizada não apenas pelos alunos das 
escolas, mas também pela comunida-
de em que a instituição escolar esta-
va inserida, sendo essa uma forma de 
aproximar a leitura daqueles que ali 

Alunos da 1ª Escola Isolada Mista de Ferraz. Foto datada da década de 1980. Imagem 
do acervo da E. E. Cel. Joaquim Salles.
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moravam. Muitas das doações eram 
feitas pelas próprias professoras e au-
toridades de ensino.

A questão da disciplina esco-
lar permeia todos os assuntos tratados 
nas atas, trazendo a sua forma explicita 
nas recomendações dos inspetores de 
ensino e auxiliares de inspeção. Nela 
investigaremos como se dava o com-
portamento, a conduta, a organização 
e a higiene, tanto dos alunos quanto 
das professoras. Em todas as atividades 
relacionadas com a escola havia uma 
exigência forte da disciplina e a ordem 
dominava alunos e professores. 

Nas atas, há sempre a descrição 
e a observação, por parte das autori-
dades, para as professoras manterem 
um comportamento exemplar, pois são 
elas quem influenciam seus alunos, ser-
vindo de modelo para suas atitudes: se 
falam gritando, recebem a resposta no 
mesmo tom, se são meigas, atenciosas, 
prestativas, terão bons alunos, terão a 
mesma devolutiva, pois elas passaram 
essas qualidades aos educandos.

Considerações finais

Como buscamos demonstrar, 
as Atas das Reuniões Pedagógicas das 
Professoras das Escolas Isoladas de 
Rio Claro compreendem uma impor-
tante fonte de pesquisa para a História 
da Educação, pois trazem inúmeros 
vestígios da cultura escolar primária. 
Estas fontes nos trazem respostas e 
questionamentos, dirigindo-nos para 
um entendimento mais amplo do que 
acontecia em determinado momento 
do cotidiano escolar.

Conhecer com profundidade a 
história das Escolas Isoladas é impor-
tante, pois foram elas as responsáveis 
pela escolarização de parte significati-
va das crianças pertencentes às cama-
das que tiveram acesso à escola públi-
ca, principalmente os habitantes dos 
bairros populares e da zona rural.

Este trabalho foi realizado com 
o intuito de reconstruir a história da 
Educação Primária no Estado de São 
Paulo e, para isso, nos utilizamos de 
um Município – Rio Claro, por sua 
importância e por conter ainda um ar-
quivo com documentos escolares na 
própria cidade. Por constituírem, esses 

documentos, riquíssimas fontes para 
estudos em História da Educação, a 
preservação dos arquivos é necessária 
para que possamos reconstruir o passa-
do de nossas instituições escolares.

Agradeço a colaboração do 
agente organizacional da Escola Cel. 
Joaquim Salles, Darci Ferraz de Toledo, 
que me autorizou a permanecer o tem-
po necessário para pesquisar, procurar 
e fotografar todos os Livros Ata que fo-
ram encontrados. Agradeço, também, à 
minha orientadora, a Profa. Rosa Fáti-
ma de Souza Chaloba, pela oportuni-
dade de desenvolver essa investigação 
histórica. Ter contato com outras pes-
soas que se dedicam às instituições es-
colares neste trabalho árduo, mas pra-
zeroso e gratificante, é essencial para 
podermos reconstituir a história dessas 
escolas que foram tão importantes na 
escolarização da infância rio-clarense. • 
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Os Germânicos de Rio Claro:
Uma breve análise de sua influência na cidade

Introdução

Este artigo tem por objetivo demonstrar, mesmo que brevemente, a importância sociocultural dos imigrantes ger-
mânicos – suíços e aqueles oriundos das regiões que formariam a atual Alemanha – e sua mescla com outros imigrantes 
e população local na cidade de Rio Claro, durante meados do século XIX, ainda presente na população, influenciando-a 
cultural e etnicamente, até os dias atuais.

Devemos ter em mente que tais imigrantes podem ter-se instalado em regiões circunvizinhas da cidade, vindo, pos-
teriormente, para alguma fazenda ou mesmo para o centro urbano de Rio Claro, onde se agruparam, dando início ao que 
viria a ser a  Vila Alemã. Também é necessário conhecer a motivação desses imigrantes, quais suas ocupações na Europa, 
quais seus conhecimentos, sua alimentação, higiene, religião, ou seja, ter uma ideia de como era seu cotidiano e como este 
foi reescrito e mesclado no novo país.

A Vinda e o Imigrante
 
O principal motivo da vinda ao Brasil, assim como mostra José Eduardo Heflinger Jr., deveu-se às agitações polí-

ticas e às crises enfrentadas na Europa, no século XIX que acarretou desemprego, miséria, fome e guerras de unificação, 
como foi o caso da Alemanha1.  Sendo assim, vieram em busca de melhores condições de sobrevivência, para serem cam-
poneses nas fazendas de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

No entanto, fica-nos uma pergunta pertinente:  seriam esses imigrantes europeus camponeses, em sua maioria, em 
suas terras de origem?

Ao que tudo indica, a resposta seria que em sua maioria não, pois como é possível observar no conhecido relato de 
Tschudi, sobre as famílias recrutadas por Vergueiro, em 1846: “Agentes de Hamburgo conseguiram recrutar 64 famílias, 
constituídas por 364 indivíduos, na sua maioria prussianos e bávaros renanos, e camponeses do Holstein (...)”2.  As dife-
renças de profissões são comprovadas por Sergio Buarque de Holanda ao comentar sobre Tschudi:

A explicação frequente que se dava ao malogro dos esforços sucessivos para a colonização, não apenas nessa época 
como ainda mais tarde, foi a circunstância de se engajarem geralmente os colonos entre o proletariado urbano da Europa 
Central, mais do que entre camponeses. A alegação parece realmente fundada e Tschudi, em documento onde relata suas 
observações sobre os colonos em São Paulo no ano de 1858, refere esta coisa surpreendente: de uma lista de 87 pre-
tensos lavradores, como tais contratados no Velho Mundo para os estabelecimentos de parceria, apenas treze se tinham 
dedicado a atividades agrícolas em suas terras de origem. Dos restantes, 42 eram operários de fábricas, 6 sapateiros, 4 
carpinteiros, 9 alfaiates, 3 soldados, 2 pedreiros, 2 ferreiros, 2 vidraceiros, 2 tanoeiros, 2 músicos ambulantes, 1 jorna-
leiro, 1 confeiteiro, 1 pintor, 1 serrador e 1 mestre escola.3 

1HEFLINGER JR. José Eduardo. Ibicaba: o berço da imigração europeia de cunho particular. Limeira: Unigráfica, 2007. p. 13.
2TSCHUDI, J. J. V. Viagem às Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo: Livraria Martins, 1954. p. 134.
3S. B. de. Memórias de um colono no Brasil. São Paulo: Martins, 1941. p. 7.
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Também se faz necessário ana-
lisar que tais imigrantes, mesmo quan-
do fossem camponeses, não estavam 
acostumados com o clima ou com a 
agricultura brasileira. A nova condição 
climática  obrigou-os a novos hábi-
tos diários,  dentre esses  a prática do 
banho diário e a mudança para uma 
alimentação diferenciada. Durante tal 
processo de adaptação, diversas doen-
ças comuns no Brasil acabaram por ter 
forte significância entre os germâni-
cos, que também tiveram de enfrentar 
a presença de certos parasitas.4 

Para além do trabalho no campo
 
Compreendidas as motivações 

e origens, vamos observar a sua im-
portância no cotidiano da cidade, ao 
lado das mudanças de hábitos na vida 
urbana e comercial, ocasionadas pela 
presença dos imigrantes. 

A instalação dos novos imi-
grantes germânicos introduziu mu-
danças marcantes na população,  prin-
cipalmente na  alimentação,  onde fez 
surgir  a indústria doméstica e teve 
grande influência no comércio, com a 
entrada de diversos produtos, abrindo 
padarias e vendendo bebidas alcoóli-

cas como a cerveja e o vinho.5  Outro 
fator importante foi a criação de indús-
trias e o trabalho nas fábricas, ou seja, 
os imigrantes estavam a modificar a 
economia local. É possível ver tal im-
portância, seja na alimentação, na in-
dústria e nas mudanças comerciais das 
cidades, no relato de Tschudi:

Tanto os colonos como os imi-
grantes livres, despertaram vida 
nova na população, criaram in-
dústrias, aumentaram o movi-
mento comercial, melhoraram 
o padrão de vida, cousas estas 
que influíram mesmo na vida 
intelectual. (...) Certos ofícios, 
certas indústrias, que nunca ti-
nham sido exercidos ou tentados 
na Província, foram introduzi-
dos por imigrantes alemães. As 
pequenas indústrias caseiras e 
agrícolas, como as de lacticí-
nios, o cultivo de legumes, a 
apicultura, etc., revelaram-se tão 
úteis para os colonos, como para 
os habitantes da cidade.6

 Ou seja, os imigrantes en-
contraram meios de progredir eco-
nomicamente na cidade, fosse com 
conhecimento herdado ou com a adap-

tação deles, os quais, aliados com a 
leitura da situação local, conseguiram 
promover iniciativas que fossem pro-
veitosas, possibilitando a circulação de 
novos produtos e, consequentemente, 
o surgimento de novos hábitos alimen-
tares.

Religião

Um aspecto que dificultou a 
adaptação à nova realidade foi a reli-
gião, visto que a maioria dos imigran-
tes vinha de origem protestante, e ago-
ra viviam em um país essencialmente 
católico. No entanto, os problemas não 
se resumiam apenas à adaptação ou a 
uma melhor convivência, mas tam-
bém  em relação ao enterramento de 
seus mortos. 

Assim,

No dia 1 de Julho de 1863, o Sr. 
Eduard Bohn, um comerciante 
radicado na cidade, preocupado 
com as condições constrange-
doras a que eram submetidos 
os evangélicos, dirigiu-lhes um 
apelo em prol da construção de 
um Cemitério próprio, uma vez 
que não era permitido aos pro-
testantes sepultar os seus mor-
tos no Cemitério dos cristãos 
católicos. Comunicou na carta, 
que o magistrado da cidade de 
Rio Claro já havia deferido um 
requerimento no qual foi soli-
citada a doação de um lote de 
terreno adequado. Quarenta e 
quatro pessoas, entre as quais 
também se encontravam alguns 
católicos, comprometeram-se 
a contribuir com dinheiro para 
a construção do cemitério. (...) 
A sua inauguração aconteceu 
na manhã do dia 12 de julho de 
1865, com a participação do Ver. 
Francis J.C. Schneider, numa 
solenidade que reuniu um bom 
número de protestantes da cida-
de e arredores; muitos católicos 
alemães e brasileiros.7

  É possível notar, na criação 
do cemitério evangélico, uma maior 

4Ibidem. p. 11.
5SANTOS, F. A. Rio Claro: uma cidade em transformação (1850-1906). São Paulo: Annablume, 2002. p. 47-54
6TSCHUDI, J. J. V. Viagem à Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo: Livraria Martins, 1954. p. 155.
7KRÜGER; KAPPEL; BEIG; 125 anos de história da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Rio Claro – Estado de São Paulo (1883-2008).
Rio Claro: Divisa, 2008. p. 20 – 21

Fachada da Estação da Estrada de Ferro de Rio Claro. Primeira Estação da Cia. Paulista 
de Estradas de Ferro em Rio Claro, inaugurada em 11 de agosto de 1876. Foi demolida 
em 1910. Disponíveis no site: http://www.museudaimigracao.org.br/acervodigital/
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aproximação com a população local e 
a solidariedade de católicos para com a 
situação pela qual os protestantes esta-
vam passando.

 Em 1883, finalmente, con-
solidou-se a comunidade evangélica, 
e no dia 9 de março de 1884, a Igreja 
Luterana, mais conhecida como Igre-
ja Alemã, foi inaugurada, sendo esse 
mais um dos marcos da união dos ger-
mânicos na cidade, e também de res-
peito pela manutenção de sua cultura.

O Colégio Alemão
 
Preocupados, também, em re-

lação à educação e à tradição alemã 
criou-se, em 1883, o Colégio Alemão 
– atualmente Colégio Koelle – local 

onde era ensinada a língua dos ante-
passados e se preservavam a origem e 
memória alemãs.

 Ao mencionar o Colégio 
Alemão, é indispensável comentar so-
bre Theodor Albert Köelle, que veio 
ao Brasil em 1883, como mestre-esco-
la do Colégio e continuou com o traba-
lho, fazendo com que o futuro Colégio 
Köelle fosse um ponto importante da 
comunidade germânica, não somente 
da cidade, mas também atraindo ger-
mânicos de diversas outras cidades, 
entre elas moradores da região sul do 
país, outro núcleo da mesma origem8, 
como deixa confirmado em seu livro, 
Warren Dean: “Rio Claro contava com 
uma das principais instituições desse 
grupo em expansão, um ginásio de lín-

gua alemã, para onde vinham estudan-
tes de todos os estados sulinos.”9

Urbanização
 
Assim como já vimos, muitos 

imigrantes eram de origem urbana e, 
aos poucos, começaram a vir para a 
cidade, abriram negócios, fixaram-se, 
formaram a Vila Alemã, o Cemitério 
e o Colégio Alemão, a Comunidade 
Evangélica de Confissão Luterana.  
Muitos foram trabalhar em fábricas, 
levando e promovendo inovações, re-
presentando forte presença na Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro, ou 
seja, influenciaram a urbanização da 
cidade, assim como Fábio Alexandre 
dos Santos resume bem:

8SANTOS, F. A. Rio Claro: uma cidade em transformação (1850-1906). São Paulo: Annablume, 2002. p. 53.
9DEAN, W. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura (1820-1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 156.

Professor e alunos da Escola Alemã. Rio Claro (SP), C. 1900. Acervo Museu da Imigração.
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Padaria Allemã. Rio Claro. Fonte http://www.museudaimigracao.org.br/acervodigital/

Disponível no site: 
http://www.ieclbhistoria.org.br

10SANTOS, F. A. Rio Claro: uma cidade em transformação (1850-1906). São Paulo: Annablume, 2002.. p. 53.

Ora, a formação da Vila dos Ale-
mães, a construção do Cemitério 
Alemão, da Escola de Língua 
Alemã e da Igreja Luterana nada 
mais são do que a evidente ex-
pressão da representatividade 
desse grupo na urbanização da 

cidade. Basta  atentarmos para a 
formação básica do individuo em 
sociedade – família, igreja e es-
cola. Estavam, pois, estabeleci-
das as instituições fundamentais 
para a vida social desse grupo.10 

 Desse modo, formaram for-
tes raízes, colaborando em diversos as-
pectos da cidade, através da integração 
à comunidade local, ao influenciar e 
serem influenciados pela população e, 
assim, constituir um grupo conhecido e 
de grande significado ao lado das diver-
sas outras etnias que formam a cidade.

Considerações Finais

  Em vista do exposto, pode-
mos verificar a importância dos ale-
mães na cidade de Rio Claro, muito 
embora, obviamente, tal artigo traga 
apenas breve resumo de um assun-
to mais complexo e que merece mais 
atenção. Entretanto, mesmo assim, 
foi possível analisar as mudanças que 
ocasionaram, os meios de manter sua 
cultura e, claro, sua sobrevivência e 
progresso.

 A alimentação, os costumes, 
o comércio e a religião, que foram in-
centivadas ou mantidas pelos imigran-
tes germânicos, se veem até os dias de 
hoje, e a mistura com diversos outros 
povos imigrantes, como italianos, es-
panhóis, portugueses ou com as po-
pulações locais, modelaram e deram 
forma à cidade de Rio Claro. Podemos 
considerar, então, que os germânicos 
foram uma das peças fundamentais 
para a cidade, colaboração que se vê 
não somente nos traços físicos, mas 
também em sua formação cultural. 
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A Minha Rio Claro de Ontem e de Hoje

Teríamos muito que comentar e contar das histórias de Rio Claro de ontem e de hoje. Aspectos positivos e nega-
tivos, transformações de uma cidade que cresceu e que teve a participação de uma ferrovia considerada na sua existência 
como a mais importante da América Latina: a Companhia Paulista de Estradas de Ferro – de que hoje só resta a saudade. 

Encampada pelo Governo do Estado, na gestão de Carvalho Pinto, em 1º de junho de 1961, dando lugar para em-
presas estatais, o seu declínio evidente começou logo a seguir.  Se de início tivemos dúvida quanto ao fato de haver sido 
satisfatória ou não a sua mudança, logo tivemos a certeza absoluta de seu fracasso.

Essa a primeira história sobre uma estrada de ferro, que foi, na sua época, um dos mais importantes meios de 
transporte de passageiros, fazendo parte da história desta que é minha cidade, a nossa querida Cidade Azul. Só nos resta a 
saudade de um meio de locomoção de pessoas que deu lugar às nossas estradas de rodagem, tirando o conforto e a segu-
rança de muita gente.  Ficamos sem os nossos vagões de passageiros, restando-nos  apenas o transporte de carga através 
de poucas composições ferroviárias,  fazendo com que as nossas rodovias passassem a ser ocupadas por uma infinidade de 
caminhões para o transporte de alimentos e cargas pesadas, os quais  danificam o sistema e cujas  despesas com pedágios 
aumentam  o valor final da mercadoria para o consumidor.  Isso tudo sem contar o perigo iminente dos motoristas que se  
aventuram nas rodovias sobrecarregadas e com o tráfego imprudente de muitos de seus usuários.

Ainda em relação à estrada de ferro paulista, no mesmo governo Carvalho Pinto, o deputado José Felício  
Castellano e o deputado Harry Normaton, que também foi presidente do Sindicato dos Ferroviários da Zona Paulista, deram 

Imagem da composição de um trem da Cia Paulista, datada da década de 1960. Imagem do acervo pessoal do autor.



59 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2013

aos ferroviários um patrimônio dos 
mais valiosos para o lazer e até hoje 
preservado e recebendo inovações 
pela atual diretoria da entidade para 
satisfação dos associados ferroviários, 
ex-ferroviários, extensivo aos que não 
pertencem ou pertenceram à ferrovia, 
através de um quadro associativo es-
pecial.  Referimo-nos à Colônia de Fé-
rias na Vila Mirim, Praia Grande, que 
num reconhecimento pela sua arroja-
da investida leva o nome do saudoso  
ex-sindicalista Harry Normaton. 

****
A nossa Rio Claro de ontem 

e de hoje, ainda tem muitas histórias 
para contar. O Horto Florestal, hoje 
Floresta Estadual Edmundo Navarro 
de Andrade, antes preservado, e visi-
tado pelas famílias, depende, hoje, de 
uma atenção maior dos nossos gover-
nantes, que prometem muito e pouco 
fazem para que possamos continuar 
acreditando na conservação de um 
local que deveria ser sempre conside-
rado e tratado como o “pulmão da ci-
dade”. Lembramos que, recentemente, 
autoridades que trabalham para a pre-
servação do nosso Horto, iniciaram 
um abaixo-assinado para enviar ao 
Governador do Estado, lembrando-o 
de que há a necessidade de maior aten-
ção à nossa agora Floresta, resultados 
que ainda esperamos. •

Passageiros descendo de 
trem turístico. Acervo 
pessoal do autor.

Entrada da Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade", antigo Horto Florestal. 
Imagem tirada do site http://www.flickr.com/photos/andreyevbr/8083929558
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As eleições de 1955: Ensaio sobre a 
participação de Plínio Salgado nas eleições 
presidenciais. 

O panfleto intitulado “Pleito Eleitoral ou Corrida de Cavalos”, de au-
toria do Deputado Federal Luís Compagnoni, líder da bancada do Partido 
de Representação Popular – PRP (1945-1965) na Câmara dos Deputados, 
resumia o sentimento dos simpatizantes da candidatura do poeta, escritor e 
político Plínio Salgado às eleições presidenciais de 3 de outubro de 1955. 

Idealizada, inicialmente, em julho de 1953, na concentração dos Dire-
tórios Municipais do PRP, no Vale do Paraíba – SP,  tomou corpo nos meses 
subsequentes e foi consolidada na Convenção Nacional do partido, realizada 
em março de 1955, sendo oficialmente lançada¹  no dia 21 de março de 1955, 
no Palácio Tiradentes, a candidatura de Plínio Salgado à disputa presidencial.

O destino do candidato e da legenda era paradoxal, o partido fundado 
em 26 de setembro de 1945² , em plena redemocratização brasileira, após a 
derrubada do Estado Novo (1937-1945), evoluíra lentamente, em consequên-
cia dos diversos ataques sofridos por parte dos seus opositores, com denún-
cias afirmando que a doutrina Integralista era incompatível com a democracia 
vigente, e por uma suposta colaboração de Integralistas residentes no Brasil, 
com os países do Eixo, passando informações privilegiadas que facilitaram o 
torpedeamento de 34 embarcações mercantis brasileiras³  pelos famigerados 
U-Boots.  

Os opositores ignoravam o fato de antigos integrantes da Acção  
Integralista Brasileira – AIB (1932-1937), terem participado das operações 
de guerra na Itália ao lado dos Aliados. Na tentativa de esclarecer o público, 
Salgado em um dos seus diversos discursos proferidos pelo Brasil, após seu 
regresso do exílio, demonstrou a importância dos camisas-verdes na defesa 
da soberania nacional, rebatendo qualquer dúvida sobre o fato:

1SALGADO, Plínio. Livro Verde da Minha Campanha, São Paulo, Editora Livraria Clássica Brasileira, 1956, p19.
2LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. Plínio Salgado, meu pai, São Paulo, Editora GRD, 2001, p. 396.  
3SANDER, Roberto. O Brasil na mira de Hitler, a história do afundamento de navios brasileiros pelos nazistas, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2011.
4SALGADO, Pínio. Discurso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. In: Discursos, São Paulo, Companhia Editora Panorama, 1946, Coleção Convivium, 
página 20.   

Panfleto de propaganda da campanha 
presidencial de Plínio Salgado com o título 
"Expresso da Vitoria", s/d. Acervo pessoal do 
autor.

 “Quero, agora que há liberdade, agora que há microfones e difusoras, a disposição de nossa palavra, contar ao Povo 
Brasileiro que a defesa do Atlântico estava entregue quase inteiramente a integralistas. O Chefe do Estado-Maior des-
ta brava Armada brasileira, comandante Gerson de Macedo Soares, oficial a quem Roosevelt apertou a mão, era ao 
tempo da Ação Integralista Brasileira, o coordenador dos seus companheiros do mar em nosso movimento e continua 
a professar nossas idéias. Oitenta por cento de oficiais e Marinheiros de Guerra tinham feito profissão de fé da nossa 
doutrina e tinham sido fichados no Integralismo, como atestam os nossos arquivos na parte salva das garras policiais 
da Ditadura”4.
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Na tentativa de reforçar 
essa exposição, foi solicitado por 
parte da Direção Nacional do par-
tido, que os antigos combatentes 
das Forças Expedicionárias Brasi-
leiras – FEB, que tivessem milita-
do na Acção Integralista Brasileira,  
expusessem publicamente o fato, para 
desacreditar tais denúncias. Entre os 
diversos camisas-verdes que lutaram 
nas fileiras da FEB, o depoimento do 
Almirante Gerson de Macedo Soares 
foi um dos mais contundentes, sendo 
divulgado em formato de panfleto, se-
gundo o militar: 

“Em tempo algum, desde me-
ados de 1942 até 1945, houve 
qualquer notícia de uma traição 
de brasileiros, dando informa-
ções ao inimigo, exercendo a 
execrada espionagem, e muito 
menos de adeptos de Plínio Sal-
gado, cujo amor a pátria sempre 

esteve acima de quaisquer 
suspeitas e de quaisquer 
maquinações aleivozas. 
No Estado Maior da Força 
Naval do Nordeste, no 
comando de unidades na-
vais, entre a sua oficiali-
dade e entre as nobres e 
patrióticas guarnições, 
contam-se muitos dos que 
haviam seguido os ensina-
mentos de Plínio Salgado 
(...)”5.

Nestas circuns-
tâncias, foi proposta pelo 
Senador João Villas Boas 
a cassação do registro de 
funcionamento do Partido 
de Representação Popu-

lar, em 1949, similar ao que ocorrera 
com Partido Comunista Brasileiro, em 
1947, apontando, com diversos argu-
mentos, que a doutrina do Sigma seria 
antidemocrática e, portanto, incompatí-
vel com o Estado Democrático de Di-
reito. Ao contrário do resultado anterior, 
o qual extinguira o PCB da vida polí-
tica brasileira, tendo Plínio Salgado se 
oposto ao ocorrido, o PRP obteve vota-
ção unânime por parte dos Ministros do 
Supremo Tribunal Eleitoral, asseguran-
do em seus votos que a legenda e seu 
programa de governo estavam de acor-
do com a Constituição Federal vigente. 

Em face da derrota dos oposi-
tores em expurgar da política nacional 
o Partido de Representação Popular, 
os ataques não cessaram, continuando, 
embora em menor grau, até chegarem 
ao ápice da campanha presidencial de 
1955, expondo à execração pública o 
candidato Plínio Salgado e os filiados 
da legenda. Nas últimas semanas da 
disputa, Salgado era, obviamente, a fi-
gura mais atacada, a forte presença de 
suas ideias no eleitorado conservador 
era uma grande ameaça à fragmen-
tação6 dos votos do candidato Juarez 
Távora (UDN), chapa apoiada pelo 
Comunismo. O embate, portanto, era 

inevitável, sendo uma das principais 
armas a utilização de matérias pagas e 
colunas apócrifas em jornais e revistas 
para disseminar a animosidade entre os 
eleitores.

 A dificuldade financeira7 fez o 
Partido de Representação Popular abrir 
mão da disputa pela vice-presidência, 
para não fragmentar os escassos recur-
sos8, em uma eleição que à época não 
era vinculada com a do candidato à 
presidência, sendo, portanto necessário 
à fragmentação dos recursos, sem que 
houvesse um partido coligado para ab-
sorver parte das demandas financeiras 
de duas candidaturas. No entanto, a 
maior adversidade – considerada por 
muitos veteranos da legenda, como o 
principal entrave durante a campanha, 
foi o grave acidente automobilístico 
ocorrido quando de sua saída de um 
comício na cidade de Rio Claro (SP). 

5O Almirante Gerson de Macedo Soares Depõe sobre Plinio Salgado. Panfleto, s/d, coleção pessoal do autor.
6CALIL, Gilberto. De roupa nova. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, edição n.61, outubro de 2012, página 34-36.
7LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. Plínio Salgado, meu pai, São Paulo, Editora GRD, 2001, página 432.  
8SALGADO, Plinio. Livro Verde da Minha Campanha, São Paulo, Editora Livraria Clássica Brasileira, 1956, página 90.

Panfleto de propaganda da campanha 
presidencial de Plínio Salgado com o  
título "A vida de Plínio Salgado é um 
livro aberto", s/d. Acervo pessoal do autor. 

Imagem de documento em branco para 
a listagem de cooperadores para campa-
nha popular Pró-Candidatura de Plínio 
Salgado à Presidência da República. s/d. 
Acervo pessoal do autor.
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O resultado deste acidente foi a impos- 
sibilidade de o candidato continuar seus 
compromissos de campanha, tendo al-
guns jornais se aproveitado do fato para 
alardear o falso óbito de Plínio Salgado, 
na tentativa infrutífera de favorecer a 
campanha de seus adversários.  

O próprio nome de Plínio Sal-
gado para disputar as eleições presi-
denciais não era um consenso entre 
seus pares. Um dos vogais do Partido 
de Representação Popular e porta-voz 
de Plínio Salgado no Brasil, durante 
seu exílio em Portugal, o Deputado 
Federal Raimundo Padilha, líder da 
delegação fluminense na Convenção  
Nacional, era um dos opositores ao 
nome de Salgado para concorrer às 
eleições presidenciais. O principal mo-
tivo era o receio de que um fracasso nas 
urnas pudesse fragilizar ainda mais a 
legenda e expor o candidato aos seus 
adversários, pensamento esse que ti-
nha como base os números dos sufrá-
gios alcançados nas eleições anteriores, 
porém este pensamento destoava da 
Convenção Estadual do PRP no Rio 
de Janeiro, no qual aprovou o nome do 
líder Integralista, sendo o posiciona-
mento de Padilha, único com direito a 
voto na delegação fluminense durante o 
evento, protestado pelo populista flumi-
nense Vicente Luiz de Barroso Duarte, 
na Convenção Nacional que aprovou o 
nome de Salgado. 

Para Plínio Salgado, porém, 
este seria o catalisador da sua candida-
tura, conforme expôs: “O P.R.P, como 
partido, tem crescido muito lentamen-
te, principiando com 90 mil votos em 
1945, atingindo 146 mil em 1947, e 252 
mil em 1950”9. Sua candidatura, por-
tanto, poderia de fato consolidar o voto 
dos Integralistas dispersos em inúmeros 
partidos, e transformar o PRP em uma 
das principais legendas políticas nacio-
nais.

Finalizado o embate eleitoral, 
contrariando todas as previsões por par-
te da grande mídia, Plínio Salgado ob-
teve quase um milhão de votos10 , tendo 
contabilizada expressiva quantidade de 
sufrágios nos Estados do Paraná, Bahia 
e Espírito Santo, impulsionando o par-
tido e despertando o interesse de outras 
forças políticas em angariar para suas 
legendas esse eleitorado. O mais im-

portante de ter um expressivo resultado 
foi o de que os Integralistas, de fato, 
souberam quantos votos suas ideias po-
deriam arrebatar, impulsionados pelos 
trabalhos desenvolvidos pela juventude 
presente na Confederação dos Centros 
Culturais da Juventude – CCJ. Pode-se 
dizer, então, que as eleições foram um 
sucesso para os Integralistas. 

A vitória da chapa composta 
pelos candidatos Juscelino Kubitschek 
de Oliveira e João Goulart (PSD/PTB) 
foi duramente contestada pelo candida-
to Juarez Távora, demonstrando seu es-
pírito antidemocrático. Plínio Salgado, 
mesmo derrotado, divulgou no dia 5 de 
outubro de 1955 um manifesto no qual 
declarava: “seja qual for o resultado 
das urnas, reconhecerei como legítimo 
o Governo que a Justiça Eleitoral der 
como eleito (...)”, assegurando, assim, 
a ordem no país.

Com a posse dos candidatos 
eleitos, no dia 31 de janeiro de 1956, o 
Partido de Representação Popular pas-
sou a fazer parte do Governo Federal, 
sendo-lhe entregue a direção do Institu-
to Nacional de Imigração e Coloniza-
ção (INIC), participando, ainda, ao lado 
do Governo, de inúmeras votações de 
interesse nacional que vinham ao en-
contro da doutrina Integralista.

 Plínio Salgado deixava a dispu-
ta sem se utilizar de mecanismos para 
enriquecer indevidamente, através da 
subtração de doações anônimas ou de 
empresas privadas. Homem comum, de 
poucos bens, seus maiores rendimentos 
provinham dos direitos de suas obras e 
artigos publicados em jornais e revistas. 

Não acumulou capital, ao contrário, as 
despesas com propaganda fizeram com 
que os seus minguados rendimentos se 
tornassem ainda mais escassos. Perten-
ceu, esse homem a uma classe de políti-
cos idealistas que abdicou dos prazeres 
pessoais em prol de uma proposta de-
fendida durante toda sua vida, servindo 
de exemplo aos demais políticos, de 
que ainda se pode ser honesto e idealis-
ta dentro da política. •
NOTA

Artigo publicado utilizando fontes do mais 
rico e amplo acervo sobre Plínio Salgado, 
encontrado devidamente arquivado e cata-
logado, e em processo de digitalização, nas 
dependências do Arquivo Público e Histó-
rico de Rio Claro, e disponível a comuni-
dade no Setor de Pesquisas. O acervo é 
composto por 40.970 correspondências de 
1926-1976 (61.194 páginas); mais de 400 
livros, particularmente as obras doutriná-
rias de Plínio Salgado e publicações de 
autores integralistas; atas produzidas pelos 
núcleos da Ação Integralista Brasileira e 
diretórios do Partido de Representação 
Popular;  6.762 fotos familiares e políticas 
envolvendo a Ação Integralista Brasileira 
e o Partido de Representação Popular ; 
570 exemplares de jornais e revistas, com 
destaque para A Offensiva (1934-1938), O 
Aço Verde (1935) e Monitor Integralista 
(1933-1937), Revista Anauê (1935-1937), 
Acção (1936-1938); além de objetos pes-
soais e material de propaganda política 
como botons, distintivos, medalhas, ban-
deiras, adesivos, louças, entre outros mais.

9SALGADO, Plínio. Livro Verde da Minha Campanha, São Paulo, Editora Livraria Clássica Brasileira, 1956, página 15.  
10LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. Plínio Salgado, meu pai, São Paulo, Editora GRD, 2001, página 432.  

Frente e verso do vinil contendo a música tema da campanha de Plínio Salgado à 
Presidência da República, 1955. Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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Capela de Santo Antonio dos Cordeiros, 
Município de São João do Rio Claro:
Cordeirópolis no território de Rio Claro (1880-1890)

Este texto pretende destacar o período em que a povoação de Cordeiro, 
ou Capela de Santo Antonio dos Cordeiros, como foi chamada em documentos, 
pertenceu ao então Município de São João do Rio Claro, no final do século XIX, 
através de dados recuperados por nossas pesquisas em quase vinte anos e, mais 
recentemente, através dos documentos e jornais digitalizados, disponíveis na 
rede mundial de computadores (Internet). 

Nossa primeira tarefa, ainda na graduação, foi, através de nossas pesqui-
sas em bibliotecas da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), corrigir 
o brasão do Município de Cordeirópolis, cuja referência à data de criação do 
distrito estava errada. Por um erro tipográfico, a data correta (1899) fora im-
pressa 1889, desde a publicação de um texto na Enciclopédia dos Municípios 
Brasileiros do IBGE, em 1957. 

A Coleção de Leis e Decretos do Estado de São Paulo de 1889 a 1930, 
existente no Centro de Memória da UNICAMP, nos permitiu conhecer muitos 
fatos sobre a comunidade e, graças à informática, esses textos encontram-se, 
atualmente, no sítio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Naquela época, faltava-nos acesso a Coleções de Leis que abranges-
sem o período imediatamente anterior (entre 1880 e 1890); o Arquivo Público e  
Histórico do Município de Rio Claro continha alguns volumes desse período, o 
que permitiu que definíssemos o ponto inicial de nossas pesquisas: a Lei nº 96, 
de 21 de abril de 1880, que transferiu, de Limeira para Rio Claro, as “fazendas 
de Cordeiro e Cascalho”. 

O Decreto nº 39, de 31 de março de 1890 fez retornar a Limeira as “fa-
zendas, hoje bairros” que, naquela época, representavam a Povoação de Cordei-
ro, surgida à margem dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
(CPEF) e o Núcleo Colonial do Cascalho (NCC), implantado pelo Governo de 
São Paulo nas terras dos “herdeiros do Barão de Porto Feliz”, proprietário de 
imóveis e fazendas em Rio Claro. 

Com a divulgação, através da internet, dos acervos dos jornais “O Estado 
de São Paulo” e “Correio Paulistano”, pudemos encontrar fatos singulares, re-
ferentes ao período em que a comunidade estava sob a influência administrativa 
de Rio Claro, os quais iremos destacar, além dos “Relatórios dos Presidentes das 
Províncias”, abrigados na página do “The Center for Research Libraries (CRL)”. 

A criação da estrutura legal, que permitiu a implantação do Núcleo Co-

Edição do dia 10 de fevereiro de 1887 
do “Correio Paulistano” -  referências so-
bre a relação dos destinos que tiveram os 
imigrantes entrados na Hospedaria Pro-
vincial durante o mês de janeiro.
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lonial do Cascalho, se deu com a Lei 
Provincial nº 28, de 29 de março de 
1884, cujo objetivo era auxiliar os imi-
grantes da Europa, Açores e Canárias, 
na forma de “indenização de passa-
gem”.  Junto a esses dispositivos, ficou 
estabelecido pelo art. 3º que o Gover-
no poderia criar cinco núcleos colo-
niais ao lado das estradas de ferro e 
rios navegáveis, nas proximidades dos 
principais centros agrícolas do Estado. 

A administração pública de-
veria adquirir terras de boa qualida-
de, demarcando, dividindo em lotes 
de dez hectares e construindo casas 

provisórias, abrindo caminhos até a 
estação da estrada de ferro mais próxi-
ma, criando-se, inclusive, uma cadeira 
mista de instrução pública, que não sa-
bemos se foi realmente instalada. 

Os “Relatórios dos Presiden-
tes da Província”, que foram microfil-
mados e depois colocados na internet, 
são um dos principais conjuntos de 
documentos preservados que nos auxi-
liam a entender o que ocorreu naquela 
época. Desse período, destacamos al-
gumas passagens que indicam o ponto 
de vista da administração pública so-
bre a situação do Cascalho, que per-
tencia, naquela época, ao Município 
de Rio Claro.

No Relatório assinado pelo Pre-
sidente José Luiz de Almeida Couto, 
essa autoridade destaca ser “um dos 
maiores empenhos da administração 
promover (...) o progresso e o desen-
volvimento da imigração”, tendo no-
meado duas comissões para escolher 
terras a fim de criar núcleos coloniais 
no “Norte” (o Vale do Paraíba) e no 
“Oeste” (região de Campinas). 

Seu sucessor, o Visconde de 
Parnaíba, nomeou um zelador e depo-
sitário dos objetos e benfeitorias que 
faziam parte da fazenda Cascalho, que 
tinha sido comprada dos herdeiros do 
barão de Porto Feliz, filhas do deputa-
do Domingos José Nogueira Jaguaribe.

A compra da fazenda foi assim 
descrita: “em 24 de abril de 1885, foi 
feita a aquisição da fazenda denomi-
nada Cascalho, pela quantia de Rs. 
60:000$000, desistindo o proprietário 
da quantia de Rs. 10:000$000, em be-
nefício da imigração e da criação do 
núcleo que devia ser estabelecido no 
Oeste”. Anos depois, dos 69 lotes ru-
rais, 52 suburbanos e 124 urbanos de-
marcados, estavam ocupados somente 
31, ou seja, menos de 13% do total. 

Nos anos seguintes, a situação 
do Núcleo se agravou, a ponto de ser 
reconhecida pela nova administração 
republicana “a quase inutilidade da ins-
petoria geral de colônias e imigração”, 
à qual era vinculado o estabelecimen-

to, extinta no início do período republi-
cano, em 9 de dezembro de 1889, dan-
do-se novo regulamento à Hospedaria 
dos Imigrantes, reduzindo-se, segundo 
o Presidente do Estado, as despesas, 
procurando gerar melhoria dos servi-
ços. 

O bairro do Cascalho é reco-
nhecido por abrigar descendentes da 
maioria das famílias que imigraram 
para o local nos últimos anos do século 
XIX, os quais festejam regularmente 
sua herança cultural. Entretanto, pou-
co se fala dos imigrantes dos países 
setentrionais, que haviam chegado ao 
Cascalho anos antes, especialmente 
durante o período em que o Núcleo 
pertencia a Rio Claro. 

O “Correio Paulistano” dá 
duas referências sobre a situação. Na 
edição do dia 10 de fevereiro de 1887, 
foi publicada uma relação dos destinos 
que tiveram os imigrantes entrados na 
Hospedaria Provincial durante o mês 
de janeiro. Para Cordeiro, naquele 
período, foram encaminhados 59 di-
namarqueses, especificamente para o 
Núcleo Colonial de Cascalho. 

A edição de 24 de abril do 
mesmo ano destaca a concessão de 
passagens gratuitas, pelo Governo, 
para os imigrantes “Carl Pedessen, 
Soren Jacobsen e Peter Hansen”, com 
destino à estação de Cordeiro. Atra-
vés de pesquisas realizadas há algum 
tempo, soubemos que Soren Jacobsen 
chegou a comprar um lote no Casca-
lho, vendendo-o posteriormente a um 
imigrante italiano. 

Paralelamente, a povoação de 
Cordeiro (ou Cordeiros, como foi cha-
mada durante muito tempo, especial-
mente pela geração que a viu nascer) 
começava a ser edificada: na edição 
de 14 de março de 1886 do “Correio 
Paulistano”, uma pequena nota com-
prova a antiguidade do aglomerado ur-
bano, dando uma espécie de “registro 
de nascimento” ao principal e mais an-
tigo templo católico do Município. Diz 
a nota anônima: “Foram inaugurados, 
a 9 do corrente, na estação de Cordei-
ros, linha férrea Paulista, os trabalhos 

Abaixo-assinado, preservado pela As-
sembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, solicitando a criação de uma es-
cola pública de primeiras letras. Datado 
de janeiro de 1887.
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de construção de uma capella que 
será erigida sob a invocação de Santo  
Antonio.” 

Durante o ano, a povoação ad-
quiriu consistência, e seus habitantes 
se manifestam pela criação de uma 
escola pública. Em 29 de janeiro de 
1887, conforme documento preser-
vado pela Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, moradores do 
local apresentaram abaixo-assinado 
solicitando a criação de uma escola de 
primeiras letras. 

O Correio Paulistano, de 17 
de fevereiro de 1887, registrou a apre-
sentação, pelo deputado Aquilino do 
Amaral, de representação dos mora-
dores de Cordeiro visando à criação 
de uma escola masculina, comprovan-
do a antiguidade da ocupação urbana 
no território do atual Município de  
Cordeirópolis. A escola masculina do 
“bairro dos Cordeiros, município de 
Rio Claro”, foi criada pela Lei nº 4, 
de 6 de fevereiro de 1889, cujo texto 
tomamos conhecimento pela inclusão 
no site da Assembleia Legislativa dos 
textos digitados e digitalizados das leis 
provinciais entre 1835 e 1889.

A população do nascente nú-
cleo urbano mobilizou-se, no mesmo 
ano, para a melhoria de seu abasteci-
mento de água, mas recebeu somente 
autorização para criação de uma praça 
pública. Em 21 de outubro de 1887, o 
jornal “Correio Paulistano” destacou 
pedido dos moradores da “Estação dos 
Cordeiros” para “uso e goso das águas 
que, de longa data, dizem ter no tan-
que e ribeirão alli existentes banhan-
do as terras do núcleo [Colonial do  
Cascalho]”. 

Em ofício ao diretor do estabe-
lecimento, o Presidente da Província 
comunicou que ficava “concedida a 
faculdade da formação de um jardim 
público, correndo todas as despezas 
(...) por conta dos habitantes da men-
cionada estação”. 

Devido aos problemas causa-
dos por fugas e rebeliões de escravos, 
especialmente pela ação dos “caifa-

ses”, chefiados por Antonio Bento, a 
maioria dos proprietários que ainda 
mantinham estes vínculos com seus 
trabalhadores, manifestavam na im-
prensa suas ações, visando acelerar a 
abolição, cujo projeto de abrangência 
nacional continuava em tramitação no 
Parlamento brasileiro. 

Antes das medidas tomadas 
pelos poderes públicos municipais de 
Rio Claro, de libertar os escravos do 
Município, sem que a legislação geral 
fosse aprovada, o proprietário conside-
rado o fundador de Cordeirópolis, Ma-
noel Barbosa Guimarães, comunicou, 
na edição do “Correio Paulistano”, 
de 20 de janeiro de 1888, que te-
ria libertado seus 17 escravos. Em 
comparação com a Fazenda Ibicaba, 
percebe-se que Guimarães era um pe-
queno proprietário, tendo aproveitado, 
depois, para lotear seu sítio visando à 
formação da cidade. 

A grandeza da Fazenda Ibicaba 
pode ser demonstrada nas reportagens 
do “Correio Paulistano” tratando da 
visita do Imperador D. Pedro II à re-
gião. A edição de 5 de novembro de 
1886 conta sua passagem pela esta-
ção de Descalvado, seguindo depois a  
Araras, onde foi recebido pelo fazen-
deiro José de Lacerda Guimarães. 
Após pernoitar na cidade, a família 
imperial visitou alguns locais, tendo 
seguido viagem no dia seguinte em di-
reção a Jundiaí, destacando o cronista 
que o trem parou nas  estações de Cor-
deiro, Limeira e Campinas, atingindo 
“a velocidade sempre de mais de 60 
km por hora”.

O “Correio Paulistano” de 
14 de novembro de 1886 descreveu o 
itinerário do Imperador e de sua comi-

Cabeçalho do jornal "Correio Paulistano", contendo documentos visando à criação de uma escola masculina em Cordeiros. Da-
tado de fevereiro de 1887

Nota do “Correio Paulistano” compro-
vando a antiguidade do aglomerado ur-
bano e mais antigo templo católico do 
Município. Datado de março de 1886.

Trecho do jornal “Correio Paulistano” 
que destacou pedido dos moradores 
da “Estação dos Cordeiros” para “uso e 
goso” das águas. Documento datado de 
outubro de 1887.
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tiva. Desta vez, no dia 8 de novembro, 
após uma viagem de 30 minutos entre 
Rio Claro e Cordeiro, desembarcaram 
nessa estação, com destino à Fazenda 
Ibicaba, para um almoço. 

Segundo o jornal, havia duzen-
tos homens, moradores na vizinhança, 
a cavalo, com estandartes de diversas 
nacionalidades para recebê-los. Des-
tacou-se que a fazenda abrangia 1.700 
alqueires, cerca de 1,2 milhão de pés 
de café, com grande pomar, horta e 
casa de banho, com duas novas plan-
tações, a “Tetéa” e a “Puranga”, per-
fazendo, no total, 270 colonos maiores 
e menores de nacionalidades diversas, 
320 escravos adultos, 136 crianças es-
cravas e 27 libertos. 

Há quase vinte anos, toma-
mos conhecimento da movimentação 
que as antigas fazendas de Cordeiro 
e Cascalho, depois transformadas em 
bairros, tiveram entre os Municípios 
de Rio Claro e Limeira, ao sabor 
das correntes políticas. No jornal “A  
Província de S. Paulo”, de 9 de feve-
reiro de 1889, destaca-se a participa-
ção do então deputado Prudente de 
Morais, apoiado por influentes fazen-
deiros locais, encaminhando repre-

sentação dos moradores de Cordeiro 
e Cascalho, que pedia o retorno dos 
bairros para Limeira. 

O projeto foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa, mas vetado 
pelo então Presidente da Província, 
sob a alegação de inconveniência. Na 
verdade, a sua aprovação iria contra-
riar os interesses dos líderes políticos 
de Rio Claro, situação que só foi rever-
tida com a mudança do regime, quan-
do Prudente de Morais, ao assumir a 
Presidência do Estado, expediu o cita-
do Decreto nº 39, de 31 de março de 
1890, realizando o retorno dos locais 
ao município de origem, encerrando 
o período em questão. Nesse mesmo 
ano, a escola masculina criada no ano 
anterior foi transformada em mista, 
devido ao abandono de seu professor 
titular. •
NOTA

A maioria das informações constantes 
deste texto foi publicada, na forma de 
artigos semanais ou quinzenais, no 
“Jornal Expresso” de Cordeirópolis, 
durante o ano de 2012. 
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“Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um
último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos
que merecem uma crônica.” — Fernando Sabino

Abecê de Rio Claro

Avenida: é a Visconde de Rio 
Claro, a maior da cidade, ao menos pra 
mim que era pequeno. Cortando ruas 
e avenidas, liga a rodoviária ao Lago 
Azul. Ali também desfilávamos na fo-
lia de Carnaval.

Bauru: no Bar da Hilda, Ave-
nida 15. Chopeira no balcão, aquário 
com peixes gigantes, vitrine de doces 
e chocolate Surpresa com cartões de 
bichos da floresta. O Zé Carrasco, meu 
pai, sempre pedia o bauru de cupim. 
Eu e meus irmãos, a gente ficava no 
bauru de presunto e queijo mesmo. E 
refrigerante de garrafa.

Beleléu: essa palavra me leva 
direto ao 2º andar do nº 1.117, da 
Rua 2. Ali, na sobreloja do Círculo 
Operário, funcionava uma biblioteca 
que hoje não existe mais. Enquanto o 
Carrasco pai atendia seus pacientes no 
ambulatório embaixo, o Carrasco filho 
passava um tempão lá em cima, perdi-
do entre as estantes da biblioteca. Seus 
corredores de livros era meu beleléu.

Bicicleta: aprendi a pedalar 
(com rodinha) na pracinha da Rua 6 
com a 33 e (sem rodinha) na Avenida 
31. Lembro do Zé Carrasco soltando 
as rodinhas da bike. Acontece que a 
31, na altura das Ruas 1 e 2 onde eu 
morava, é uma ladeira. “Com emoção 

Um alfabeto afetivo da cidade que habita em mim.

"Aprendendo a pedalar com rodinha". Imagem datada do início dos anos 1980.
Foto do acervo pessoal do autor.

ou sem emoção?”, o velho deve ter se perguntado. E foi com emoção: me esta-
telei lá embaixo.

Cinema: o 1º filme que vi no cinema foi “Super Xuxa contra o baixo 
astral”. Levei minha irmã ao Cine Excelsior, em frente à praça do coreto. Eram 
só duas salas, poltronas de madeira, chicletes sob o assento. Mas era bom, era o 
que tinha. Vi toda a série “Sexta-feira 13” naquele cinema. Hoje baixou as portas, 
virou loja de departamento.

Discos: da loja do Big Dário, é claro. Lá tinha de tudo, não só o Roberto 
Carlos de fim de ano. E as fitas k-7 que ele produzia? Ao gosto do freguês. Até 
hoje tenho discos com seu selo. Grande Big!
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Escola: são da Semente mi-
nhas primeiras lembranças escolares. 
Um corredor escuro e comprido, eu 
não queria entrar, mas minha mãe 
mandava engolir o choro e seguir em 
frente. Lembro do beabá, amigos de 
infância e o espanto da menina pelada 
na minha frente. Lições de vida.

Feira: não lembro se era lá, 
mas costumava ir com minha mãe a 
uma feira de rua, talvez na 9 com a 
13, beirando uma praça com igreja. É 
onde a figueira de São Benedito resis-
te? Minha mãe passava nas barracas, 
fazia os pedidos, depois voltava reco-
lhendo os pacotinhos.

Fliperama: na Rua 4 em frente 
à praça do coreto, havia um fliperama 
aonde, nos anos 80, íamos jogar Street 
Fighter. Um pouco mais tarde, no co-
meço dos 90, no fliper de um boteco 
na Avenida 29 jogávamos Pac Man :-)

Ginásio: devia ter 12 ou 13 
anos, estava descobrindo o rock’n’roll 
e me vejo parado na esquina da Rua 13 
com a Avenida da Saudade. Talvez es-
tivesse saindo do ginásio, não lembro 
se treinava basquete ou natação. Mas 
ali estava eu naquela esquina, ouvindo 
Drive My Car, dos Beatles, e olhando 
as motos na vitrine do outro lado da 
rua.

Granizo: era verão, fazia calor 

naquela tarde, caiu uma chuva de gra-
nizo que eu nunca tinha visto na vida. 
Meu pai veio correndo chamar a gente. 
Calçamos nossas botas 7 léguas e fo-
mos pro quintal brincar de escorregar 
no gelo.

Hospital: nasci na Santa Casa, 
onde o Zé Carrasco atendia. Naqueles 
corredores passei boa parte da infân-
cia: na ala de inalação, máscara na 
cara, respirando a fumacinha pra de-
sinflamar a bronquite.

Interior: se sou menino do 
interior, rio-clarense, é graças aos hos-
pitais da cidade, onde meu pai achou 
trabalho. Ele, que saiu do Panamá 
pra ganhar o mundo e poderia ter ido 
a qualquer outra cidade do planeta, 
queria mesmo era ser um “small town 
doctor”. Então cá estamos puxando 
memórias afetivas da terra onde nasci.

João Gilberto: ou Jimi  
Hendrix ou Jacob do Bandolim… é 
tudo culpa da vitrola do meu pai que 
tinha na sala de casa.

Jog: foi dessa loja em Rio  
Claro que veio meu 1º violão, em 
1986; e a 1ª guitarra, em 1991. Acre-
dita que até hoje ainda afino o violão 
com o diapasão que comprei na Jog 
em 1987?

Koelle: estudei lá da 1ª à 4ª sé-
rie, entre 1987 e 1990. Vinte e poucos 
anos depois, reencontrei minhas pro-
fessorinhas queridas Sandra e Paula. 
“Antes de pê ou bê, só eme pode ser”, 
até hoje lembro dessa lição da Sandra 
na 1ª série. A Paula foi na 3ª série, e 
meu maior orgulho foi vê-la brincando 
com meu filho Bento no lançamento 
do meu livro “Coisa-feita”, em abril 
de 2012. Usaram todas as páginas do 

"Aquela chuva de granizo foi inesquecível...". Imagem datada do início dos anos 
1980. Foto do acervo pessoal do autor.

"Na igreja da Av. Saudade, a 1ª Comunhão". Imagem datada de 1991. 
Foto do acervo pessoal do autor.
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Coração de Estudante ou Twist & 
Shout – e fizemos uns shows no  
Joaquim Ribeiro, onde a gente estuda-
va. No dia seguinte, o vocalista veio 
falar que uma mina estava de olho em 
mim. Cheguei nela depois da aula e 
conversamos atrás da escola. Eu a pedi 
em namoro, e ela disse que ia pensar…

Orquestra: os concertos da 
Sinfônica no Centro Cultural que o 
Zé Carrasco me levava pra ver é uma 
referência pra mim. A gente até ten-
tou entrar pro naipe de cordas, mas os 
pontinhos pretos pulando nas linhas da 
pauta… aquilo embaralha minha vista.

Pingue-pongue: um grande 
salão nobre, piso de madeira, poltronas 
de couro, cortinas de voál… e um ban-
do de crianças descalças, só de maiô, 
pingando água da piscina e sorvete de 
limão. Fazíamos fila pras partidas de 
pingue-pongue do clube de campo.

Quintal: de casa, gramado 
amazônico, pé de amora e hibiscos 
sem fim. Cortar e rastelar a grama, 
aprendi ali com meu pai, que aprendeu 
com o vizinho, o caminhoneiro Zicão.

Roda-gigante: meu 1º frio na 
barriga foi no parque montado na Rua 
14, em frente ao mercado Papagaio, 
do tio Emilinho. Lembro de muitos 
brinquedos, que agora me fogem à 
memória. Mas talvez lá não tivesse 
roda-gigante.

Saudade: a Avenida da Sau-
dade. Cheia de árvores e um ventinho 
gostoso no rosto. No começo dela, a 
igreja da minha 1ª comunhão. Ao lado, 
a escola onde votei pela 1ª vez. No gi-
násio, aprendi a nadar e, na Jangada, 
peguei meu 1º autógrafo com um can-
tor da churrascaria.

Show: tá no inconsciente, se 
penso nessa palavra, o estádio do Velo 
Clube me vem à mente. Foi lá que vi 
meu 1º show, do Ultraje a Rigor. Eu 
tinha uns 9 anos, e não parava de ouvir 
“O Chiclete” e “Filha da P…”. Falar 
palavrão quando criança – ainda mais 
num estádio lotado – é a transgressão 
mais gostosa de todos os tempos.

Suzana: ela que me ensinou a 
tocar violão. Eu tinha 7 anos, as aulas 
eram na sua casa, na Rua 1, em frente 
ao mercado que havia de esquina com 
o pontilhão. Alguns anos depois, mon-
tei aquela banda – que, de novo... só 
tocava Coração de Estudante ou Twist 
& Shout – e mais tarde conheci a gui-
tarra elétrica, e vendi minha alma.

Terreno baldio: na rua, a gen-
te brincava de esconde-esconde, né? 
Daí que o esconderijo preferido era 
pular no terreno da 2 com a 31, onde 
plantavam mandioca. Vixe Maria… 
tem cada coisa que a cabeça da gente 
consegue guardar.

Tevê: em 1987 chegou nossa 
1ª tevê colorida! Ela tinha botões de 
apertar, diferente da tevê anterior, que 
tinha – tléc! tléc! tléc! – um botãozão 
pesado de girar. Em casa tinha um 
quartinho – que se chamava... “quarti-
nho”: meio sala de tevê e meio biblio-
teca. Era a caverna onde o Zé Carrasco 
via seus filmes no meio da noite. Lá 
ele também escondia seu armário de 
ferro trancado a setecentas chaves, 
onde preservava de nossos dedinhos 

"Carona pra Festa Junina da Escola 
Semente". Imagem datada do início dos 
anos 1980. Foto do acervo pessoal do 
autor.

"No Clube de Campo de Rio Claro". 
Imagem datada do final dos anos 1980. 
Foto do acervo pessoal do autor.

meu moleskine jogando forca.
Lago: azul ou do horto? A se-

gunda opção! Suas vitórias-régias com 
as palmeiras do casarão ao fundo, vis-
tos da margem do bambuzal… Essa 
paisagem se fixou na minha memória 
como uma aquarela do Luiz Miotto.

Mágica: sempre lembro de 
um mágico que vi no clube de cam-
po quando era criança. Acho que era 
o pai do William. Sei fazer só um tru-
que, aquele de sumir com os números 
do baralho. A molecada da escola do 
Bento pira nessa mágica.

Molière: “O burguês fidalgo” 
era o nome da peça. Interpretei o per-
sonagem Cleonte, o mocinho apaixo-
nado pela jovem Lucille. A montagem 
foi em 1993, mas a fala do meu per-
sonagem continua na ponta da língua: 
“Retire-se, pérfida! E não me venha 
enganar com suas palavras traidoras”. 
E só. Eu estava na 7ª série, havia en-
trado pro Gruta, o Grupo de Teatro do 
Anglo, pelas mãos da vizinha Luanda, 
meu amor platônico da infância. A 
gente morria de rir nos ensaios. Pra 
nossa estreia, teve até cartaz impresso.

Namorada: a primeira foi 
na 5ª série. O ano era 1991, eu tinha 
uma banda de rap – que só sabia tocar  
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melecados alguns de seus vinis favo-
ritos, documentos e recuerdos do Pa-
namá.

Underwood: a máquina da-
tilográfica que o Zé Carrasco trouxe 
consigo do Caribe. Ele me jurou que 
ela pertencera a um vizinho paname-
nho que havia sido correspondente de 
guerra... E que os militares invadiram 
sua república (no Rio ou em Ribeirão 
Preto, pai?) e anotaram o número de 
série da máquina. Essa Underwood 
tá fichada na polícia, brow! Mas ela 
continua aqui na minha mesa, firme e 
forte, em nome da velha guarda.

Vira-lata: o Rex, síndico da 
rua. Ele gerenciava a frente da casa, 
e quem passava tinha que lhe dar ex-
plicações pra ele liberar o caminho, 
fosse a charrete do padeiro ou a perua 
do leiteiro. Teve aquela vez em que o 
Rex farejou o rastro do nosso Passat 
83 e seguiu a gente até o Bar da Hil-
da (por 10 quarteirões!). No quintal de 
casa, antes não havia muro separando 
do vizinho Salvador. O Rex, certa vez, 
engoliu seu coelhinho de estimação. E 
então decidiu-se, por bem ou por mal, 
erguer muralha e separar os feudos.

Vizinhança: cresci numa rua 
onde cada vizinho era uma figura. Os 
adultos eram “Os Adultos”, e as crian-
ças, os amigos da infância. A maioria 

continua por lá, mesmo só na sauda-
de. Tem a dona Wilma que cuidava da 
gente, a tia Regina com sua voz doce, 
o tio Emilinho que a gente ia no sítio, 
o Zicão que furava nossa bola, a Pre-
ta que deixava a gente dormir na casa 
dela... E muita gente que cometo a in-
justiça de esquecer, mas lembro sim, 
pois estão na memória da saudade que 
mora em mim.

Wilma: já contei que a Wilma 
botava a gente pra fazer crochê sen-
tado quietinho no sofá, enquanto ela 
terminava uma costura ou cozinhava 
uma mistura? Daí ponhava eu e a Ga-
bri em riba da mesa, apoiados na pare-
de, e depois botava o prato na latona de 
arroz, pra gente alcançar com a colher.

Xote: dancei bem devagarinho 
com a Vi, na quermesse do padroeiro. 
Ela é leve como as borboletas, dá sal-
tinhos ligeiros ao trocar os pés. Eu só 
sei fazer o giro simples do cavalheiro. 
Naquela noite, o museu pegou fogo, 
lembra?

Y: a incógnita. Só tomei bom-
ba em matemática por causa do x e do 
y. Fiz a 6ª série no Marcello Schmidt, 
em 1992, e precisei dos reforços da 
professora Gina. Encontrei-a outro dia 
no Casarão.

Yoga: fiz aula de yoga com 
a Miriam. Eu era um pirralho, então, 
com essa desculpa de as crianças se-
rem mais flexíveis, a Miriam me esti-
cava pra valer nos alongamentos. Pu-
xava com tudo mesmo. O cheiro bom 
de incenso e o sabor dos chás que ela 
servia são inesquecíveis. Aos 15 anos 
conheci o rock’n’roll, mudei pra Cam-
pinas e larguei a yoga. Mas ainda en-
costo a testa no joelho!

Zaga: era minha posição no 
futebol. Deve ser até hoje. É onde 
dá pra encaixar os pernas-de-pau da 
classe. Outro dia passei em frente ao 
campinho do bairro, na Avenida 33 
com a Rua 1: o “pastão”. Tá é cheio 
de sobradão.

Zé Gustin: é como meu avô 
materno chamava meu pai. Todas as 
outras pessoas da família o chamavam 
de Zé Carrasco (ou apenas Zé; ou Josy, 
para seus irmãos panamenhos). Mas, 
pro vô Mário, meu pai foi sempre o Zé 
Gustin. E também foi assim que, meio 
sem querer, ensinei meu filho Bento a 
chamar o vovô. Que assim seja! •

"No quintal, brincando de polícia". 
Imagem datada do início dos anos 1980. 
Foto do acervo pessoal do autor.

"Pedalando sem rodinha, com o Rex". Imagem datada do início dos anos 1980. Foto 
do acervo pessoal do autor.
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Instantâneos da trajetória de
Dalva de Oliveira

Em 2013, comemoram-se os 
90 anos de Rádio no Brasil. Dos “Anos 
Dourados do Rádio”, um capítulo dos 
mais brilhantes é o das cantoras de rá-
dio, uma delas, nascida em Rio Claro: 
Dalva de Oliveira. 

Dalva foi uma das intérpre-
tes mais famosas e respeitadas de sua 
época “Rainha do Rádio”, “Rainha da 
Voz”, “Estrela Dalva” são alguns entre 
tantos outros títulos que dimensiona-
vam o valor  dessa grande cantora bra-
sileira.

Procuramos, neste artigo, traçar 
os primeiros passos da vida da artista, 
desde o seu nascimento até sua entrada 
no rádio como solista e depois como 
integrante do famoso Trio de Ouro, 
formado com Herivelto Martins e Nilo 
Chagas. 

Dalva de Oliveira, ou melhor, 
Vicentina de Paula de Oliveira, nasceu 
aos 5 de maio de 1917. Filha de Mário 
Antônio de Oliveira, rio-clarense, e Alice 
do Espírito Santo, açoriana, depois na-
turalizada brasileira.

Mário Antônio de Oliveira era 
uma figura popular em Rio Claro, mu-
lato alto e charmoso, conhecido como 
“Mário Carioca”. Trabalhava durante 
o dia como marceneiro na Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro. À noite 
ensaiava para tocar com o seu conjun-
to de jazz, Os Batutas, alegria de todos 

os bailes da cidade e atração segura do 
cinema local.

Excelente músico, Mário era 
sempre incentivado pelos amigos para 
tentar a carreira na capital paulista ou 
no Rio de Janeiro, mas ele não deixava 
a Cidade Azul por nada. Aqui era seu 
mundo, era conhecido e estava satisfei-
to com sua arte.

Antes de se casar, teve fama 
de namorador, entretanto, tudo cessou 
quando conheceu a lavadeira Alice, 
dona de belos olhos verdes. Mário dei-
xou a boemia de lado e se dedicou à 
esposa. Só não deixou de sair para to-
car com seu conjunto. Afinal, o cachê 
recebido nas apresentações auxiliava na 
renda familiar.

O casamento aconteceu em 
1912, na paróquia de São João Baptista, 
em Rio Claro. Passados cinco anos, 
Mário achou estranho sua esposa não 
engravidar. Resolveu levá-la a um mé-
dico, que após a consulta, afirmou ao 
casal que tivesse um pouco mais de 
paciência, logo a cegonha os visitaria.

Alice, aflita com o desejo do 
marido de ter um filho, fez uma pro-
messa para São Vicente de Paula – se 
engravidasse, o bebê teria o nome do 
milagreiro. Esperavam um menino, 
mas veio uma linda garotinha, que her-
dou os olhos verdes da mãe e recebeu o 

Dalva de Oliveira, em 1936. Foto do 
acervo pessoal da autora.
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nome de Vicentina de Paula, sendo ba-
tizada na paróquia de São João Batista, 
em 9 de setembro de 1917, com qua-
tro meses de idade, pelo Revmo. Padre 
Francisco Botti. Foram seus padrinhos, 
Benedicto Braga e Francisca Pereira, re-
presentada por procuração de Severina 
de Oliveira, irmã de Mário.

Depois, nasceram mais seis be-
bês: três meninos, que não vingaram, e 
três meninas, Nair, Margarida (em ho-
menagem à avó materna) e Severina.

A família Oliveira residia na 
casa nº 74 da Rua 4, no centro de Rio 
Claro. A música sempre esteve presen-
te naquele lar. Ao completar seis anos, 
Vicentina acompanhava o pai em se-
renatas. Aos oito, a garotinha já era a 
atração da cidade. Não havia festa a que 
não fosse convidada. Diziam para Má-
rio Carioca: “Traga a menina para can-
tar”. Na Cidade Azul, Vicentina colheu 
seus primeiros aplausos, herdou do pai 
o amor pela música, estava no seu DNA 
e no seu destino.

Era comum serem realizadas 
serenatas para as autoridades locais. 
O Delegado e o Prefeito de Rio Claro, 
Irineu Torres Penteado, costumavam 

chamar para dentro de casa, Vicentina e 
‘seu’ Mário. Ofereciam aos convidados 
café com leite e bolinhos em troca de 
bons momentos musicais.

Em Rio Claro, no período de 
inverno, fazia um frio intenso. Mário 
costumava tomar um gole de conhaque 
para esquentar o corpo e ensinou a filha 
a fazer a mesma coisa.

 “Meu pai era músico, um des-
ses músicos boêmios de Rio Claro. 
Tocava clarineta e depois começou a 
estudar saxofone, foi um dos primei-
ros a tocar este instrumento na cidade. 
Ele trabalhava como marceneiro na  
Companhia Paulista de Estradas de  
Ferro até às quatro horas da tarde. De-
pois das seis da tarde, ele se prepara-
va jantava e saía para fazer serenatas, 
quando não trabalhava em clubes. Eu 
ia com ele, subia em um banquinho e 
começava a cantar. Ele me ensinava as 
letras, os tons, como entrar para cantar 
na música. E eu ia muito empolgada, 
porque eu já queria ser cantora naque-
le tempo, por isso, caprichava. Aquilo 
me animava, aquelas valsas, tangos e 
choros”. 1

Em meados de 1926, quando 
Vicentina completou nove anos, perdeu 
seu pai. Adeus exibições! Mário An-
tônio de Oliveira faleceu, aos 39 anos, 
de câncer abdominal, sendo sepultado 
no cemitério São João Batista. A filha 
caçula, Severina, chamada carinhosa-
mente de Lila, tinha apenas sete meses 
de vida. Mário deixou muitas dívidas. 
Alice e suas filhas passaram por dificul-
dades financeiras e, mesmo contando 
com o apoio dos familiares, a situação 
da família era delicada.

Alice resolveu vender o sítio 
da família em Corumbataí-SP e perma-
neceu com a casa da cidade. Pagou as 
dívidas e com o restante do dinheiro de-
cidiu ir para a capital paulista, arrumar 
um emprego e começar tudo de novo. 
As saudades do esposo eram enormes, 
mas a vida continuava e ela precisava 
educar suas quatro filhas. 

Alice foi trabalhar como go-
vernanta em um casarão no bairro da  
Liberdade, em 1927. Ao que tudo in-

dica, ela foi informada que lá mesmo 
no bairro existia um internato para 
meninas órfãs de pai ou de mãe. Era a  
“Fundação Carolina Tamandaré”, loca-
lizada à Rua Tamandaré, 849. Hoje o 
prédio histórico foi demolido, no local 
funciona um estacionamento. O único 
resquício que sobrou foi um antigo por-
tão de ferro forjado.

Mais conhecido como “Colégio 
Tamandaré”, o internato foi criado por 
Manuel Baptista da Cruz Tamandaré, 
após o falecimento da sua esposa, em 
1892, a benemérita Carolina de Souza 
Queiroz Tamandaré. O objetivo da ins-
tituição era proteger as meninas desam-
paradas. Depois da morte de Manuel 
Tamandaré, a administração desta obra 
social passou às mãos de seu genro,  
Ignácio de Mendonça Uchôa. O colé-
gio não contava com nenhum auxílio 
oficial do Governo.

O estabelecimento de educa-
ção possuía um terreno imenso, um 
casarão, outrora residência da família 
Tamandaré, com capacidade para aco-
modar 60 meninas, e a Capela de N. 
Sra. das Dores, padroeira da Instituição. 
Todos os anos, no terceiro domingo de 
setembro, havia ofício divino solene, 
era dia de festa especial para o colégio.

A entidade tinha como finalida-
de, segundo seus estatutos, “difundir a 

Alice do Espírito Santo e Mário Antônio 
de Oliveira, em 1912, pais da cantora. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

Margarida do Espírito Santo, avó materna 
de Dalva de Oliveira. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro. Sem data.

1 Depoimento de Dalva de Oliveira para o Museu da Imagem e do Som - Rio de Janeiro, MIS/RJ, 1970.
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educação intelectual, moral e religiosa, 
ensinar tudo quanto deve saber uma 
mulher para ganhar honesta e indepen-
dentemente sua vida e tornar-se uma 
boa mãe de família. Ensinar a ler, escre-
ver e contar, as noções de geografia e 
história do Brasil, uma língua estrangei-
ra, trabalhos de costura, engomar, lavar 
e cozinhar”.

Todo o serviço do local era 
feito alternadamente pelas colegiais, 
acompanhadas de uma mestra. Foi este 
ambiente que a pequena Vicentina de 
Paula encontrou quando chegou a São 
Paulo. Para internar a menina, Alice 
necessitou apresentar a autorização do 
juiz.

Longe da mãe, das irmãs, dos 
parentes, sem serenatas, a garotinha fi-
cou desesperada quando ingressou no 
“Colégio Tamandaré”. Ela não gostava 
de estudar. Seu alento eram as aulas de 
piano e canto. Uma vez por mês havia 
missa na Capela N. Sra. das Dores, com 
a participação do grupo orfeão das in-
ternas. A voz de Vicentina se destacava 
das demais coleguinhas, por isso rece-
bia muitos elogios.

Muitas vezes, o presidente do 
colégio, Ignácio de Mendonça Uchôa, 
ao visitar o colégio, era agraciado com 
o canto das meninas em pequenos sa-
raus realizados pela direção do interna-
to, dirigido por freiras.

Nos dias de folga do trabalho, 

Alice ia visitar sua filha mais velha. 
Tinha o sonho de que ela se tornasse 
uma moça prendada e se casasse. Nem 
pensava que um dia se tornaria artista 
como o pai...

Acreditamos que as outras fi-
lhas do casal Oliveira ficaram sob os 
cuidados dos seus familiares em Rio 
Claro. Aos poucos, Alice mandou 
vir para São Paulo as outras filhas e 
as internou, também, no “Colégio  
Tamandaré”.

De acordo com os estatutos da 
fundação, era admitido apenas o ingres-
so de meninas com idade entre sete e 
nove anos, exceto por circunstâncias 
apreciadas pelo instituidor. As colegiais 
se conservavam na instituição até com-
pletarem 16 anos, com exceção para 
aquelas que demonstrassem inclinação 
para o ensino. Essas poderiam perma-
necer no colégio, continuar seus estu-
dos e se tornar professoras.

De 1927 até meados de 1931, 
Vicentina permaneceu como interna. 
As alunas só eram entregues de volta ao 
juiz, tutor, pai ou mãe, se fossem aco-
metidas por uma moléstia incurável. A 
menina, com 13 anos, começou a ter 
dores na vista. Foi detectada uma infe-
ção no olhos, era contagiosa. Precisou 
deixar o colégio. Vicentina ficou feliz, 
nunca se adaptara às regras e à reclu-
são impostas. Tinha um espírito alegre,  

livre e à frente do seu tempo.
Foi morar com a mãe no casa-

rão onde ela trabalhava, na Liberdade. 
A jovem se tornou babá. Mãe e filha 
trabalhavam para sustentar as outras 
irmãs. Após um ano e meio, Vicentina 
arrumou um novo emprego no Hotel 
Metrópole, um dos mais elegantes da 
cidade, começando como ajudante de 
cozinha e depois passando a cozinheira 
oficial. Aliás, a arte culinária era um dos 
dotes de Vicentina.

Aos 16 anos, em 1933, Vicentina 
tinha vontade de ser artista. Gostava 
de ir ao cinema ou ao circo quan-
do lhe sobravam tempo e dinheiro.  
As emissoras de rádio já despontavam 
para a ascensão, fato que chamava a 
atenção de muitas jovens que gostariam 
de se tornar cantoras profissionais. Se-
cretamente, sem que a mãe soubesse, 
ela se inscreveu num concurso de canto 
da madame Zenaide Roque, professora 

“Os Batutas”. Da esquerda para a direita, não identificado, Osvaldo de Souza, não 
identificado, Márcio de Souza, maestro João de Souza, Sebastião Godoy, Alfredo, 
Rossaul Ferraz de Campos e Mário Carioca - pai de Dalva de Oliveira. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.

As irmãs Oliveira: Vicentina de Paula (Dalva), 
Margarida, sentada; Nair e Severina (Lila) na 
bacia. Esta fotografia foi tirada após a morte 
do pai das meninas, em 1926. Imagem do 
acervo pessoal de Valdir Comegno.
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e empresária. Mas não deu em nada...
Em seguida, Vicentina foi tra-

balhar na sala de música de um pianis-
ta que tocava durante as aulas de balé. 
Enquanto fazia a limpeza, gostava de 
cantar e quando o maestro não estava, 
aproveitava, tocava piano e cantava. 
Tinha conhecimentos musicais adquiri-
dos nos tempos do colégio. Ela não sa-
bia o que queria: cantar, tocar, represen-
tar ou dançar. Pediu ao professor para 
ter aulas de balé, mas ele julgou que ela 
era muito alta e magra demais, sendo 
assim, não dava para ser bailarina.

Um dia, esse pianista a ouviu 
cantar e ficou encantado com sua voz. 
Pediu para seu amigo, o empresário 
e cômico, Antônio Zovetti, conhecer 
Vicentina.

Zovetti gostou da menina e a 
contratou para trabalhar em sua trupe. 
Iriam viajar pelo interior de São Paulo 
e Minas Gerais. Vicentina seria a “garo-
ta prodígio”. Conversou com sua mãe, 
que apoiou a ideia da filha. Como tinha 
16 anos, necessitava da presença de sua 
genitora na viagem.

Alice pediu a Antônio Zovetti 

alguns dias, precisava se certificar se 
as outras filhas internadas no “Colégio 
Tamandaré” poderiam ficar sem a visi-
ta da mãe por alguns meses, pois, pelo 
menos uma vez por mês, Alice necessi-
tava ir ao colégio ver as filhas e pagar 
uma taxa, uma pequena colaboração, 
para a manutenção da instituição. Re-
solvido o problema, a trupe seguiu via-
gem, nos primeiros meses de 1934.

Vicentina cantava as músicas 
que o pai lhe ensinara em Rio Claro e 
outras aprendidas em São Paulo, atra-
vés do rádio, do disco e do cinema. 
Feliz por voltar ao mundo da música, 
agora como cantora e atriz, seu maior 
sucesso, naquela época, era a Canção 
do jornaleiro, de Heitor dos Prazeres, 
que ela cantava travestida em um pe-
queno entregador de jornal.

“Nós trabalhávamos em um 
circo desmontável com tablado. Viaja-
mos eu, minha mãe, o velho Antônio 
Zovetti e alguns familiares dele. Eu era 
a ‘menina prodígio’. Nos intervalos dos 
números da família Zovetti, eu entrava 
e ficava cantando. Ficamos na estrada 
mais ou menos sete meses. Quando 

chegamos a Belo Horizonte-MG, o 
Zovetti adoeceu e a trupe se dissolveu. 
Eu e minha mãe ficamos sem dinheiro 
e nos aconselharam a ir até a Rádio Mi-
neira, que fora inaugurada em 1931. Eu 
fazia programas por hora e ganhava um 
cachê de dez contos. Tinha uns amigos 
de São Paulo que estavam em Belo Ho-
rizonte e nos ofertaram uma casinha re-
tirada da cidade para viver. Era no bair-
ro das Flores, se não me engano. Minha 
mãe disse que Vicentina não era nome 
para uma cantora de rádio, e foi nesta 
casa que minha mãezinha me batizou 
de Dalva de Oliveira”.2 

Em fins de 1934, Alice estava 
com saudades das outras três filhas e 
decidiu que iria regressar à capital pau-
lista. Dalva bateu o pé e disse que não 
voltaria com a mãe. Tentaria uma chan-
ce como cantora no Rio de Janeiro, en-
tão Distrito Federal, e polo artístico do 
Brasil.

Na Cidade Maravilhosa, Dalva, 
aos 17 anos, foi trabalhar em uma fábri-
ca de chinelos, à Rua Gonçalves Ledo, 
próxima a Praça Tiradentes. A jovem 
gostava de cantar enquanto realizava 
seu trabalho, suas colegas sempre fa-
lavam: “Dalva canta essa. Canta aque-
la...”. Uma tarde apareceu por lá um dos 
sócios da fábrica, o Milonguita, diretor 
da Rádio Ipanema, ele ouviu a operária 
cantar e a levou à rádio.

Dalva de Oliveira estreou na 
Rádio Ipanema acompanhada pelo 
conjunto regional formado por Nestor 
Amaral e Pinheirinho, músicos da rá-
dio paulista, que foram para o Rio tam-
bém tentar a grande sorte em emissoras 
maiores.

A artista sempre contava que, 
naquele dia, se encontrava nos estúdios 
da emissora a atriz e vedete paulista, 
Margarida Max. Ela aconselhou Dalva 
a não cantar valsas, foxes, tangos ou 
choros, ou seja, música popular. Afir-
mou que Dalva necessitava estudar can-
to clássico, porque sua voz era muito 
melodiosa e especial. Milonguita aler-
tou Margarida que a jovem cantora não 
possuía recursos para isso. Margarida 
Max foi generosa e conseguiu que  

2 Depoimento de Dalva de Oliveira para o Museu da Imagem e do Som - Rio de Janeiro, MIS/RJ, 1970.

Dalva de Oliveira em, 1949. Foto do acervo pessoal da autora.
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Dalva passasse a ter aulas gratuitas com 
o renomado maestro Pasquale Gambar-
della.

Nos meses seguintes, Dalva 
cantou em todas as emissoras cariocas 
em troca de cachês. Em 1935, a Rá-
dio Mayrink Veiga lançou o programa 
Hora da Dona de Casa, transmitido 
ao meio-dia. Edmar Machado, diretor 
artístico da emissora, andava à procura 
de novos valores, encontrou Dalva e a 
contratou. O locutor César Ladeira lhe 
deu o cognome de “Voz Deliciosa”.

Um ano depois, em 1936, Dalva 
deu seus primeiros passos rumo ao su-
cesso. Encantada com as oportunidades 
que surgiam no Rio de Janeiro, a can-
tora relembrou sua terra natal em uma 
entrevista concedida a Revista Carioca: 
“Rio Claro é um lugar pequeno e sosse-
gado. Não é tão claro e iluminado como 
o Rio, a cidade que encanta e atordoa. 
Estou aqui há um ano e meio. Confesso 
que ainda não me habituei inteiramen-
te com o bulício e movimento da vida 
carioca”.

Neste período, Dalva ingres-
sou, como cantora e atriz, na compa-
nhia de artistas da Casa de Caboclo, 
no Teatro Fênix. Estreou em O Cantor 
Batuta, de Duque e Paulo Orlando, com  
Estevam Matos, Apolo Correia, Vicente 
Marshall e Ema D’Ávilla. Em geral, 
Dalva fazia o papel de ingênua. “Desde 
pequena que canto e represento. Garoti-
nha ainda já fazia parte de um conjunto 
de amadores teatrais. Gosto de teatro, 
preferindo o rádio” (Carioca, 1936). 
Duque, dançarino, ator e empresário 
teatral, teve que ir para Buenos Aires 
e queria levar Dalva, mas ela não pôde 
seguir viagem com a companhia por-
que não havia alcançado a maioridade. 

A Casa de Caboclo, instalada 
no porão do Theatro São José, na Praça 
Tiradentes, fora idealizada por Duque, 
em setembro de 1932. Um teatro onde 
só se apresentavam peças genuinamen-
te nacionais. Não havia amparo oficial 
para as atividades artísticas, somente o 
apoio do público carioca. Boa parte das 
peças apresentadas ali era de autoria de 
Duque e de Chocolate. Muitos cantores 
passaram pelo palco da Casa de Caboclo 

como Vicente Celestino, Francisco 
Alves, Alvarenga e Ranchinho e  
Orlando Silva.

No Teatro Fênix, a jovem can-
tora conheceu e trabalhou com Jayme 
Costa e Vicente Celestino. Este último 
a convidou para fazer duas “pontas” 
nas operetas Viúva Alegre e Conde de 
Luxemburgo. Celestino incentivou bas-
tante Dalva de Oliveira, recomendou-lhe 
nunca deixar seus estudos de canto e 
que ela seria uma futura intérprete de 
sucesso.

A artista mantinha atividades 
paralelas no teatro e no rádio. Um mo-
mento que sempre gostava de rememo-
rar aconteceu na Rádio Cruzeiro do Sul, 
quando conheceu Noel Rosa. O Poeta 
da Vila gostava de fazer serenatas e en-

controu em Dalva uma companhia per-
feita. Ele tinha o mesmo estilo do pai 
da cantora, Noel tocava violão e Dalva 
cantava. Tornaram-se bons amigos.

“Dalva de Oliveira é uma garo-
ta que canta bem, mas fala pouco. Pre-
fere escutar, com os olhos verdes muito 
abertos numa expressão de surpresa e 
infantilidade. Nunca cortou os cabelos 
porque a família se opõe. Por isso, usa 
cachos, às vezes. Passa sempre silen-
ciosa no grupo dos colegas barulhentos. 
Mas se alguém a chama, volta-se cheia 
de gentilezas. Tipo de colegial bem 
comportada. Garota que sempre tira 
dez, no fim do ano. Em curto espaço de 
tempo, Dalva tem conseguido se firmar 
como intérprete da nossa música regio-
nal” (Carioca, 1936).

Dalva, a “Rainha do Rádio” de 1951. Foto do acervo pessoal da autora.
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Dalva de Oliveira regressaria a 
São Paulo em julho de 1936, na condi-
ção de artista já conhecida na radiofonia 
carioca, fez uma pequena temporada na 
Rádio Kosmos. Ainda nesse ano, ao 
cantar em um festival da Cancela de 
São Cristóvão, conheceu o composi-
tor Herivelto Martins, que cantava em 
dupla com Francisco Sena, formando 
a dupla Preto e Branco. Dalva era ago-
ra uma moça de longas tranças, que 
cantava canções ternas e embaladoras. 
Herivelto e Dalva se apaixonaram e em 
fins de 1936 formaram o trio “Dalva de 
Oliveira e Dupla Preto e Branco”. Mais 
tarde, atuando na Rádio Mayrink Vei-
ga, o locutor César Ladeira aconselhou 
a mudança do nome dos artistas para 
“Trio de Ouro”.

Grávida do primeiro filho, em 
1937, Dalva gravou seu primeiro disco 
com as músicas Itaquari e Pery e Cecy. 
A Mayrink Veiga organizou um con-
curso para que os ouvintes escolhessem 
o nome do bebê, ficou decidido se fos-
se menina seria Cecy e se nascesse um 
menino seu nome seria Pery. Anos mais 
tarde, Pery Ribeiro se tornaria um dos 
maiores cantores brasileiros.

De 1937 a 1940, o Trio de Ouro 
esteve diversas vezes em São Paulo, 
principalmente, na época pré-carnava-
lesca para animar o carnaval dos pau-
listas. Atuaram nas rádios: São Paulo, 

Record, Tupi, Difusora, Cruzeiro do 
Sul e Bandeirantes.

Em setembro de 1938, veio até 
a capital bandeirante Olga Gold, chefe 
de publicidade da RKO, Rádio Pictures, 
que estava preparando o lançamento do 
filme Branca de Neve e os sete Anões, 
de Walt Disney. A versão brasileira foi 
feita no Rio de Janeiro, nos estúdios da 
Sonofilmes, sob a direção de Wallace 
Downey. Para as dublagens foram con-
vocados: Carlos Galhardo, Túlio de 
Lemos, Almirante, Delorges Caminha, 
Maria Clara e Dalva de Oliveira, que 
interpretou a princesa do filme. A rai-
nha foi dublada por Cordélia Ferreira, 
“estrela” máxima do radioateatro da 
Mayrink Veiga.

A estreia do filme aconteceu 
no Rio, em fins de 1938, em seguida, 
a “avant-premiere” aconteceu em São 
Paulo, em janeiro de 1939, nos cines 
Odeon, Rosário e Alhambra. Um mês 
depois, Dalva veio a capital paulis-
ta para as vesperais carnavalescas do 
“grill-room” do Esplanada Hotel, lo-
calizado atrás do Theatro Municipal. 
A cantora participava do espetáculo, 
vestida da Branca de Neve, com os ca-
belos cacheados. Aos pequenos fãs en-
cantados, ela contou algumas histórias 
infantis recheadas de sonhos e lendas. 
Dalva cantou as músicas do filme e 
ainda conseguiu tempo para partici-

par de uma audição especial na Rádio 
Cruzeiro do Sul.

Dalva fez depois a parte fala-
da de Falini, a corça de Bamby Falini, 
outro desenho da Disney, dublado em 
português. Pery Ribeiro, seu filho, com 
apenas quatro anos, fez o coelhinho 
Tambor.

Em março de 1942, Dalva in-
terpretava a menina Vituca na Rádio 
Nacional, irmã do terrível Manduca, 
da Rádio Clube. Vituca gravou três 
bonitas composições para o produtor  
norte-americano Orson Welles: 
Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro), 
Culpa-me (Herivelto Martins) e  
Segundo andar (Alvarenga/Ranchi-
nho). 

Foi o cantor Francisco Alves 
que lhe deu o título de “Rainha da Voz”, 
no tempo em que cantavam em dupla, 
pois ele era o “Rei da Voz”. Gravaram, 
juntos, belas páginas musicais como 
Dois corações, Brasil e, Valsa da des-
pedida, entre outras.

O Trio de Ouro era um dos 
“cartazes” do Cassino da Urca, jun-
to com Linda Baptista, Alvarenga e  
Ranchinho, Grande Otelo e outros artis-
tas. Em 1949, após muitas brigas e de-
sentendimentos, desfez-se o trio. Dalva 
separou-se de Herivelto Martins. A anti-
ga vocalista do Trio de Ouro revelou-se 
uma grande intérprete da música bra-
sileira, atuando sozinha, no gênero ro-
mântico.

Em 1950, os artistas que mais 
fizeram sucesso na música popular fo-
ram Dalva de Oliveira e Luiz Gonzaga, 
no que se refere à vendagem de discos. 
Dalva gravou, logo no começo do ano 
as músicas Que será e Tudo acabado, e 
com elas deu um salto imenso, firman-
do-se, inegavelmente, como a cantora 
mais popular do ano.

Em fevereiro de 1951, foi eleita 
a “Rainha do Rádio” pela Associação 
Brasileira de Rádio, ABR, com 311.107 
votos. Os fãs que não conseguiram 
adentrar o auditório da Rádio Nacional 
esperaram a “rainha” nas ruas. Ela des-
filou em carro aberto. Seu prêmio foi 
um carro Goliath, além de uma viagem 
de ida e volta a Buenos Aires, ofereci-
dos pelo jornal Folha do Rio. •

“Trio de Ouro”: Dalva de Oliveira, Herivelto Martins e Nilo Chagas, 1941. Foto do 
acervo pessoal da autora.



77 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2013

Jussara Valéria de Miranda
Mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia e professora de História pela rede estadual de ensino, 
em Limeira-SP.
E-mail: jussarahis@yahoo.com.br

Durval Augusto e Voz do 
Morro: A parceria que deu 
samba

Vivendo a história universal / O 
negro, o amarelo e o branco / Com 
a sua arca de riquezas / Deposita-
ram aos pés do filho do criador / E 
vindo de além-mar / Pra essa terra 
prometida / As três raças se ema-
naram / Os braços entrelaçaram / 
Daí, daí, a grandeza desse país / 
Trovadores, poetas, compositores / 
Cantarolaram assim / Brasil, Bra-
sil, Brasil / Terra de encantos mil / 
Brasil, Brasil, Brasil / Onde a paz 
e a harmonia moram em todos os 
corações (Durval Augusto)

Durval Augusto, conhecido 
como “Durvalzinho do Pandeiro”, 
nasceu em 1933. Sua relação com o 
carnaval da cidade de Rio Claro data 
de 1956, quando a “Voz do Morro” 
desfilou pela primeira vez. Na canção 
acima, nosso personagem fala de certa 
harmonia entre as raças. Uma tese que, 
aos poucos, ele mesmo vai desmitifi-
cando, ao contar o quanto a sua escola 
de samba foi discriminada por parte 
significativa da população rio-clarense.

O ano de seu nascimento é o 
mesmo ano em que Wilson Batista¹  
lançou o samba Lenço no Pescoço. A 
canção era uma homenagem, na verda-
de, uma defesa da “malandragem” e do 
estilo de vida de muitos boêmios, joga-
dores, valentes e contraventores; gente 

que a polícia “caçava” pela cidade do 
Rio de Janeiro. A década de 1930 foi 
um momento de grande transformação 
para a sociedade brasileira, com o fim 
da República Velha e o início do Go-
verno Vargas, momento crítico para a 
economia e política nacionais. 

O samba e os sambistas sofre-
ram, principalmente a partir de 1937, 
com a implantação do Estado Novo, 
uma intensa censura por parte dos ór-
gãos de comunicação nacionais. Wil-
son Batista defendia a “vadiagem” e 
a “malandragem”, mas também fazia 
uma crítica severa ao ideal de “traba-
lhador” que vinha sendo construído 
no Brasil. Um país majoritariamen-
te agrário que deveria passar por um 
processo de transição, sob a liderança 
carismática e populista do ambíguo 
“pai dos pobres”. Era ele quem dava o 
tom para a política no país. A figura do 
“trabalhador” passou a ser o centro dos 
discursos de Vargas e a “vadiagem” foi 
transformada numa espécie de inimigo 
público. A música de Wilson Batista 
dizia:

Meu chapéu do lado / Tamanco 
arrastando / Lenço no pescoço / 
Navalha no bolso / Eu passo gin-
gando / Provoco e desafio / Eu te-
nho orgulho / Em ser tão vadio / 
Sei que eles falam

Durval Augusto, com seu pandeiro, 
contando sua história ao Portal Memória 
Viva (www.memoriaviva.sp.gov.br), em 
setembro de 2009. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico do 
Município de Rio Claro.

¹Nasceu em Campos, 3 de julho de 1913, e morreu no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1968. Foi um grande compositor negro que se destacou pela 
ousadia e pelo talento. Esteve ao lado de grandes nomes da Música Popular Brasileira como Ataulfo Alves, Ciro Monteiro e o inesquecível Noel Rosa.
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Deste meu proceder / Eu vejo 
quem trabalha
Andar no miserê / Eu sou vadio 
/ Porque tive inclinação / Eu me 
lembro, era criança / Tirava sam-
ba-canção / Comigo não
Eu quero ver quem tem razão / E 
eles tocam
E você canta / E eu não dou
(Wilson Batista)

A letra do samba é provocado-
ra, um documento histórico fantástico 
que nos leva a entender um pouco de 
uma época marcada por tantos confli-
tos. Certamente, a questão étnica passa 
por esse debate. Samba e malandragem 
eram entendidos, socialmente, como 
manifestações e comportamentos as-
sumidos pelas camadas pobres e não 
brancas do Rio de Janeiro. Mais tar-
de, durante a Ditadura Vargas, Wilson 
Batista precisou escrever sambas que 
exaltassem a figura do “trabalhador” e 
criticassem, automaticamente, a figura 
do “malandro”. O Bonde São Januário, 
de 1940, dizia, por exemplo:

Quem trabalha / É quem tem razão /  
Eu digo e não tenho medo de er-
rar / Quem trabalha / É quem tem 
razão / Eu digo e não tenho medo 
de errar / O Bonde São Januário 
/ Leva mais um operário / Sou eu 
que vou trabalhar / O Bonde São 
Januário / Leva mais um operá-
rio / Sou eu que vou trabalhar / 
Antigamente eu não tinha juízo / 
Mas hoje eu penso melhor no fu-
turo / Graças a Deus / Sou feliz /  
Vivo muito bem / A boemia não dá 
camisa a ninguém / Passe bem. 
(Wilson Batista)

Nesse sentido, a arte, como em 
qualquer regime de exceção, foi alvo 
de retaliações e censura. Muitos músi-
cos, atores, escritores, jornalistas, artis-
tas em geral, foram obrigados a reali-
zar trabalhos em função do Estado. O 
rádio era o meio de comunicação mais 
popular e rápido da época, lembrando 
que a televisão só chegou às casas de 
pouquíssimos brasileiros em 1950. O 
programa de rádio “Voz do Brasil” foi 

criado pelo então Presidente Vargas, 
para que este pudesse comunicar-se di-
retamente com o povo. 

O estereótipo de que o samba 
é “coisa de malandro”, “vadio”, “ar-
ruaceiro” e  “criminoso”, foi algo que 
permaneceu no imaginário social. O 
samba era, sim, considerado um ritmo 
“menor”, “inferior” e ligado à margi-
nalidade. Hoje, finalmente, após muita 
luta e resistência, podemos afirmar que 
se trata de um ritmo genuíno, brasilei-
ro, fruto desta terra, e que representa 
um povo miscigenado. 

Durval Augusto é um dos inú-
meros defensores do samba e da cul-
tura africana, que compõem a alma do 
povo brasileiro. O fundador da “Voz 
do Morro”, aqui no interior do Estado 
de São Paulo, afirma que “as três raças 
se emanaram, os braços entrelaçaram”, 
formando um grande e diversificado 
país. Cada uma dessas pessoas, em 
todos os cantos do país, teve inegável 
importância no processo de disputa por 
espaço e liberdade cultural. Quantos 
homens e mulheres mantiveram tra-
dições ao longo do tempo, a despeito 
do preconceito e da discriminação? 
Há uma canção belíssima de Geraldo 
Filme²  que chama a atenção para esta 
questão. Na maioria das vezes, essas 
pessoas não são reconhecidas e valo-
rizadas pela população em geral, mas 
elas são fundamentais para o grupo ao 
qual pertencem. Pato N´água foi as-
sassinado em Suzano, interior de São 
Paulo, e Geraldo Filme lhe prestou a 
seguinte homenagem:

Silêncio, o sambista está dormin-
do / Ele foi, mas foi sorrindo / A 
notícia chegou quando anoiteceu / 
Escolas eu peço o silêncio de um 
minuto / O Bexiga está de luto / O 
apito de Pato N'água emudeceu / 
Partiu não tem placa de bronze, 
não fica na história / Sambista de 
rua morre sem glória / Depois de 
tanta alegria que ele nos deu / As-
sim, um fato repete de novo / Sam-
bista de rua, artista do povo / E é 
mais um que foi sem dizer adeus. 
(Geraldo Filme)

Nossos ilustres esquecidos têm 
o seu lugar. A história nos mostra o 
quanto a luta foi dura, deixando marcas 
e dores. Ao mesmo tempo, hoje não 
podemos imaginar um Brasil sem ba-
tuques, cores, alegria e arte. Assim nos 
fizemos. Houve um grande esforço por 
parte das elites brancas, na tentativa de 
que os negros se esquecessem deles 
mesmos. Memória e esquecimento são 
faces de uma mesma moeda, pois mui-
to do que é lembrado coletivamente só 
o é porque um grupo teve interesse em 
fazê-lo. Mas o samba sobreviveu, ex-
trapolou os limites da cor e da classe 
social, tornando-se nosso, brasileiro, 
miscigenado. A canção “Feitio de Ora-
ção”, de Noel Rosa, aponta para a bra-
silidade do samba e, além disso, explica 
como é impossível exterminá-lo, porque 
é raiz, faz parte da nossa cultura.

Quem acha vive se perdendo / Por 
isso agora eu vou me defendendo /  
Da dor tão cruel desta saudade / 
Que, por infelicidade, / Meu pobre 
peito invade / Batuque é um privi-
légio / Ninguém aprende samba no 
colégio / Sambar é chorar de ale-
gria / É sorrir de nostalgia / Den-
tro da melodia / Por isso agora lá 
na Penha / Vou mandar minha mo-
rena / Pra cantar com satisfação / 
E com harmonia / Esta triste me-
lodia / Que é meu samba em feito 
de oração / O samba na realidade 
não vem do morro / Nem lá da ci-
dade / E quem suportar uma pai-
xão / Sentirá que o samba então /  
Nasce do coração. (Noel Rosa)

O poeta da Vila expressou 
como ninguém a origem do samba. 
Vem do coração. Com certeza, Noel 
sofreu certa discriminação por ser boê-
mio, porém não teve que enfrentar o ra-
cismo como grande parte dos sambistas 
da época. A entrevista de Durvalzinho 
do Pandeiro para o Arquivo Público 
Municipal de Rio Claro (http://www.
memoriaviva.sp.gov.br/2011/07/13/
durval-augusto-e-o-samba/), em agos-
to de 2010, aponta várias questões con-
tundentes em relação a essa temática. 
Até 1955, o Carnaval era uma festa 
restrita aos clubes da cidade. Grêmio,  

²Geraldo Filme foi um grande sambista paulista. Nasceu em São João da Boa Vista, 1928 (há controvérsias em relação a este dado) e morreu em São Paulo, 
em 1995. Uma grande perda! Seus sambas são notadamente engajados, abordando temas como desigualdade social, discriminação racial e cutural. Esteve 
intimamente ligado à escola de samba Vai-Vai. Sua obra é, indiscutivelmente, uma riqueza nacional.
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Filarmônica, Ginástico, além de gru-
pos de amigos, desfilavam pela cidade 
com seus carros. Contudo, os negros 
eram excluídos desses festejos. 

Mas, em 1956, Durvalzinho do 
Pandeiro colocou a “Voz do Morro” 
na rua. Segundo o entrevistado, mui-
tas pessoas adoraram o que viram e, 
a partir daí, estava instaurada uma po-
lêmica: a presença efetiva dos negros 
no carnaval da cidade. Neste ano, os 
instrumentos dos integrantes da escola 
foram apreendidos pela polícia, após 
reclamação realizada por Ribeiro Man-
cuso³ , então radialista na cidade. 

Durval Augusto declarou que 
Ribeiro Mancuso criticou a participa-
ção dos negros na festa. O radialista 
dizia que eles “estragariam” o Carna-
val de Rio Claro. Os instrumentos dos 
sambistas só foram resgatados, por te-
rem conseguido o apoio de um tenente, 
que exigiu sua devolução aos donos. O 
delegado obedeceu, e os músicos pude-
ram recuperá-los. Durvalzinho lembra 
que, neste primeiro ano de desfile, a 
“Voz do Morro” cantava:

Durvalzinho em apresentação musical na 
Estação, em Rio Claro, em setembro de 
2009. Foto do acervo do Arquivo Público 
e Histórico do Município de Rio Claro.

³Radialista, jornalista, músico, faleceu aos 56 anos, em 1976. Leia sobre em: http://acdindomancuso.blogspot.com.br/2009/08/meu-tio-ribeiro-mancuso.html

Chegou a nossa escola / Vem 
fazendo evoluções / Chegou a 
nossa escola / Vem fazendo evo-
luções / Samba cabrocha / Sam-
ba com graça / Vamos mostrar / 
Que a nossa escola tem raça. 
(Durval Augusto)

O corso carnavalesco do qual 
a “Voz do Morro” passou a fazer par-
te tinha o seguinte trajeto: os foliões 
subiam a Avenida 3, [contornavam o 
Jardim Público], desciam a Avenida 2, 
passavam em frente ao Excelsior, des-
ciam a Avenida 1 e entravam na Ave-
nida 3 novamente. Durvalzinho decla-
rou, todo orgulhoso, que foi a primeira 
pessoa a colocar uma escola de samba 
para desfilar e que, após este desfile, os 
demais grupos ficaram um pouco inti-
midados perante a beleza da “Voz do 
Morro”. 

Em sua entrevista, explicou a 
origem do nome da escola e como foi 
escolhido o seu símbolo. O sambista 
morava na Avenida 12, local relativa-
mente alto da cidade. Sempre que seus 
amigos iam visitá-lo faziam o seguinte 
comentário: “vamos subir o morro até 
a casa do Durvalzinho!” Por isso “Voz 
do Morro”. Já o caramujo é um bicho 
que carrega a casa nas costas, e a “Voz 
do Morro” carrega o samba consigo, 
para aonde quer que ela vá. 

Um dos sambas de enredo mais 
marcantes da escola, segundo Durval-
zinho, foi o do ano de 1983, feito pelo 
mestre Dadá. Um mês de trabalho, até 
a canção ficar pronta. Durval acom-
panhou a criação do amigo. A escola 
venceu o desfile em 1983, já com o 
nome Grasifs – Voz do Morro (Grupo 
Acadêmico Sociativo Independente e 
Faculdade do Samba – Voz do Morro). 

Trinta anos depois, em 2013, a 
escola apresentou novamente o enredo, 
reeditando o samba que marcou o Car-
naval de Rio Claro e deu o título à es-
cola. A música fala do sincretismo reli-
gioso, mistura de etnias e culturas, e da 
Bahia como berço desta miscigenação. 

Chegou vermelho e branco na 
avenida, / Falando de uma ter-

ra preferida / Cabral, chegou, 
desembarcou, / Grasifs entoou / 
No evento registrado na Bahia, / 
Sincretismo entre raças prin-
cipia / São Sebastião, Xangô, / 
São Jorge é Ogum / e Yemanjá 
vem me ajudar, África ê, África 
á, / D'Angola ê, D'Angola á, / 
Capoerê, Capoeira, / Da Guiné 
ê, Da Guiné á / 
Hoje, Bahia Berço do Brasil / 
Dorival, Caetano, Gal e Gil / E o 
Olodum vem esquentar / No trio 
elétrico eu vou brincar / No ta-
buleiro da baiana, tem quindim, / 
Na lavagem do Bonfim / Tem 
cacau, canaviais, tem coquei-
rais, no litoral, / Na economia, 
se alguém deseja saber mais, / 
Pergunte a Petrobrás, pergunte 
a Petrobrás. (Dadá)

A mensagem de mestre Dadá 
continua forte e pertinente para o Brasil 
do século XXI. E a Grasifs, permanece 
forte em sua raiz e em sua tradição. A 
escola defende que é necessário não 
ficar alheio às mudanças em relação 
à profissionalização do carnaval, mas 
a tradição deve andar junto neste pro-
cesso. A releitura do samba de Dadá 
emocionou os foliões que desfilaram 
em 1983 e os jovens que já conheciam 
este samba de tanto ouvi-lo nas rodas e 
da boca de seus pais e avós.  

A Vermelho e Branco tem sem-
pre uma boa história para contar. Sem-
pre há algo importante para ser lembra-
do. Não deixar esquecer. Durvalzinho 
do Pandeiro deu o pontapé inicial 
para a formação da “Voz do Morro”. 
Os bambas da cidade incorporaram a 
ideia. Brigaram por ela. E de lá pra cá 
muita coisa aconteceu. Hoje, ao cru-
zar aquela quadra, a quadra do Patrô, 
nosso entrevistado deve reviver muitas 
dessas histórias presentes na memória. 
A nós, expectadores da Grasifs – Voz 
do Morro, cabe a admiração e o reco-
nhecimento. Vida longa à Faculdade 
do Samba. Que venham outros carna-
vais e que todas as questões pertinentes 
sejam ditas na Avenida, com brilho, 
cores e batuque. Porque samba não é 
brincadeira. Samba é coisa séria.• 
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* Artigo escrito em colaboração com Mariliana A. F. Penteado.

Almerindo Zottarelli *

Breve Genealogia da Família de
Victorio Zottarelli

O casal veio da Itália.  Ele, Victorio, era natural de Treviso, e sua mulher, 
Anolina, nascida em Pádua. O destino os ligou e de lá vieram para terras brasilei-
ras onde constituíram uma bela família. 

Victorio era bom em negócios e abriu a primeira casa comercial no ramo 
de materiais para construção na cidade de Marília, em 1926; em 1928 estava a 
família já em Rio Claro, onde  deu  início à  “Serralheria Rio Claro”, localizada na 
Rua 1, Avenidas 13 e 15. 

Em 1936 idealizou e projetou a plantadeira agrícola manual. E, logo de-
pois, em 1937, fundava a casa comercial e importadora nos ramos de ferragens, 
pintura e materiais de construção entre outros, e cuja loja, que já nasceu grande, 
funcionava na Rua 4, entre as Avenidas 6 e 8.

Em 1949, como ferroviário participou da primeira banda musical no ritmo 

Sr. Victorio Zottarelli. Foto do acervo 
pessoal do autor. Sem data.

Sr. Victorio Zottarelli com uniforme da 
“Banda Musical Ferroviária”. Foto do 
acervo pessoal do autor. Datada da 
década de 1900.

Da esquerda para a direita: Sr. Paglione (padrinho de Golias); Sr. Dr. Augusto Schmidt; 
Sr. Ronaldo Golias; Sr. Almerindo Zottarelli – Casa do Zottarelli. Foto do acervo 
pessoal do autor. 1962.

“polca”, intitulada “Amizade”; entre mais de duzentos concorrentes, classificou-se 
em 1º lugar, no concurso “Disco de Ouro”, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 
Seu Victório teve uma prole que era seu orgulho e, como filho, tenho a agradecer 
o pai que tive. Então, aqui vai o relato dos irmãos, que compuseram a família 
Victorio Zottarelli. 

Aleardo  -  casado com Amélia 

O primeiro filho do casal Victorio e Anolina, trabalhou mais de 30 anos na 
irmandade da Capela de Nossa Senhora Aparecida, e custeou grande parte de uma 
de suas reformas. Foi o responsável pela transformação da capela em paróquia, em 
1942, sendo abençoado pelo Papa Pio XII, em 1943. 
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Alfredo – casado com Wanda 
  
O segundo filho, Alfredo, como 

o pai Victório, também se dedicou ao 
comércio e no ano de 1964 abriu o seu 
“Depósito São João Materiais de Cons-
trução Ltda.” situado na Rua 10 entre 
Avenidas 5 e 7, em Rio Claro. 

Almerindo Luís – casado com 
Maria Aparecida Melhado

Almerindo possui o Recorde 
Mundial de mais jovem aviador com 

13 anos de idade e 4,15 horas de ins-
truções, tendo como instrutor o Sr.  
Antonio Marques, em 1942. No Youtu-
be, no endereço: http://www.youtube.
com/watch?v=lZq45VcQcc8, você en-
contra um vídeo, produzido por Aldo, 
com o sr. Almerindo contando como 
foi o início de sua paixão pela aviação, 
além de outras notícias muito interes-
santes de sua trajetória. Vale a pena 
assistir. 

Tendo criado a primeira flori-
cultura de Rio Claro, situada na Ave-
nida 1, entre Ruas 2 e 3, em 1962 e 
depois, ainda no mesmo ano, abriu o 
“Depósito Santa Rita” de materiais para 
construções, localizada na Avenida 4, 
entre Ruas 1 e 2, sendo, no mesmo ano, 
o Vice-presidente da obra da “Torre da 
Igreja Santa Cruz”, para a qual doou 
porções de ferro para a construção da 
cruz e dos sanitários.

Sua mulher também se desta-
cou no ramo do comércio da família, 
sendo sócia de sua cunhada Hermínia, 
na abertura da loja Lady Modas. Foi, 
também, a responsável pelo “Show” 
do humorista “Ronaldo Golias” no 
Grupo Ginástico, em favor da Casa 

Primeira casa comercial de material de 
construção na cidade de Marília – SP. 
Foto do acervo pessoal do autor. 1926.

Aleardo. Foto do acervo 
pessoal do autor. 1940.

Almerindo e o avião no qual iniciou seus 
vôos, ainda jovenzinho, na década de 
1940, em Rio Claro-SP. Foto do acervo 
pessoal do autor.

Alfredo Zottarelli. Foto 
do acervo pessoal do 
autor. 1940.

Almerindo. Foto do acervo 
pessoal do autor. 1950.

Padre Luiz Carlos Zottarelli. 
Foto do acervo pessoal do 
autor. Sem data

Homenagem concedida a Almerindo  
Zottarelli, aos 13 anos de idade, pelo 
comando da Aéronáutica como o mais 
jovem aviador do mundo.

Maria Aparecida Melhado 
Zottarelli. Foto do acervo 
pessoal do autor. 1960.

Luminoso da casa comercial – Irmãos 
Zottarelli e Cia. Foto do acervo pessoal 
do autor. Sem data.

Fachada de uma das lojas da família 
Zottarelli, em Rio Claro. Imagem do 
acervo pessoal do autor. Sem data.

Homenagem 
recebid da 
Câmara Municipal 
de Rio Claro.
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Maria Aparecida, Brigadeiro Jorge Cruz de 
Souza Mello (AFA) e Almerindo Zottarelli, 
em 2006.

Da esquerda para a direita: Salvador Latansio (S. Carlos); Almerindo Zottarelli; Padre 
Antonio Martins e Silva; Nomentala Jorge; Murilo Álvares (Piracicaba) e José Romão 
Pereira, em 1942. Foto do acervo pessoal do autor.

Luiz Carlos recebendo de Geraldo  
Benardino, o Título de Cidadão 
Piracicabano, em 1992.

Impresso das Unidades Zottarelli e seus 
serviços, em 1946. 

das Crianças, em 1963, conseguiu  
trazer o famoso humorista para Rio 
Claro. Nomeada como segunda pre-
sidente do Clube do “Pelicano”, em 
1963, destacou-se como a primeira vo-
luntária da “Rede do Câncer” em Rio 
Claro, em 1964.

Em 2006, a Academia das 
Forças Aéreas (Pirassununga), pelo  

“Brigadeiro Jorge Cruz de Souza e Melo” 
convidou Almerindo para visita à base 
aérea – (http://www.fab.mil.br/).  Tor-
nou-se muito conhecido, passando a ser  
entrevistado por 11 emissoras de tele-
visão, 10 jornais, 3 revistas, recebendo 
cumprimentos por cartas, e muitos pre-
sentes de várias  bases aéreas – atual-
mente sendo distribuídos em quatro 
museus de aeronáutica. Foi homena-
geado pela Câmara Municipal com 
o título “Cidadão Emérito” em 22 de  
novembro de 2007.

Arnaldo - casado com Eddi Bedran 

Esse filho  também se dedicou 
ao comércio, trabalhando com o pai. 
Sua mulher, Eddi, destacou-se nos anos 
60 como a responsável pelos bolos e 
docinhos de festas de casamento, os 
melhores da cidade. 

Aldo  - casado com Hermínia  
Mazziotti

Aldo foi o mais novo dos filhos.  
Participou da forma Irmãos Zottarelli e 
Companhia.  Sua mulher Hermínia e 
sua cunhada Maria Aparecida foram as 
sócias proprietárias da Lady  Modas, na 
Rua 4, entre as Avenidas 4 e 6, traba-
lhando com roupas femininas de alta 
qualidade e marcas famosas da época. 

Aldo e Hermínia são pais de 
Aldinho, casado com Sandra Procknow 
e de Vera Lúcia casada com Ronaldo 
Borges. Aldo Junior e seu cunhado  
Edgard Sidney Procknow foram os fun-
dadores da TV de Rio Claro, nos anos 
60. 

A família de Victorio e Anolina 
foi abençoada por cinco filhos homens 
e duas filhas, Ada e Aidée.  São vários 

os netos de Victorio e Anolina, en-
tre eles Luiz Carlos,  hoje padre Luiz  
Carlos, que também traz uma história 
de vida.

Luiz Carlos foi classificado 
em segundo lugar no Concurso de Es-
cultura na Areia, na praia de Guarujá, 
em Santos, entre mais de 50 concor-
rentes, em 1964. Foi classificado em 
primeiro lugar no Concurso do Em-
blema, nas Olimpíadas de “Munich”  
(Alemanha), em 1972. Formou-se pro-
fessor em 1973. Estudou no seminário 
de São Carlos durante dois anos e, pos-

teriormente, estudou no seminário da 
Pontifícia Universidade Católica em  
Campinas, durante quatro anos.

Ordenou-se padre na Matriz 
de S. J. Batista de Rio Claro, em 1981, 
mas  exerceu 23 anos de ordenado 
na Matriz de Santa Terezinha, em  
Piracicaba, recebendo o título de 
Cidadão Piracicabano, em 1992.

Concelebrou uma missa com 
o “Papa João Paulo 2º” no “Vaticano” 
(Itália) em 1997, tendo se formado em 
“missiologia” em 7 de dezembro de 
2009 e doutorou-se em Teologia em 
maio de 2010. Concelebrou uma mis-
sa na Basílica de N. Sra. Aparecida em 
2011.

Atualmente, reza de quatro 
ou seis missas na Matriz de N. Sra. 
Aparecida ao mês, três ou quatro mis-
sas na capela de N. Sra. das Graças 
ao mês, uma ou duas missas na Santa 
Casa ao mês, e atende casamentos, bo-
das, funerais e a outros chamados. •
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Irineu Arlindo Brescansin
Professor e Engenheiro Civil
E-mail: irineuabrescansin@hotmail.com

Imigração no Brasil: Os Colonos Italianos 
e o Caso da Familía Brescansin em Rio 
Claro e Região

Introdução
 
A partir da segunda metade do século XIX, no ano de 1875, considera-

do o “marco da grande imigração”, começavam a chegar ao Brasil milhares de 
imigrantes italianos, vindos, principalmente, do Norte da Itália, para se estabele-
cerem, inicialmente, na Região Sul do Brasil.

Em São Paulo, a iniciativa de trazer imigrantes italianos foi dos cafeicul-
tores paulistas que, necessitando de mão de obra, ofereciam a eles o sistema de 
colonato,  implantado quando da extinção  do tráfico de escravos  tiveram que 
utilizar o imigrante e o sistema de remuneração era misto, composto por uma 
parte dos ganhos com a venda do café e por um salário fixo anual. 

Destino

Famílias italianas deixavam sua pátria assolada por guerras e proble-
mas econômicos, por melhores condições de vida e de trabalho, para “Fazer a 
América”, como diziam, porque também ouviam dizer pelos que antes deles se 
aventuraram.

Partiam em busca de um sonho a bordo de navios a vapor que demora-
vam de 21 a 30 dias na travessia entre o Porto de Gênova (Norte) ou de Nápoles 
(Sul) até Santos. Viajavam em péssimas condições, na terceira classe. Muitos 
morriam de epidemias ou até mesmo de fome. A viagem, geralmente era subsi-
diada pelos Barões do Café, que quando os contratavam, colocavam a despesa 
da passagem em suas cadernetas de débitos, para serem saldadas com seu traba-
lho em suas fazendas, embora o sistema de colonato não rezasse assim.

Do Porto de Santos, os sofridos viajantes eram transportados de trem até 
São Paulo, sendo acolhidos na Hospedaria dos Imigrantes, hoje “Memorial do 
Imigrante”.

Na Fazenda... uma história particular, contada pela família  
Brescansin

Os imigrantes que fizeram a travessia com minha família eram do Norte 
da Itália, da Região Veneto, e trabalhariam em fazendas de café no Estado de 
São Paulo, na região de Rio Claro, em sistema de parceria. Era, na verdade, um 
sistema misto: recebiam um valor fixo por mil pés de café que cuidassem e mais 
um tanto por alqueire que conseguissem na época da colheita.

As famílias traziam consigo alguns pertences, que, a princípio, foram 
colocados em galpões, estrebarias, ranchos ou antigas senzalas, até que o fa-
zendeiro construísse moradias para todos eles. Essas construções constituíam 
as chamadas colônias, como são chamadas até hoje; as casas eram todas iguais, 
enfileiradas em uma rua, com um espaço ao fundo – o seu quintal – onde cada 
morador podia fazer sua horta diversificada e criar animais para o consumo do-
méstico. Alguns iam mais além, e criavam vacas e cabras para dispor do leite, 
cuidando também de cavalos, usados como meio de transporte. O espaço utiliza-
do para a criação de animais de grande porte era comunitário e se estendia para 

Parentes da família Brescansin. Da esquerda 
para direita: Regina Dário (mãe do autor), 
Antônio Dário (avô do autor) e Assunta 
Dário (tia do autor). Foto datada de 1917. 
Imagem do acervo pessoal do autor.

Sr. Irineu Brescansin. Foto datada de 1973.  
Imagem do acervo pessoal do autor.
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Colônia da Fazenda Santa Gertrudes. 
Foto retirada do site do Jornal Cidade. 
Sem data. Detalhe da obra A Saída dos Imigrantes, de Angiolo Tomasi, pintura sobre tela 

de 1896. Acervo: Galeria de Arte Moderna em Roma, Itália. Imagem retirada do 
site projetopipnuk.blogspot.com.br/2012/10/a-imigracao-italiana-e-o-nucleo.html, 
acessado em janeiro de 2013.

Colônia da Fazenda São Francisco. 
Foto de Paulo Sérgio, 2005. Imagem do 
acervo pessoal do autor.

Colônia da Fazenda Santa Gertrudes, 
década de 1990. Foto de Irineu A. 
Brescansin. Imagem do acervo pessoal 
do autor.

sol do país tropical era escaldante, ju-
diava do trabalhador, cujo sofrimento 
era aumentado  pela presença dos  in-
setos, cuja picada  dolorida podia cau-
sar até febre.

Meus parentes contavam que 
eram obrigados a fazer a limpeza nos 
mil pés de café cinco vezes por ano 
mais o coroamento (limpeza capri-
chada, não podia ficar nenhuma folhi-
nha sequer) em cada pé de café para 
a colheita.  Durante a colheita, eram 
vigiados pelos feitores. Não podiam 
deixar mais de três caroços de café 
no pé ou no chão ao redor, pois se o 
feitor encontrasse mais de três grãos, 
eram obrigados a fazer um repasse em 
todo o trabalho já concluído.  Também 
não podiam quebrar nenhuma rama 
do cafeeiro, pois estavam sujeitos ao 
pagamento de uma pesada multa, caso 
isso acontecesse e fossem denunciados 
pelo feitor. Então, enterravam as ramas 
quebradas antes que o feitor as visse.

Com trabalho árduo, a conquista 
da autonomia financeira

A cada mil pés de café cuida-
dos durante um ano, os colonos re-
cebiam meio alqueire de terra, onde 
podiam plantar arroz, feijão, milho, 
batata e outros alimentos para seu 
consumo. O excedente era vendido na 
cidade e o lucro não precisava ser re-
passado ao proprietário das terras. 

Alguns colonos trabalhavam 
como diaristas para o próprio dono da 
fazenda, em outras funções, tais como, 
nos terreiros de café, limpeza do mato, 
manutenção de estradas, serviços do-

mésticos e pequenos consertos.
As famílias numerosas, com 

uma maior força de trabalho, num 
sistema de parceria com o dono das 
terras, plantavam cereais e recebiam 
2/3 da produção da colheita. Cada che-
fe de família vendia seus produtos na 
cidade mais próxima, aumentando as-
sim seu ganho extra.

Quando o colono precisava be-
neficiar o arroz para seu consumo, por 
exemplo, levava 60 kg do arroz com 
casca e recebia de volta 40 kg limpos, 
pagando também a taxa do beneficia-
mento. Já para fazer o fubá, o volume 
do milho era calculado em litros: para 
30 litros de milho entregue ao dono do 
moinho, recebiam 30 litros de fubá.

 Outras fontes de renda para as 
famílias italianas foram: a fabricação 
de queijo e linguiça, e a venda de ex-
cedentes da carne de porco e frango, 
provindos de sua própria produção 
caseira, o que não deixava de ser um 
dinheirinho a mais para as famílias.

Desse modo, com a diversida-
de do trabalho nas fazendas de café, as 
famílias de imigrantes italianos como 
a minha, conseguiram arrecadar di-
nheiro para, no futuro, comprar suas 
próprias terras e tentar conquistar sua 
independência financeira, ou seja, “Fa-
zerem a sua América”. •
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além do quintal das casas.
Ao chegarem à fazenda, os 

homens de minha família, com idade 
suficiente para o trabalho nos cafezais, 
recebiam uma enxada e outras ferra-
mentas pertinentes ao ofício e uma 
lima para afiá-las. A alimentação, no 
início, também era debitada na cader-
neta, e, assim, o trabalho ia de sol a sol 
para poderem pagar essas despesas. O 
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