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Apresentação
A Revista do Arquivo tem sido bastante valorizada por nossa 

comunidade. Ela tem representado um espaço de participação daqueles que 
querem deixar registradas as histórias da nossa cidade e de pessoas que 
marcaram com suas presenças algum fato, alguma situação interessante.

 Já foram produzidas doze Revistas, somando 172 artigos, o que 
reforça essa participação de nossa comunidade. 

 Priorizando temas variados, a Revista do Arquivo tem a preocupação 
de ser um espaço de aproximação e de produção de conhecimento sobre a 
cidade.  De linguagem acessível, também abre espaço para apresentação de 
artigos que se referem a temas de pesquisas acadêmicas sobre nossa cidade, 
o que a vem valorizando ainda mais.

 O destaque da primeira e da última capas desta edição nº 12, 
são homenagens ao Concurso de Artes Novos Olhares que, neste ano de 
2013, completa sua 13ª edição. Na capa, temos uma obra da pintora Ilara 
Machado, apresentando a escada de acesso à sua residência, e na 4ª capa, 
uma obra premiada com Menção Honrosa, no Novos Olhares 2013. O 
casarão localizado na Avenida 1 com a Rua 11, foi construído no século 
XIX e demolido em 2012. Sobre o casarão, também há citações em um dos 
artigos, neste volume da Revista do Arquivo.

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do APH

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) Fontes > 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[ num recuo de 4 cm]. 

g) As imagens (máximo 7) devem ser enviadas em alta resolução, 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 .
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Douglas Vilas Boas Batezeli Ramos
Graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo, Asser – Rio Claro
E-mail: douglasramos_rc@hotmail.com

O presente artigo caracteriza-se por uma breve análise da produção arquitetônica de Rio Claro-SP, em um período que 
compreende as últimas décadas do século XIX e as duas primeiras do XX, marcado na cidade por fatores importantes, dentre 
outros, a instalação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1884 e a construção de um número significativo de edifícios 
de grande relevância para a história local.

Nesse período, a arquitetura rio-clarense, assim como a paulista, esteve sob a influência de alguns princípios distintos, 
que persistiram por algumas décadas antes de desaparecerem, gradativamente, marcando a produção arquitetônica à qual perten-
ciam.  São eles: o estilo, a salubridade e a racionalidade. Cada um desses princípios estava dotado de um propósito específico. O 
primeiro era pertinente a uma dúvida obrigatória enfrentada por todos aqueles que detinham vastos recursos e queriam construir 
algo belo, paralelamente significativo, e que denotasse um “ar de requinte”. O segundo era fruto de uma preocupação oriunda dos 
discursos dos médicos e engenheiros sanitaristas e das autoridades que os apoiavam e que marcou o planejamento dos edifícios e 
do espaço urbano, principalmente devido às recomendações por ventilação, que afetaram, por exemplo, a largura da rua e a altura 
das casas. Por fim o último, que é visível no antigo traçado da cidade, era composto por uma trama formada por traços paralelos 
e perpendiculares entre si, que criavam espaços quadrados, as quadras, trama essa extraída de um plano bidimensional, o projeto, 
e fixada no plano tridimensional da cidade, ou seja, em sua topografia.  

A questão do estilo

Em que estilo devemos construir? Por mais que esta pergunta nos dias atuais pareça estranha, talvez inadequada, durante 
o século XIX, em países europeus e no fim desse mesmo século, no Brasil, ela era algo a ser levada a sério. Durante o século XIX, 
em grande parte dos países europeus, quem decidisse construir um edifício, ficava diante de um vasto conjunto de escolhas com 
relação à aparência. Os arquitetos vangloriavam-se de sua capacidade de produzir os mais diversos estilos, inclusive de opções 
incomuns, como o egípcio e o islâmico, por exemplo. Alguns arquitetos chegaram a desenvolver desenhos bem detalhados de 
construções de diversos estilos, a fim de ajudar seus nobres clientes em suas difíceis escolhas.1

Referências à produção arquitetônica francesa do século XIX e de meados de século XX. Estação Ferroviária, Rio Claro, 1910. - 
Fonte: https://picasaweb.google.com

Três princípios e um fim

1 DE BOTTON, Alain. A arquitetura da felicidade. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p. 39.
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Um símbolo local das intenções dos higienistas do século XIX e de meados do XX.
Frederico Adams, Mercado Municipal, Rio Claro, 1895. 
Fonte: https://picasaweb.google.com

2 Miasmas consistem em emanações pútridas, provenientes de cadáveres, matadouros, esgotos, pântanos, etc. Era um termo muito utilizado até antes de se 
tornar obsoleto devido às descobertas da microbiologia.
3 MURILHA, Douglas; SALGADO, Ivone. A arquitetura dos mercados públicos: Tipos, Modelos e Referências Projetuais. Disponível no site: http://vitruvius.
com.br/revistas/read/arquitextos. Acesso em: 10.jul.2013

No Brasil, nos séculos XVII e 
XVIII, após a predominância do estilo 
colonial, no século XIX esse panorama 
se sujeitaria a uma importante mudan-
ça, não apenas no âmbito da arquitetura, 
mas também nas artes. Esta mudança 
teve como ponto de partida a chegada da 
Corte Portuguesa, em 1808, em nossas 
terras e, na década seguinte, a da chama-
da Missão Artística Francesa, que se ca-
racterizou pela troca dos antigos estilos 
vigentes pelo neoclassicismo e passando 
a ser disseminado pelos arquitetos e ar-
tistas estrangeiros. 

Nos últimos anos do século 
XIX, outra mudança foi experimenta-
da pela arquitetura brasileira, que não 
ofereceu um estilo com ambições de se 
tornar absoluto ou de substituir qual-
quer antecessor, mas, pelo contrário, 
ela ofereceu vários deles. Como havia 
ocorrido na Europa anos antes, por aqui 
começou a ganhar força o “ecletismo” 
e alguns "neos", como o “neogótico” 
e o “neobarroco”, por exemplo. Todos 
estes estilos proporcionariam uma enor-
me gama de possibilidades aos clientes 
brasileiros ávidos por novidades, mas 
também fomentaram dúvidas quanto à 
aparência dos edifícios. Este panorama 
pode ser observado em algumas cons-
truções rio-clarenses, com a escolha do 
“ecletismo”, com referências à produção 
arquitetônica francesa do século XIX e 
de meados de século XX, por exemplo, a 
arquitetura encontrada no edifício da Es-
tação Ferroviária (1910) e com a escolha 

do estilo “neorromânico”, da Igreja Ma-
triz de São João Batista (1926), com seu 
portal esteticamente similar aos portais 
que podem ser encontrados em igrejas 
românicas medievais, no continente eu-
ropeu.

Em busca da salubridade

O segundo princípio está rela-
cionado a uma preocupação presente 
nos séculos XIX e meados do XX, que 
era a saúde dos habitantes das cidades, o 
que deu início a uma doutrina que viria a 
ser conhecida como higienismo. Um dos 
principais exemplos dessa preocupação 
advém de pesquisas efetuadas a pedido 
do governo da Inglaterra vitoriana, no 
século XIX, que tinham por objetivo 
estudar a constituição das habitações, 
reduzindo-as a dados técnicos que se-
riam usados em possíveis planos de er-
radicação de problemas sanitários, como 
as constantes incidências de surtos epi-
dêmicos. Dessas pesquisas, merece des-
taque a que foi dirigida pelo sanitarista 
britânico Edwin Chadwick, que confir-
mou a suspeita de que havia uma relação 
entre a insalubridade e as más condições 
habitacionais e urbanas, comprovando 
que a preocupação das autoridades era 
real e que se medidas não fossem toma-
das, os problemas já constatados perma-
neceriam ou poderiam agravar-se. 

No Brasil, este movimento que 
começou a se formar em torno do ob-
jetivo de transformar as cidades em um 
ambiente salubre, repercutiu em diversas 

medidas tomadas pelos governos locais, 
dentre elas o saneamento de pântanos e 
quaisquer outras medidas que visassem 
distanciar toda a sociedade dos temidos 
miasmas.2 Se os miasmas eram uma 
preocupação com o potencial de tirar 
o sono dos sanitaristas, aqui no Brasil, 
mais especificamente no Rio de Janeiro, 
a sujeira e os maus hábitos de higiene, 
no período Imperial, passam também a 
ser alvos da atenção do Estado. Tal fato 
ficou evidente em 1834, quando a Câma-
ra Municipal do Rio de Janeiro solicitou 
que fosse construído um mercado mu-
nicipal que substituísse outro mercado, 
este informal e classificado como precá-
rio e pouco higiênico.  

Surgiria, através de um projeto 
do arquiteto francês, vindo para o Bra-
sil com a Missão Francesa, Grandjean 
de Montigny, o Mercado da Candelária, 
com suas áreas periféricas cobertas e 
com um grande pátio central, que aca-
bou por se tornar o primeiro exemplar 
no Brasil dessa tipologia,3 de modo que, 
anos mais tarde, o modelo seria utiliza-
do no projeto de autoria de Frederico 
Adams, do edifício eclético do Mercado 
Municipal de Rio Claro (1895). Com 
um amplo pátio centralizado, algo que 
poderia abolir o ar estagnado, considera-
do um dos grandes culpados pelos males 
que acometiam a população, e com gran-
des janelas, o Mercado Municipal de Rio 
Claro pode ser entendido como um sím-
bolo local das intenções dos higienistas 
do século XIX e de meados do XX, um 
reduto salubre para as indispensáveis 
práticas comerciais.

A racionalidade

O terceiro princípio diz respeito 
a um fator pertinente na relação entre a 
arquitetura e o urbanismo. A casa, ou 
outro edifício qualquer, que se propõe a 
existir em um ambiente urbano, necessi-
ta nele fixar-se e protestando, aceitando 
passivamente ou tentando denegri-lo, 
deve sujeitar-se às regras que tal ambien-
te impõe através da legislação. 

Uma delas corresponde ao po-
sicionamento das edificações: estas só 
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podem existir em espaços destinados 
especificamente para elas, denominados 
lotes, os quais por sua vez, inserem-se 
em um espaço maior, a quadra, sendo 
esta uma parcela do tecido urbano que é 
margeada por vias que suportam o movi-
mento, muitas vezes constante de pedes-
tres e veículos. A quadra é o receptáculo 
dos edifícios que fornecem o abrigo e um 
cenário para a nossa existência. Embora 
esse princípio esteja presente (ou deveria 
estar) na Rio Claro contemporânea, no 
fim do século XIX, ele ocorria em um 
traçado urbano que em sua totalidade era 
diferente do atual: apesar de ser signifi-
cativamente menor, ele era fruto de um 
processo racional e seu desenvolvimento 
até aquele momento estava sob controle. 

Esse traçado urbano, definido 
pelo gesto fruto da lógica, foi implantado 
nesta cidade por Antonio Paes de Barros, 
e teve seu resultado mediante a influên-
cia de premissas, cujas existências estão 
ligadas à geometria e à geografia: “As 
ruas se cortam em ângulo reto sendo 
quase paralelas as direções dos pontos 
cardeais. A parte central mais antiga da 
cidade caracteriza pelo tamanho igual 
das quadras – 40 braços de lado = 88,80 
m e por ruas de 60 palmos = 13,32m”.4 
Neste momento cabe definir que, se o 
Mercado Municipal é um símbolo local 
das precauções com a salubridade de sua 
época, o traçado de Barros é um símbo-
lo local de um processo que tenta abolir 
a aleatoriedade e a espontaneidade, em 
detrimento de uma atitude projetual que 
prima por plano sistemático de implanta-
ção de áreas previamente definidas.

O fim

Por mais que os três princípios 
não tenham sido os únicos a nortearem 
os projetos das edificações de Rio Cla-
ro, erigidas entre o final do século XIX 
e meados do século XX, de certo modo, 
o fim atravessado por eles, coincide com 
o fim da arquitetura da qual eles se in-
fluenciavam. Entretanto, à medida que 
perdiam a sua relevância, outros prin-
cípios, provenientes de fontes distintas 

como o Movimento Moderno, a evolu-
ção tecnológica e o crescente poder de 
compra aliado ao crescente desejo por 
novidades, trataram de se tornar os no-
vos princípios norteadores, não apenas 
da arquitetura rio-clarense, mas também 
de grande parte da arquitetura brasileira. 

Ao longo dos anos, a questão da 
escolha do estilo arquitetônico, rumou 
quase que exclusivamente em direção a 
uma busca por medidas que visavam tor-
nar a edificação mais bela. Capitéis jôni-
cos, guirlandas e outros elementos deco-
rativos, que denunciavam determinados 
estilos, foram, aos poucos, trocados por 
pedras coloridas embutidas em fachadas 
e jardins com pequenas plantas, deli-
neados por curvas orgânicas. Quanto à 
salubridade, os porões, ventilados por 
significativas aberturas, assim como 
grande parte das rígidas determinações 
de Códigos Sanitários, com o passar dos 
anos se desvincularam da arquitetura 
rio-clarense (e de muitos outros lugares) 
e se tornaram símbolos presentes apenas 
em construções antigas. Até mesmo a 
teoria miasmática, que serviu de pressu-
posto para muitas das incessantes reco-
mendações por parte dos higienistas de 
se criarem espaços cada vez mais venti-
lados, foi substituída por outra, a teoria 
microbiana. E, por fim, o terceiro prin-
cípio, o da racionalidade, teve seu brilho 
lentamente ofuscado por um avanço, (ao 
menos em termos formais) desordenado: 
a outrora grelha ortogonal com as suas 

vias rigidamente projetadas e "quase 
paralelas aos pontos cardeais", em uma 
questão de décadas, experimentou uma 
expansão que forneceu novos espaços 
urbanos dotados de vias diagonais e 
quadras de toda a sorte de formas geo-
métricas. O traçado urbano rio-clarense 
tornou-se uma contradição que reúne 
no mesmo local um antigo princípio de 
racionalidade e a nova ocupação urbana 
caótica.

Por mais que esses princípios se 
tenham perdido, embora seus vestígios 
ainda sejam identificáveis no espaço ur-
bano rio-clarense, isso não pode ser con-
siderado algo ruim ou desastroso. Parte 
substancial do que moveu o fim deles, 
bem como o de grande parte da arqui-
tetura do período abordado por este tex-
to, vem do incontrolável progresso, ora 
estúpido ora necessário, e que voluntária 
ou involuntariamente, pode estar criando 
os edifícios e muito do patrimônio mate-
rial que marcará profundamente a vida 
dos moradores da cidade. Se por um 
lado é inegável o poder construtivo do 
progresso, por outro este não deve ser-
vir de pressuposto para uma destruição 
sistemática e criminosa do patrimônio 
existente, mas sim como um sinal de que 
o homem e o espaço em que ele habita 
estão em constante processo evolutivo 
e que destruir algo significativo, que foi 
construído no decorrer deste processo, 
é um sinal irracional de descaso com a 
própria história. 

Um sinal irracional de descaso com a própria história. Casarão da família Machado, 
Rio Claro-SP. Fonte: https://plus.google.com

4 KELLER, Elza Coelho de Souza. "Noticia geográfica de Rio Claro" In: Rio Claro-1964. Rio Claro: edição conselho municipal de turismo e cultura, 1964, p. 64.
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Bruno Gabriel Witzel de Souza
Mestrando em Desenvolvimento Econômico pela Georg-August Universität Göttingen. 
E-mail: bruno.witzel@gmail.com1

“Sangbaul”. Assim escreviam no endereço do remetente muitos suíços e alemães das antigas colônias de parceria, insta-
ladas no interior da Província ao longo das décadas de 1850 a 1870, referindo-se à sua nova “Heimat”: São Paulo (TSHCUDI, 
1953, p. 156). 

Ao longo dos trinta anos em que perdurou o processo imigratório germânico, esses colonos se caracterizariam como 
peças-chave na formação e consolidação do mercado de trabalho livre na cafeicultura paulista, um evento absolutamente novo 
na sociedade escravocrata brasileira2. E, uma vez inseridos na sociedade paulista, o papel desses imigrantes estendeu-se sobre-
maneira: tanto sob o ponto de vista econômico – sobretudo pelos novos ofícios e indústrias que instalaram –, quanto sociocul-
tural – principalmente pela fundação de grupos culturais e a manutenção de um espírito de comunidade –, esses imigrantes do 
centro-norte da Europa deixaram raízes profundas na sociedade paulista, cujos ramos frondosos e muitos frutos ainda 
podem ser vistos e colhidos no município de Rio Claro. 

O presente artigo discute, inicialmente, o estímulo econômico provido por esses imigrantes ao longo do período 1850-
1900. Na sequência, são observadas algumas associações e agremiações fundadas pelos imigrantes propriamente ou pelos 
teuto-brasileiros de primeira geração, cujas marcas foram tão profundas que existem até hoje no município. 

Grande parte dos colonos contratados para a lavoura cafeeira paulista não era oriunda do meio rural. Muitos exerciam 

Construindo “Sangbaul”

1 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.
2 Tema abordado no artigo “Salve, Salve, Oh Santa Liberdade!”, Revista do Arquivo, Nº 11.

Influências Socioeconômicas e Culturais 
dos Germânicos em Rio Claro

Culto Alemão em Rio Claro e Comunidade Luterana de Ferraz - Fontes: Álbum Histórico de Rio Claro, 1922, p. 89; Acervo Jornal 
Cidade, in http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/intervalo/datas/82766-Comunidade-Luterana-comemora-100-anos-em-Ferraz--, 
acessado em 01.07.2013
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em sua terra natal algum tipo de ofício 
urbano ou de pequena manufatura. No 
interior paulista, uma vez tendo dei-
xado as fazendas para as quais eram 
contratados, muitos desses imigrantes 
encaminhavam-se aos centros urbanos 
próximos e instalavam pequenas manu-
faturas, algumas delas ainda inexistentes 
naqueles núcleos. 

O Almanaque de Rio Claro, em 
1873, menciona 66 vezes nomes de ori-
gem alemã ou suíça como proprietários 
na cidade, além de 100 deles exercendo 
atividades e ofícios diversos3. Certas 
profissões foram, inclusive, exercidas 
majoritariamente por germânicos: os 
únicos abridores, afinadores de piano, 
proprietários de cervejaria e tanoeiros 
eram alemães; ademais, eram também 
germânicos 83.3% dos alugadores de 
troles, 80% dos empalhadores, 75% dos 
alugadores de carros, 66.7% dos fabri-
cantes de troles e dos jogos de bola e 
50% das professoras de meninas (par-
ticulares), dos fundidores de ferro, dos 
proprietários de “fábricas de máquinas”, 
dos hoteleiros, marceneiros e torneiros 
(Elaborado com base no “Almanak de 
São João do Rio Claro para 1873”).  

Praticamente meio século de-
pois, essa influência ainda podia ser en-
contrada claramente em Rio Claro. Pelo 
"Álbum Histórico para 1922", nota-se 
que a quantidade relativa dos alemães 
era menor, sobretudo frente aos imigran-
tes italianos, mas, ainda assim, muito ex-
pressiva. Entre os ofícios com pelo me-
nos um indivíduo de origem germânica 
foram encontrados: parteira (1 pessoa; 
100% do total da profissão), fotógra-
fo (1; 100%), relojoeiro e joalheiro (1; 
100%), oficinas mecânicas (5; 55.6%), 
marceneiros (2; 50%), açougueiros (2; 
50%), proprietários de cocheiras (1; 
50%), fabricantes de cervejas e refres-
cos (1; 50%), alugador de carros e ani-
mais (1; 50%), empresa funerária (1; 
50%), padeiros (3; 33.3%), livreiros (1; 
33.3%), agentes de negócios (1; 20%), 
hoteleiros (1; 16,7%), além de proprie-
tários de café e bar, lojas de fazenda e 

o aumento no capital humano, sobretu-
do por meio das demandas para educa-
ção das crianças, e o desenvolvimento 
econômico experimentado ao longo 
dos séculos XIX e XX em São Paulo 
(CARVALHO FILHO e COLISTETE, 
2000). É fortemente reconhecido que a 
imigração teuta teve grande influência 
na formação de núcleos de ensino. Na 
década de 1930, por exemplo, somente 
na capital paulista existiam nada menos 
que quarenta escolas de origem alemã, 
e no interior do Estado, pelo menos 23 
cidades ou núcleos coloniais contavam 
com pelo menos uma escola germânica 
(Instituto Martius-Staden, Catálogo Ex-
posição “180 Anos da Imigração Alemã 
em São Paulo”). 

É interessante observar, ainda, a 
relação que existia entre a fundação de 
escolas alemãs e a preservação de certas 
tradições culturais, inclusive religio-
sas. A Sociedade Allemã de Instrucção 
e Leitura de Campinas, por exemplo, 
presidida por João Ziegleder, possuía a 
propriedade do Cemitério dos protestan-
tes, indicando clara mobilização comu-
nitária dos alemães para a manutenção 
simultânea de seus valores religiosos e 
culturais. Na mesma cidade, a Escolla 

Em cima: Hospital dos Lazáros e João Portz. Embaixo: João Witzel e Santa Casa de 
Rio Claro em construção. Fonte: Álbum Histórico de Rio Claro, 1922, p. 86, 89; 
Acervo Bruno Gabriel Witzel de Souza.

armarinhos e alfaiate (Elaborado com 
base no “Álbum Histórico de Rio Claro, 
p. 133-165). É interessante observar que, 
além das profissões mais tradicionais, 
sobretudo aquelas encontradas já para 
o ano de 1873, destacavam-se agora 
outras, muitas das quais requerentes de 
uma especialização técnica maior, como 
no caso das diversas oficinas mecânicas, 
do fotógrafo e do relojoeiro. 

Esta dinamicidade introduzida 
pelos imigrantes germânicos não passou 
despercebida mesmo no período, pois o 
próprio Ministro Plenipotenciário para 
avaliação da situação dos suíços nas co-
lônias, J. J. von Tschudi, observou que 
“certos ofícios, certas indústrias, que 
nunca tinham sido exercidos ou tentados 
na Província, foram introduzidos por 
imigrantes alemães”, incluindo ativida-
des como a pequena indústria de laticí-
nios, horticultura, apicultura e vinicultu-
ra, gerando ganhos significativos para o 
bem-estar da população local (TSCHU-
DI, 1980, p. 159). 

Mas não somente de mesas mais 
fartas beneficiou-se o interior paulista, a 
partir da imigração suíço-alemã. 

Estudos atuais têm demonstrado 
a relação entre o processo de imigração, 

3 Note-se que alguns são mencionados mais de uma vez, exercendo atividades diversas, como Eduardo Bohn (proprietário, afinador de pianos e professor 
de música e canto), Jorge Hilsdorf (caldeireiro e funileiro) ou Jacob Witzel (loja de secos e molhados, cocheiras, alugador de carros, viação e carroceiro), 
entre muitos outros.
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Allemã tinha em sua grade, além das 
matérias tradicionais (incluindo gramáti-
ca portuguesa e alemã), o ensino da "mo-
ral evangélica". Algo muito semelhante 
ocorreu em Rio Claro, uma vez que o 
pastor Johann Jakob Zink, enviado da 
Missão da Basileia para assistir aos colo-
nos protestantes do interior paulista, foi 
o responsável pela fundação do colégio 
alemão da cidade e, inclusive, pela vin-
da do jovem professor Theodor Koelle 
(SANTOS, 2000, p. 51, 52). 

Ao deixarem as fazendas de café, 
os alemães e suíços podiam encaminhar-se 
tanto às cidades circunvizinhas quanto a 
determinadas regiões rurais. Em ambos 
os casos, havia uma tendência à forma-
ção de espaços em que o elemento pre-
dominante era o germânico. Foi assim 
que se formaram o Bairro dos Pires, em 
Limeira, o Bairro Rural de Friburgo, em 
Campinas, o Bairro Rural Alemão, em 
Tatuí, o Bairro dos Alemães, em Piraci-
caba, a comunidade alemã de Ferraz, a 
Vila Alemã, em Rio Claro, e a Colônia 
Helvetia, em Indaiatuba. Mesmo os imi-
grantes que não habitavam essas locali-
dades ainda tinham certa preferência por 
localizarem-se próximos uns dos outros, 
como os alemães próximos a Corumba-
taí, em Rio Claro, ou então a concen-
tração de germânicos na antiga Rua do 
Commercio, atual Rua 4. 

Apesar desse forte sentimento 
comunitário e da vida ativa dos germâni-
cos em Rio Claro, não houve na Provín-
cia de São Paulo a formação de áreas to-
talmente isoladas em que se mantivesse a 
cultura alemã imune a influências locais. 
Pelo contrário, conforme os exemplos a 
seguir demonstrarão, sempre se obser-

vou uma integração bastante ampla entre 
os membros da comunidade germânica 
e os grupos locais. Conforme ressalta 
Sérgio Buarque de Holanda "O sistema 
de colonização ensaiado por Vergueiro 
[…] não criou quistos raciais como ou-
tras tentativas empreendidas em vários 
pontos do país. E por outro lado animou 
de uma vida nova extensas regiões ainda 
incultas ou mal cultivadas" (BUARQUE 
DE HOLANDA in DAVATZ, 1972, p. 
XXXIII). É por essa estrutura organiza-
cional que se compreende a ampla inser-
ção dos imigrantes no contexto social do 
interior paulista. 

A primeira geração de imi-
grantes germânicos organizou grupos 
próprios, a maioria formada apenas por 
membros da comunidade, para fomento 
de certas atividades ainda inexistentes no 
município. É o caso já discutido das es-
colas, igrejas e cemitérios alemães. Mas 
a formação de associações e organiza-
ções não se circunscreveu a esses casos. 
De grupos culturais e beneficentes até os 
esportivos, passando por sociedades de 
auxílio e tratamento médico, observa-se 
na história rio-clarense a presença de imi-
grantes germânicos e seus descendentes 
nas mais diversas atividades. Ao lon-
go do tempo, a integração do elemento 
germânico ocorreu sem maiores atritos; 
nesse sentido, encontram-se teuto-brasi-
leiros de primeira e segunda geração em 
associações com brasileiros natos para o 
fomento de inúmeras atividades. 

 Dentre as organizações fun-
dadas exclusivamente pelos alemães e 
com menor participação do elemento 
nacional, encontram-se a escola e o culto 
alemão. Além do já mencionado pastor 

Zink, o Álbum Histórico de Rio Claro 
traz a participação de Pedro Stein, Mar-
tin Hess, Emílio Weiss e Samuel Kleiner 
como membros fundadores do “culto 
alemão”, cuja dimensão em 1922 é ates-
tada pelas 125 famílias, em um total de 
600 indivíduos, componentes da comu-
nidade evangélica.

 Outra sociedade formada ex-
clusivamente por alemães era o "Grupo 
Gymnastico Rio-Clarense". Todos os 
seus membros fundadores e da primeira 
diretoria eram alemães, tendo ocorrido a 
inauguração em 06 de fevereiro de 1919. 
O Grupo Gymnastico mantinha contato 
com outras associações de diversas ci-
dades paulistas, em especial a "Deutsche 
Turnergruppe", de Campinas. Mesmo 

De cima para baixo: Escola Alemã 
do Bairro dos Pires (Limeira), Escola 
Alemã de Rio Claro, Escola Alemã de 
Presidente Wenceslau (década de 1930). 
Fonte: Instituto Martius-Staden, Catálogo 
Exposição "180 Anos da Imigração 
Alemã em São Paulo".

Pastor Johann Jakob Zink, Deutsche Schule Rio Claro (atual Colégio Koelle) e Theodor 
Albert Koelle - Fontes: Museu Theodor Koelle. Centro de Estudos da Imigração Alemão 
na Região de Rio Claro, in Portal Luteranos: http://www.luteranos.com.br/conteudo.
php?idConteudo=10807, acessado em 01.07.2013
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com o caráter exclusivamente alemão de 
sua diretoria e das relações com outros 
grupos, esta associação mantinha um 
amplo contato com a sociedade local, 
pois "[…] revendo o seu quadro social, 
deparam-se-nos nomes das famílias as 
mais acatadas e estimadas locaes, que 
lhes não têm negado o seu precioso con-
curso” (Álbum Histórico de Rio Claro, 
1922).

 Em termos culturais, encon-
tram-se alemães e descendentes, na di-
retoria do Gabinete de Leitura (famílias 
Boneisel, Krettlis, Hoelmeister, Knud-
sen e Fischer) e no grupo "União Mu-
sical", que em 1906 passou a chamar-se 
"Grêmio Recreativo da Companhia Pau-
lista", o qual contou com Matheus Buch 
como primeiro presidente e João Kleiner 
como segundo fiscal. Grupos de canto e 
música eram especialmente apreciados 
entre os imigrantes. 

 Outros exemplos interessantes 
podem ser encontrados em Campinas e 
Belém do Descalvado. Na primeira, en-
contrava-se o "Liedertafel Concordia", 
o qual se reunia para ensino de canto e 
possuía ampla ligação com a comuni-
dade local, ocorrendo quatro concertos 
oferecidos pela associação anualmente 
(Almanak da Província de São Paulo, p. 
327). Note-se o paralelo dessas formas 
de associação cultural com aquelas exis-
tentes no município de Constituição. Ali 
foi mantida até 1908 uma sociedade de 
música e canto sob a regência do "edu-
cador e musicista Huffenbaecher". Outro 
caso referia-se à Banda dos Stipp, for-
mada, em 1884, por sobrinhos, irmãos e 
primos desta  que foi uma das primeiras 
famílias alemãs a chegar à Província de 
São Paulo, ainda na década de 1820, em 
Santo Amaro. Já o "Orfeão Piracicaba-
no" e a "Escola Livre de Música" conta-
ram com a contribuição inestimável de 
diversas figuras cujos nomes remontam 
aos imigrantes germânicos da cidade. 

Assim, exatamente como em 
Rio Claro, observam-se em fins do sé-
culo XIX associações puramente germâ-
nicas – inclusive familiares –, mas com 
ampla inserção na sociedade local; à me-
dida que o tempo avançava, os imigran-
tes e seus descendentes continuavam 

a participar ativamente das atividades 
comunitárias, inseridos em grupos locais 
(como o Orfeão e a Escola de Música) 
e ainda mantendo sua contribuição pró-
pria. 

 Finalmente, existiram diver-
sas sociedades de auxílio, principal-
mente médico-hospitalar, que contaram 
com alemães e descendentes como seus 
fundadores. Na Santa Casa de Rio Claro 
encontravam-se João Witzel, como me-
sário e voluntário, e Adolpho Jonas, en-
quanto administrador; é interessante re-
cordar que o sobrenome Jonas esteve as-
sociado à administração da Colônia Se-
nador Vergueiro na época da Revolta dos 
Parceiros, e a cujo respeito tantos atritos 
haviam sido mencionados no livro de 
Thomas Davatz, mas, agora, certamente 
uma família integrante da comunidade 
germânica da cidade. Finalmente, junto 
aos Srs. Correia Ribeiro e Padula, três 
descendentes de antigos colonos (Portz, 
Witzel e Stein) encabeçaram a fundação 
da Sociedade de Amparo aos Lázaros, 
definida inicialmente como um asilo 
para os pobres que padecessem da doen-
ça; ao longo do tempo, encontraram-se 
em sua administração e em seu auxílio 
as famílias Müller, Hoffling, Schroeds, 
Arnold, Iost e Hummel, sempre em con-
junto com os nomes nacionais (Álbum 
Histórico de Rio Claro, 1922, p. 88, 89). 

Tomando esses exemplos em 
conjunto, e considerando as ações comu-
nitárias dos imigrantes alemães e suíços 
em outros municípios de São Paulo, tor-
na-se bastante claro um padrão na ma-
neira de associação desses ex-colonos e 
sua influência na sociedade paulista. Pri-

meiramente, observam-se os grupos for-
mados exclusivamente pelos imigrantes, 
ainda nas fazendas, mas que escapam ao 
âmbito delas tão logo esses germânicos 
se mudavam para as cidades próximas; 
as primeiras organizações remetem ain-
da a um forte espírito de pertencimento: 
são os bairros, igrejas, escolas e cemité-
rios. 

Ao longo do tempo, demonstran-
do uma ampla capacidade de integração 
com a comunidade local, as associações 
dos imigrantes estenderam-se continua-
mente para as mais diversas esferas da 
vida social, englobando, usualmente, as-
pectos de beneficência, cultura (especial-
mente música) e esportes. Assim, não é 
surpreendente que as primeiras gerações 
de teuto-brasileiros já fossem encontra-
das plenamente integradas à sociedade 
local, com grupos agora formados junto 
aos brasileiros natos. 

Em suma, desde a dinamização 
econômico-social promovida pelos pio-
neiros germânicos no município, até o 
estabelecimento de associações que per-
duram há mais de um século – como o 
Colégio Koelle, o Cemitério Luterano, 
a Santa Casa, o Gabinete de Leitura, o 
Grupo Ginástico, entre outros – é ines-
timável a participação do elemento ger-
mânico na formação e consolidação da 
sociedade paulista. Suas origens podem 
estar temporalmente mais distantes, mas 
seus resultados impregnaram-se para 
nunca mais serem apagados. As palavras 
do frontispício do Cemitério Luterano 
ressoam, então, ainda mais fortes:

“Siehe, wir leben”        
“Vejam, nós vivemos” 

Frontispício do Cemitério Evangélico de Rio Claro, com a inscrição: "Siehe, wir 
leben". Acervo Bruno Gabriel Witzel de Souza.
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Os Movimentos Sociais 
de Juventude

Panorama Histórico

A formação colonial do Brasil 
e sua posterior história imigratória ga-
rante uma rica mistura de etnias, o que 
nos remete a uma diversidade cultural 
pouco vista em outras nações do mundo. 
Apesar disso, a colonização explorató-
ria, o modo de produção escravocrata, a 
distribuição latifundiária da terra, entre 
outros tantos fatores, contribuíram para 
a formação de um país desigual e com 
grandes mazelas sociais. Com isso as 

1 Poema O Século se refere à mocidade, e foi escrito por Antônio de Castro Alves em 1865. Esse poema inicia o livro póstumo Os Escravos.

rupturas políticas, econômicas e sociais 
tornaram-se recorrentes – e nelas a mo-
bilização dos jovens teve papel prepon-
derante. A disposição juvenil em suas re-
lações de poder ultrapassou a dimensão 
do fato – tornou-se uma força simbólica 
importante no processo social brasileiro. 
A juventude, como fator de mudança e 
de aceleração da história, foi constante-
mente invocada.

Elucidando tal importância fa-
remos aqui, de modo muito abreviado, 
um percurso histórico de algumas das 

mais importantes mudanças ocorridas 
no modo de organização da sociedade 
brasileira como um todo. A abolição 
da escravatura, no período imperial, 
coloca-se como excelente introdução à 
tal tema:

E vós, arcas do futuro, 
Crisálidas do porvir, 
Quando vosso braço ousado 
Legislações construir, 
Levantai um templo novo, 
Porém não que esmague o povo, 
Mas lhe seja pedestal...1 

Reunião do grupo de jovens Projeto Semente. Imagem do  acervo do Centro de Voluntariado de Rio Claro. 2000.
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Castro Alves morreu em 1871, 
com 24 anos, e representa muito bem a 
força da juventude no período. Através 
de sua poesia, constitui forte aparato de 
resistência ao regime escravocrata. Jun-
tamente com outros grandes nomes de 
nossa história, como Rui Barbosa e Jo-
aquim Nabuco, Castro Alves representa 
a articulação da juventude que formou 
as primeiras universidades brasileiras, e 
que, assim, influenciaram no processo 
de transformação histórica que culminou 
com o fim da escravidão.

No período imperial, as articula-
ções políticas e sociais eram dificultadas 
pelas distâncias e pelo relativo isolamen-
to geográfico entre as várias regiões do 
país. Essa configuração dificultava a 
formação de movimentos sociais, que 
não dependiam apenas de boa vontade 
e audácia, mas também de condições 
objetivas que propiciassem a organiza-
ção. Assim, o movimento de juventude 
necessitava do apoio de formas institu-
cionais para fortalecer seus vínculos, 
apoio esse que teve grande sustento nas 
universidades e nas organizações milita-
res. Foi desse modo que a juventude jo-
gou seu papel decisivo na proclamação 
da República.

Na República essas instituições 
continuaram dando base às organiza-
ções juvenis. O conhecido movimento 
Tenentista, que se refere a uma série de 
rebeliões de jovens oficiais de baixa e 
média patente do Exército Brasileiro, no 
início da década de 1920, descontentes 
com a situação política do Brasil, pro-

punha reformas na estrutura de poder do 
país, entre as quais se destacam o fim do 
voto de cabresto, instituição do voto se-
creto e a reforma na educação pública. 
O movimento Tenentista, apesar de não 
ter alcançado amplamente seus objeti-
vos, deu abertura para a consolidação da 
Revolução de 1930, esta sim, relevante 
nas modificações estruturais do país. 
Entre outros jovens nomes pertencen-
tes a esse capítulo histórico, podemos 
destacar alguns como Eduardo Gomes, 
Siqueira Campos, Miguel Costa, Luiz 
Carlos Prestes, Juarez Távora e Cordeiro 
de Farias.

No final da década de 30, o 
destaque fica para a criação da UNE – 
União Nacional dos Estudantes. A UNE 
se destacou como uma organização da 
juventude de forte atuação no campo 
político brasileiro das últimas décadas. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, ga-
nhou notoriedade ao se posicionar contra 
o eixo fascista. Nos anos 60, atuou forte-
mente na defesa pelas reformas de base 
propostas pelo governo João Goulart. 
Consequentemente, com a queda do re-
gime democrático, em 1964, os estudan-
tes passaram a atuar firmemente contra 
a ditadura.

Outdoor do 8° Encontro Nacional de Adolescentes realizado 
em Rio Claro. Imagem do acervo do Centro de Voluntariado 
de Rio Claro. 1998.

Atividade do 8° Encontro Nacional de Adolescentes realizada 
na Praça Central. Imagem do acervo do Centro de Voluntariado 
de Rio Claro. 1998.

Primeiro dia da Conferência Municipal Rio Claro Cidade Viva. Imagem do acervo do 
Jornal Cidade, datado de 11/10/2000.
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 Nas artes, a juventude tam-
bém teve sua importante representati-
vidade nas transformações sociais de 
nosso país. No campo musical, Chico 
Buarque e Geraldo Vandré representam 
muito bem essas relações de poder na 
década de 60. Na década de 70 destaca-
mos o movimento tropicalista, com no-
mes como Gilberto Gil, Nara Leão, Tom 
Zé, Gal Costa, Caetano Veloso, Arnaldo 
Baptista, Rita Lee, entre outros. Na déca-
da de 80 o movimento do rock brasileiro, 
com bandas como Legião Urbana, Capi-
tal Inicial (O Aborto Elétrico), Parala-
mas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii 
e Titãs, renova o valor social e político 
presente nestas manifestações culturais.

Ainda na década de 80, é im-
portante destacar a forte participação da 
juventude e dos movimentos estudantis 
nas Diretas Já e, consequentemente, na 
formulação da Constituição Brasileira de 
1988. Na década de 90, ocorreu a mais 
conhecida participação política do movi-
mento. Nomeados de “caras pintadas”, a 
juventude brasileira saiu às ruas reivindi-
cando o impeachment do Presidente do 
Brasil Fernando Collor de Melo.

O movimento social de juventude 
em Rio Claro

Com a incipiente redemocrati-
zação brasileira após o regime militar, 
as atrocidades instauradas no Estado 
Brasileiro no período ditatorial foram 
aos poucos reveladas, e toda a sociedade 
se mobilizou em respeito às vítimas de 

tais mazelas, principalmente quando diz 
respeito às crianças e adolescentes. Esse 
fator alinhado ao avanço normativo des-
sas questões no cenário internacional – 
como a Declaração Universal dos Direi-
tos da Criança em 1959 – proporcionou 
ao Brasil um campo propício às discus-
sões em torno dos direitos desse grupo, 
que culminou na elaboração e aprovação 
do  ECA – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.

O ECA foi regulamentado pela 
Lei Federal n° 8.069, promulgada em 13 
de julho de 1990 e, para que isso acon-
tecesse, segundo Costa (1994)2, houve 
o envolvimento de três grandes esferas 
da sociedade brasileira: o jurídico, repre-
sentado  pelos juízes, advogados, profes-
sores de direito e promotores envolvidos 
com a questão; os gestores públicos 
participantes do Fórum Nacional de 
Dirigentes de Políticas Estaduais para a 
Criança e o Adolescente; e o Movimento 
Social, representado por várias Organi-
zações não Governamentais, muitas de-
las participantes do Fórum dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Essas organizações da sociedade 
civil integravam o movimento intitulado 
"Movimento Pró-Constituinte", e foi 
graças à sua militância, desde a década 
de 80, que a sociedade brasileira 
garantiu, através de emendas populares, 
a inclusão do Artigo 227 no texto 
constitucional, o qual, estabelecendo 
como sendo “(...) dever da família, 
da sociedade e do estado assegurar à 
criança os seus direitos, com absoluta 

prioridade”, corrigia uma grave omissão 
histórica, já que, até então, o Direito 
das Crianças e dos Adolescentes ficava 
restrito aos limites do Direito de Família, 
ou seja, tais direitos não resguardavam 
crianças e adolescentes sem família.

A pressão e expressão popular 
que possibilitaram tal avanço do "Movi-
mento Pró-Constituinte" deveu-se, além 
de outras ações, à coleta de assinaturas 
da sociedade brasileira. No total, foram 
coletadas as assinaturas de mais de du-
zentos mil eleitores e de um milhão e 
quatrocentos mil crianças e adolescen-
tes. Esse fato abriu precedentes nunca 
antes vistos nas lutas sociais, já que as 
crianças e adolescentes puderam, pela 
primeira vez, não só garantir seus di-
reitos numa Constituição, mas também 
participar ativamente de uma plena ci-
dadania.

Foi nesse contexto que surgiram 
no Brasil alguns movimentos sociais que 
trabalhavam numa perspectiva diferente 
em relação aos jovens, adolescentes 
e crianças, enxergando-os não apenas 
como sujeitos de direitos defendidos pe-
los adultos, mas também como sujeitos 
cidadãos que lutam e reivindicam seus 
próprios direitos. Isso foi chamado, em 
um primeiro momento, de “protagonis-
mo juvenil”, conceito amplamente di-
fundido entre os movimentos sociais de 
juventude.

Entre os movimentos que traba-
lhavam nessa nova perspectiva, um se 
destaca pela influência que teve no mo-
vimento social de juventude em Rio Cla-

Abertura do I Encontro Municipal de Adolescentes. Imagem 
do acervo do Centro de Voluntariado de Rio Claro. 1998.

Jovens e adolescentes participantes do V Encontro Municipal de 
Adolescentes debatendo com candidatos a Deputado Estadual.
Imagem do acervo do Centro de Voluntariado de Rio Claro. 2002.

2 COSTA, Antonio Carlos Gomes. De Menor a Cidadão. In: Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: Malheiros Editores,1994.
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ro: o MAB – Movimentos de Adolescen-
tes do Brasil. O MAB surgiu em 1998, 
com a missão de favorecer a intervenção 
sociopolítica e cultural de adolescentes 
e jovens na comunidade. Faziam parte 
do MAB diversos grupos e instituições 
brasileiras que trabalhavam com a temá-
tica adolescência, funcionando, assim, 
como uma grande rede nacional de tro-
ca de experiência e difusão de conceitos 
importantes para o avanço da construção 
coletiva do conhecimento, objetivando 
a intervenção na formulação de políti-
cas públicas através de sua participação 
social em diferentes áreas de atuação 
como: Educação, Arte e Cultura, Saúde 
e Sexualidade, Meio Ambiente e Direi-
tos Humanos.

Um dos grupos filiados ao MAB 
era o Grupo de Jovens e Adolescen-
tes “Projeto Semente”, que participou 
de maneira significativa da concepção 
desse Movimento. O Projeto Semente, 
juntamente com outros grupos e institui-
ções da cidade de Rio Claro – Interact, 
Movimento Bandeirantes, Escoteiros, 
Grêmios de escolas públicas e particula-
res através da UMES – União Munici-
pal dos Estudantes Secundaristas, entre 
outros, organizavam o movimento de 
juventude através de várias ações, que 
iam das campanhas filantrópicas aos 
trabalhos de formação de grupos e de-
senvolvimento de projetos que visavam 
a melhores condições sociopolíticas da 
cidade e do país, trabalhando assim o 
protagonismo juvenil.

Uma das ações de maior des-
taque foi o EMA – Encontro Munici-
pal de Adolescentes – que aconteceu 
anualmente em Rio Claro por mais de 
10 anos, sendo realizada sua primeira 
edição em 1998 e sua última em 2009. 
Os encontros de adolescentes faziam 
parte do conjunto de metodologias de-
senvolvidas pelo MAB para trabalhar 
o empoderamento dos adolescentes 
nos mais diversos temas que compõem 
suas realidades. Através de atividades 
lúdicas, de momentos de reflexão, de 
aprofundamento de temas e grupos de 
trabalho, de relações fortemente basea-
das no afeto e respeito e, sobretudo, do 

encontrar, os Encontros de Adolescentes 
proporcionavam intensos momentos de 
formação cidadã, tanto no âmbito pesso-
al quanto no coletivo. Além de organizar 
o EMA na cidade de Rio Claro, o Projeto 
Semente participou e/ou ajudou a orga-
nizar os encontros estaduais e regionais 
(EPA's e ERA's), e os encontros nacio-
nais (ENA's) que também compunham 
a metodologia desenvolvida pelo MAB, 
como em 1998, ano no qual o Encontro 
Nacional de Adolescentes (ENA) foi re-
alizado na cidade de Rio Claro.

Essa organização do movimento 
de juventude de Rio Claro na década de 
90 trouxe grandes avanços na discus-
são das políticas de juventude na cida-
de, acompanhando o rumo que o Brasil 
tomava naquele momento. Foi desse 
modo que, em novembro do ano 2000, 
durante a Conferência Municipal que 
trazia o lema: Rio Claro – Cidade Viva, 

a juventude organizada percebeu os ru-
mos democráticos que o Brasil poderia 
aprimorar através da participação e do 
controle social. 

Em relação à Conferência Mu-
nicipal: 

A Conferência Municipal pode 
ser considerada como o marco de 
uma outra fundação da cidade, já 
que nela se sintetizam experiên-
cias acumuladas na administração 
municipal nos últimos anos de seu 
governo, em que a cidade foi con-
vidada a sonhar e a ajudar a fazer 
seu futuro. (DIAS, 2002, p. 5) 

E foi sonhando e ajudando a 
construir o futuro da cidade que a juven-
tude propôs, durante essa Conferência 
Municipal, a criação de uma Secretaria 
Municipal de Juventude, proposta ou-

Adolescentes do Movimento de Juventude de Rio Claro, participando da V Conferência 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília. Imagem do acervo do 
Centro de Voluntariado de Rio Claro. 2003.
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sada e que trazia, àquele momento, o 
debate da importância de existirem po-
líticas públicas para a juventude, cons-
truídas com a juventude. A proposta não 
foi aceita durante a Conferência, porém 
o Governo da época se comprometeu a 
criar alguma instância dentro da admi-
nistração, que representasse o movimen-
to de juventude.

Outro fator importante presen-
te naquele momento da gestão pública 
rio-clarense foi a tentativa de uma re-
forma administrativa:

O projeto da reforma administra-
tiva estava na Câmara Municipal, 
mas a tramitação era lenta. Foi 
a muito custo que chegou a ser 
aprovado, dando origem à Lei 
Complementar Nº. 001/2001, de 
26 de abril de 2001, a qual sofreu 
alteração pela Lei Complementar 
Nº. 02/2001, de 15 de outubro de 
2001. (TUROLLA, 2002, p. 15) 

Como durante a Conferência 
Municipal o Governo se comprometera 
a criar uma instância dentro da adminis-
tração que representasse a juventude, foi 
inserida na reforma administrativa a cria-
ção da Assessoria da Juventude, ligada à 
Secretaria Municipal de Cultura. Além 
disso, o Governo Municipal, entendendo 
a organização e mobilização da juven-
tude como fundamental para o processo 
democrático, solicitou ao movimento a 
indicação de um Assessor para ocupar o 
cargo. Em entrevista, Fernando Luís Da-
niel resume todo esse processo:

Na década de 90 surgiu um mo-
vimento de jovens e adolescentes 
na cidade de Rio Claro, onde era 
valorizado o protagonismo juve-
nil. Este movimento começou a 
ganhar espaço através de reuni-
ões anuais chamados de Encon-
tro Municipal de Adolescentes 
(EMA). Com a participação cada 
vez maior de jovens e adolescen-
tes nestes encontros, era neces-
sário abrir um espaço dentro do 
poder público para que mais tra-

balhos voltados para a juventude 
fossem realizados. Na reforma 
administrativa de 2000, foi criado 
o cargo de Assessor de Juventude 
ligado à Secretaria de Cultura. Na 
época, o Prefeito pediu para que o 
Projeto Semente indicasse jovens 
do movimento, sem ligação políti-
ca. O primeiro Assessor de Juven-
tude foi Mauro Cerri, que ficou no 
cargo de janeiro até julho de 2002. 
Logo após sua saída, eu, Fernan-
do Luís Daniel, ocupei o cargo até 
dezembro de 2004. Neste período, 
diversos canais de comunicação 
entre os adolescentes e jovens 
foram criados dentro das Secre-
tarias, e tivemos a participação de 
representantes em diversos encon-
tros nacionais para implantação de 
políticas públicas para a juventu-
de. Essas discussões marcaram a 
abertura dos espaços para o jovem 
nas administrações Municipais, 
Estaduais e Federais. 
 
A abertura à qual se refere o en-

trevistado remete a um importante mo-
mento da política nacional no que diz 
respeito à juventude, e que se iniciou na 
década de 80 com a criação dos primei-
ros conselhos estaduais, continuou na 
década de 90 com o início do debate so-
bre as institucionalizações que objetiva-
vam levar o tema ao cerne das políticas 
públicas, e que teve como um de seus 
desdobramentos a instituição – após o 
impeachment do Presidente Collor e da 
pressão popular dos Caras Pintadas – da 
Lei nº 8.680 de 13 de julho de 1993, que 
criava a Semana Nacional do Jovem, e 
se efetivou no início do século XXI, com 
a formulação de políticas públicas efeti-
vas.

Desse modo, o movimento social 
de juventude de Rio Claro compunha, 
juntamente com vários outros movimen-
tos e grupos de todo o Brasil, o cenário 
geral do avanço da democracia participa-
tiva e da conquista de direitos. Em 2003, 
o Projeto Semente e a Assessoria da 
Juventude participaram, além de outros 
importantes encontros em nível federal, 
do Seminário Nacional de Políticas Pú-
blicas para Juventude em Brasília-DF, 

organizado pela Câmara dos Deputados 
através da Comissão Especial de Po-
líticas Públicas de Juventude - CEJU-
VENT. Em 2004, essa mesma Comissão 
organizou a Conferência Nacional:

Em 2004, esta Comissão realizou 
um processo inédito e experi-
mental de Audiências Públicas de 
Conferências Estaduais de Juven-
tude que culminou em uma deno-
minada Conferência Nacional de 
Juventude, promovida pela Câ-
mara dos Deputados. Esse evento 
foi uma grande oportunidade de 
encontro para as organizações e 
movimentos de juventude e, ape-
sar das dificuldades de organiza-
ção, foi um marco relevante na 
construção das políticas públicas 
de juventude no Brasil, pois com-
prometeu o Parlamento brasileiro 
com o debate. Como resultado, a 
Conferência apresentou subsídios 
à formulação da Emenda Consti-
tucional 65, que insere a juventude 
como público prioritário na Cons-
tituição, do Plano Nacional da 
Juventude, que estabelece metas 
a serem cumpridas em prol da ju-
ventude num período de dez anos, 
e o Estatuto da Juventude, que re-
afirma os direitos dos jovens. Tais 
iniciativas representaram esforços 
para transformar as políticas pú-
blicas de juventude em políticas 
de Estado, presentes na legislação 
nacional.  

A participação nesse importante 
processo nacional, que ocorreu nos pri-
meiros anos do novo século, trouxe ao 
movimento social de juventude de Rio 
Claro um importante crescimento, no 
que se refere o avanço da política públi-
ca de juventude e os processos pessoais 
de cada militante. A participação social 
da juventude serve para, além do desen-
volvimento da prática democrática, a 
formação de futuros líderes políticos que 
entendam o papel amplo de uma demo-
cracia participativa, e a importância de 
novas formas de organização social mais 
igualitárias em um mundo desigual. E 
que assim seja! 



 17 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2013

Carmen Maria Aguiar, livre-docente/IB/UNESP/RC
Monique Marques de Faria, mestranda/IB/UNESP/RC
E-mail: moniks.mf@gmail.com

O propósito deste texto é provo-
car reflexões a respeito de possibilidades 
variadas de trocas enriquecedoras entre 
saberes, frequentemente considerados 
de modo equivocado, como conflitantes, 
podendo-se destacar, como ambientes 
de referência, a universidade e a comu-
nidade, a pesquisa e a prática, a cultura 
e a educação, os recursos naturais e os 

Saberes e Cultura 
em Danças e Ritmos Brasileiros

Vivência com danças e ritmos brasileiros. Escola Municipal Agrícola Eng. Rubens Foot Guimarães, Rio Claro, 2009. 
Foto de Monique Faria.

modelos de consumo. Mais especifica-
mente, abordam-se aqui relações, ex-
periências e vivências, associadas a co-
nhecimentos sobre tradições culturais, 
representadas por intermédio de danças, 
músicas, instrumentos, ritmos e rodas de 
conversas, destacando seus propósitos 
educativos na comunidade, nas institui-
ções escolares e na universidade. 

A semente dessa abordagem 
provém do Projeto de Extensão “Gru-
po de Danças e Ritmos Brasileiros”, da 
UNESP de Rio Claro/SP, que envolve 
o estudo da cultura brasileira, toman-
do como ponto de partida privilegiado 
o estudo de manifestações populares, 
particularmente de danças e ritmos bra-
sileiros. As atividades e pesquisas do 
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projeto, iniciadas em 1998, voltadas a 
ritmos de diferentes regiões, por inter-
médio de músicas e instrumentos típi-
cos, contemplam a diversidade étnica 
e cultural brasileira, e são enriquecidas 
por reflexões sobre o modo como o 
ser humano lida com o mundo e seus 
recursos, ampliando-se, assim, o apren-
dizado sobre a sustentabilidade de todas 
as ações. Adotam-se também o estudo 
e a prática de danças e expressões típi-
cas de regiões brasileiras – dentre ou-
tras, Cacuriá, Samba de Roda, Jongo, 
Coco, Caroço, Batuque de Umbigada, 
Ciranda, Tambor de Crioula e Maraca-
tu – explorando-se e aprofundando-se, 
paralelamente, os conhecimentos refe-
rentes ao contexto sociocultural em que 
elas ocorrem. 

Pesquisas são desenvolvidas, 
com a participação de alunos da gra-
duação e da pós-graduação, a respeito 
de questões como, entre outras, o papel 
ou a função das trocas sociais, que ar-
ticulam cultura, educação e natureza, 
presentes, por exemplo, em manifesta-
ções culturais e em atividades de cará-
ter lúdico, e que envolvem os saberes 
da população. Nas pesquisas de campo 
adotam-se a observação e a pesquisa 
participantes, coletando-se junto à co-
munidade informações sobre suas ma-
nifestações culturais – festas, músicas, 
danças, ritmos, tradição, saberes e tan-
tos mais – buscando-se também identi-
ficar seus mecanismos de sociabilidade. 

 Nesse processo – assim como, 
adicionalmente, transpondo-se os mu-
ros da universidade, por meio da re-
alização de oficinas, apresentações e 
vivências em espaços públicos e/ou 
educacionais da região – a universida-
de vivencia o privilégio de um contato 
direto com as pessoas da comunidade e 
de aprender e ensinar numa mão dupla 
para uma troca efetiva de conhecimen-
tos. Através dessa convivência, que al-
tera rotinas de dois mundos (o acadêmi-
co e o social) e os aproxima, cria-se um 
canal de comunicação que possibilita à 
universidade garantir o atributo básico 
da Educação, de conhecer e considerar 
a cultura de seus educandos e, ao mes-
mo tempo, demonstrar para a comu-
nidade que o conhecimento é abertura 
para tantas e variadas possibilidades.

Atividades

O Grupo de Danças e Ritmos 
Brasileiros – Projeto de Extensão da 
UNESP de Rio Claro, institucionali-
zado pela PROEX – Pró-Reitora de 
Extensão Universitária – desenvolve 
oficinas, com o intuito de possibilitar 
o conhecimento e a compreensão de 
aspectos importantes da diversidade 
cultural no contexto em que ela ocorre, 
sendo que o espaço é aberto à partici-
pação de qualquer interessado. Dentre 
os objetivos das atividades realizadas 
pelo grupo, podem-se destacar: alcan-

çar uma melhor compreensão da reali-
dade sociocultural; exercitar o espírito 
de solidariedade, do trabalho coletivo 
e de cidadania e promover a sociabi-
lização através de práticas lúdico-cor-
porais, que desenvolvem o equilíbrio 
do homem com o meio social e com a 
natureza.

Em todo território brasileiro 
inúmeras manifestações culturais foram 
empregadas pelos negros como forma 
de resistência. A capoeira, o candom-
blé, as irmandades religiosas, danças 
como o Lundu, as embaixadas dos reis 
Congos, o Tambu, o Samba de Lenço, 
o Samba e o Jongo são, dentre tantos 
outros, exemplos dessas organizações. 
Com a sua ajuda, a herança africana se 
transforma pouco a pouco em elemen-
tos culturais afro-brasileiros1.

Potes servem para guardar água, 
mas flores no pote servem para 
guardar símbolos. Servem para 
guardar a memória de quem fez, 
de quem bebe a água e de quem, 
vendo as flores, lembra de onde 
veio. E quem é. Por isso há po-
tes com flores, Folias de Santos 
Reis e flores bordadas em saias 
de camponesas.2

O conceito de Patrimônio Cul-
tural muito se ampliou nacional e in-
ternacionalmente. No Brasil, em 1937, 
ocorreu a criação do Serviço do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional, 

VIII Semana de Manifestações Culturais; UNESP/RC; 2012. 
Foto do Acervo do Grupo.

Vivência de Jongo com a Comunidade Jongo Dito 
Ribeiro. VI Semana de Manifestações Culturais, 
UNESP/RC; 2010. Foto de Monique Faria.

1 FARIA, M. M. Resistir e Fixar: a formação de negros territórios e suas manifestações na cidade de Rio Claro-SP. Trabalho de conclusão de curso, UNESP/RC, 2011.
2 BRANDÃO, C. R. O Que é Folclore. São Paulo: Brasiliense, 1995, p.107.
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atual IPHAN − Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Inicial-
mente, buscava-se um trabalho voltado 
para o patrimônio natural, etnográfico, 
arqueológico, histórico e artístico; con-
tudo, são tantas as expressões da cultura 
e maneiras de representar povos, civili-
zações, etnias, sociedades, que somente 
o testemunho arquitetônico não conse-
guia abranger temas da diversidade e 
da complexidade locais existentes em 
nosso país. 

Assim, a partir da década de 
1970, muitos movimentos vêm bus-
cando desenvolver políticas que reco-
nheçam e preservem as muitas outras 
expressões e testemunhos patrimoniais, 
não apenas referentes à história oficial 
e como também às manifestações pa-
trimoniais da sabedoria tradicional dos 
povos, envolvendo temas como música, 
dança, comida, oralidade, entre tantas 
outras.

Em contextos globalizados, bus-

cam-se, então, as singularidades 
de grupos e indivíduos revelado-
ras do sentimento de pertença a 
um lugar, a um segmento étnico, 
a uma associação, a uma manifes-
tação religiosa; na produção de 
um bem artesanal; a um detentor 
de uma receita de comida; ao re-
alizador de uma coreografia, can-
to, teatro, entre outras linguagens 
artísticas.3

Nesse contexto, as danças têm 
sido reconhecidas como manifestações 
patrimoniais, no cumprimento de polí-
ticas públicas no âmbito do Patrimônio 
Imaterial, sendo registradas com o mes-
mo valor e significado do tombamento 
do patrimônio material. Atualmente, 
são registrados como patrimônio nacio-
nal o Samba de Roda (Bahia), o Tam-
bor de Crioula (Maranhão), o Jongo 
(Sudeste), o Samba carioca, a Capoei-
ra, entre outros, e todos esses integram 
elementos de matriz africana. Este Re-

gistro reconhece a importância dessas 
formas de manifestação como valores 
que devem ser preservados, salvaguar-
dados, atestando a importância dos 
povos africanos na identidade do povo 
brasileiro. 

Uma manifestação cultural con-
segue atribuir união para coisas que têm 
formas diferentes, históricos diferentes, 
criações diferentes. Esta capacidade da 
arte, a capacidade de unir transcenden-
do valores da cultura atual empolga e 
fascina. 

As manifestações culturais con-
gregam cultura e educação, em 
geral, conjugam crenças e brin-
cadeiras, reúnem adultos e crian-
ças, e utilizam a troca de saberes 
como veículo de sociabilidade 
entre os participantes, através de 
um processo social dinâmico, no 
qual diferentes elementos socio-
culturais servem como meio para 
o ensino e o aprendizado de tradi-

Sarau Sol de Outono - Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade". Foto de Felipe Ruído. Sem data.

3 SABINO, J. e LODY, R. Danças de Matriz Africana: antropologia do movimento. Rio de Janeiro: Pallas, 2011, p.174.
4 AGUIAR, C. M. e MOREIRA, E. C. 2011. Imagens Geográficas, Contextos e Manifestações Culturais. In: XIII Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2011. Anais, p. 80.
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ções culturais.4

Segundo Sabino e Lody,5 além  
de a dança de matriz africana ser uma 
forma de construir uma educação ar-
tística apoiada na cultura corporal do 
movimento, promovendo criatividade, 
comunicação e expressão, ela também 
“concorre para uma formação consis-
tente do indivíduo e para a preservação 
das memórias de matriz africana”. Cada 
grupo possui sua técnica corporal, cujas 
características são transmitidas através 
da educação, da imitação, da convi-
vência, da tradição, sendo necessária a 
preservação de espaços para que elas 
ocorram.

A importância de uma experi-
ência que não necessariamente está li-
gada à educação formal e aos espaços 
desta, vem cada vez mais tomando for-
ça nos estudos da área de Educação. A 
sociedade brasileira, que recebeu mui-

tas influências da cultura africana em 
seu território, é marcada pela diversida-
de cultural em campos variados da vida 
religiosa, social, cultural, entre outras, o 
que implica uma conivência clara com 
a presença do diverso. 

Na medida em que a Ação Cultural 
para a libertação é um ato de co-
nhecimento e um método de ação 
transformadora da realidade atra-
vés do qual as massas populares 
são desafiadas a exercer uma refle-
xão crítica sobre sua própria forma 
de estarem sendo, as classes do-
minantes, obviamente, não podem 
aceitá-la. [...] É que, sobretudo, uma 
tal forma de práxis ajuda as massas 
populares a superar o nível da mera 
sensibilidade de sua situação de 
classe pelo de consciência de clas-
se, fundamental à transformação 

revolucionária da sociedade.6

Quando se trata de educação 
e cultura popular um ponto merece 
reflexão: desde 2003, com a Lei nº 
10.639/03 criada pelo Ministério de 
Educação e Cultura (MEC)7,  instituiu 
se a obrigatoriedade do ensino de His-
tória e Cultura Afro-brasileiras e Afri-
canas nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio do país. Com ela, 
um campo de possibilidades se abre 
junto à contextualização e elaboração 
de atividades interdisciplinares e extra-
curriculares. Isso significa repensarmos 
nossas práticas pedagógicas na sala de 
aula, repensarmos nossa História, a fim 
de podermos conhecê-la  a partir das 
populações africanas, buscando valo-
rizar a história de seus ancestrais, que 
muito auxiliaram na construção da so-
ciedade e da cultura brasileiras. 

Virada Cultural de Rio Claro, 2013. Jardim Público. Foto de Vitor Bernardes.

5 SABINO, J. e LODY, R. Danças de Matriz Africana: antropologia do movimento. Rio de Janeiro: Pallas, 2011, p.178.
6 FREIRE, P. Pedagogia da Tolerância. São Paulo: Ed. Unesp, 2004, p.121.
7 Posteriormente, em 2009, foi aprovado o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
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"Na realidade, não há percepção que
não esteja impregnada de lembranças"

Henri Bérgson

O conceito de lugar foi, ao longo do tempo, adquirindo novos contornos na ciência geográfica. No início do século XIX, a 
Geografia Clássica, pautada no positivismo, restringia esse conceito a seu sentido locacional, e tudo que extrapolasse essa condi-
ção era relegado a segundo plano, em nome da busca pela objetividade da ciência. Com a evolução do pensamento geográfico, a 
partir de processos longos de revisão de conceitos e de renovação, elementos subjetivos foram incorporados ao conceito de lugar, 
que passou a ter sua importância reconhecida a partir dos anos 80.

Yi-Fu Tuan (1980), um dos principais expoentes da Geografia Humanista, define lugar como “um tipo especial de vivên-
cia do espaço”, considerando que o lugar se torna singular, em função das relações de afeto que se estabelecem sobre ele, daí o 
termo topofilia proposto pelo autor a fim de associar sentimento ao lugar:

A palavra 'topofilia' é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos 
dos seres humanos com o meio ambiente natural. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modos de 
expressão. […] Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os sentimentos que temos para com o lugar, por ser 
o lar, o locus das reminiscências e o meio de se ganhar a vida (TUAN, Yi-Fu, 1980, p.107).

Matriz de São João Batista, o padroeiro. Rio Claro a noite, 2011. Foto: Mateus Rios.

Ensaio sobre o lugar, 
memórias e avós
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Os geógrafos da vertente huma-
nista consideram o lugar na perspectiva 
do espaço como é vivenciado pelos seres 
humanos, como um conjunto complexo 
e simbólico, passível de ser analisado 
pelo viés da experiência pessoal de cada 
um.

Tuan (1980) acredita que a 
consciência do passado é um importan-
te elemento no amor pelo lugar. Assim, 
o pesquisador volta sua atenção para o 
importante papel da infância na constru-
ção da ideia de lugar pautada na vivência 
pessoal. Ao fazer referência sobre a ma-
neira íntima com que as crianças se rela-
cionam com as pessoas e com os lugares, 
o autor afirma que “os lugares íntimos 
são lugares onde encontramos carinho, 
onde nossas necessidades fundamentais 
são consideradas e merecem atenção 
[…] Há ocasiões em que até o adulto 
anseia pelo aconchego que conheceu na 
infância” (TUAN, Yi-Fu, 1983, p.152).

Na tentativa de compreender a 
ligação afetiva entre pessoas e lugares, 
transporto essas teorias para minha ex-
periência pessoal, considerando tam-
bém o papel das memórias e dos avós 
na construção de uma relação topofílica 
com Rio Claro.

Já morei em muitas cidades do 
Brasil e, dentre elas, a que vive inten-

samente em minha memória é Rio Cla-
ro. Meu pai é rio-clarense, minha mãe 
mudou-se para cá com a família quando 
criança. Depois que se casaram, muda-
ram de cidade, mas todo ano voltavam 
para a terra natal durante as férias.

Minhas melhores e mais impor-
tantes lembranças da infância estão, na-
turalmente, associadas aos meus pais, ir-
mãos, tios, primos e, especialmente, aos 
meus avós – que nunca foram meramen-
te os pais dos meus pais; sempre foram 
pessoas admiráveis, por suas histórias de 
vida, pela força, sabedoria, ternura, sim-
plicidade e, claro, pelo amor incondicio-
nal e declarado pelos filhos e netos.

O vínculo afetivo criado entre 
nós – avós e netos – é algo tão intenso 
e bonito que foge a meu próprio enten-
dimento, e qualquer tentativa de expli-
cação periga passar longe de seu signi-
ficado real ou ser extremamente clichê. 
De todo modo, trata-se de uma vivência 
plena de respeito entre as gerações, troca 
de saberes, ideia de origem e continui-
dade...

Ecléa Bosi (1994), em seu belo 
livro intitulado “Memória e sociedade: 
lembranças de velhos”, apresenta refle-
xões sobre a função social que se exerce 
na velhice: a de lembrar e contar, a de 
ser transformar na memória da família, 

Memória olfativa: Quisqualis indica do 
quintal do Vô Zé e da Vó Cida – hoje 
também quintal da querida Tia Zita. Rio 
Claro, 2010. Foto: Carol Rios.

Geleia de pinga – especialidade da Vó Cida. Foto: Carol Rios.

Memória olfativa: Cycas revoluta ou “o 
cheiro de Rio Claro” dos passeios com 
Vó Guá e Vô Miro. Rio Claro, 2009. 
Foto: Carol Rios.

Para o autor, o espaço, ao ganhar 
definição e significação, transforma-se 
em lugar. Configura-se, assim, muito 
além da ideia de localização, como um 
conjunto singular, dotado de história e 
de sentido.

O lugar encarna as experiên-
cias e aspirações das pessoas. 
O lugar não é só um fato a ser 
explicado na ampla estrutura do 
espaço, ele é a realidade a ser es-
clarecida e compreendida sob a 
perspectiva das pessoas que lhe 
dão significado (TUAN, Yi-Fu, 
1979, p. 387).
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da sociedade. Por ter a função de recor-
dar o passado, os avós transmitem seus 
saberes, modos de pensar e tradições, 
tornam-se referência para os netos.

Retomando a ideia de lugar e 
passeando pelas memórias, considero 
meus avós os principais responsáveis 
pela construção de um lugar chamado 
Rio Claro: o lugar da convivência e do 
fortalecimento do vínculo entre nós, 
lugar de encontros e reencontros, de fé-
rias, de banho de chuva, de limoeiro e 
manacá, de muitas histórias e cantorias 
antes de dormir no 'ninho' que a Vó pre-
parava, de passeios no horto, de pesca 
no rio Corumbataí  regada a xereta maçã 
e pão com mortadela, de mão enrugada 
de tanto nadar, roupão de astronauta, de 
quintal do Vô, tatu bola, geleia de pinga, 
de parque de diversões na Via da Sau-
dade, cheiro de Cica (Cycas revoluta), 
cheiro de Jasmim-da-índia (Quisqualis 
indica) – cujas flores se transformavam 
em adornos para a netas… Tantas lem-
branças compondo este lugar! Quando 
vínhamos passar as férias em Rio Claro, 
experimentava a alegria em essência.

É possível, de certo modo, revi-
ver o passado por meio dessas lembran-
ças. A memória, segundo Joël Candau 
(1998), é uma reconstrução continua-
mente atualizada do passado. Ela con-

Parque de diversões na Via da Saudade. Rio Claro, 2011. Foto: Mateus Rios. Floresta Estadual “Edmundo Navarro de 
Andrade” – Na memória, sempre Horto. 
Rio Claro, 2009. Foto: Mateus Rios.

Via da Saudade. Saudade... Rio Claro, 
2013. Foto: Carol Rios.

tribui para os processos de construção 
de identidade e as práticas que afirmam 
essa memória reforçam a identidade que 
foi construída, nutrindo também os sen-
tidos de pertencimento ao lugar.

Rio Claro passou a fazer parte 
do meu cotidiano sem perder o encanta-
mento. Transita entre o real e o imaginá-
rio. É o lugar do dia a dia e será sempre 
o lugar das melhores lembranças, porque 
está conectado aos mais intensos e genu-
ínos sentimentos.

Este texto é, acima de tudo, 
uma homenagem aos meus avós que, 
a despeito de não se consagrarem figu-
ras “ilustres” ou cidadãos eméritos da 
cidade, são personagens essenciais em 
minha história de vida e fundamentais 
para tornar Rio Claro um lugar sin-
gular para mim. Assim, registro a de-
dicatória às minhas grandes paixões: 
Ramiro Rios (Vô Miro) – o homem mais 
sabido e charmoso que eu já pude ver; 
Teresa Couto Rios (Vó Guá) – a per-
nambucana mais linda, de covinhas nas 
bochechas e de força sem igual; José 
Pereira Gomes (Vô Zé) – artista e ar-
quivista nato – é a pessoa mais anima-
da que conheço; e Benedita Aparecida 
Pereira Gomes (Vó Cida) – a vó mais 
coruja e protetora, especialista em cha-
rutinhos e balão-galinha.
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Introdução

Com a promulgação da Lei nº 
10.216 / 2001 sobre a Reforma Psi-
quiátrica que dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais, houve um redire-
cionamento do modelo assistencial de 
tratamento na saúde mental no Brasil. 
A partir de então, ocorreram várias 
mudanças frente às novas estruturas de 
tratamento com uma perspectiva co-
munitária, repensando a desinstitucio-
nalização de pacientes e a necessidade 
de um maior envolvimento da família 
e da sociedade no processo de inclusão 
de seus membros. 

Para entendermos o processo 
que levou a essas iniciativas junto à 
atenção da saúde mental, precisamos 
conhecer um pouco sobre a história 
decorrida. 

Em meados de 1980, o Minis-
tério da Saúde começou a preocupar-se 
com as possíveis mudanças no atendi-
mento à saúde pública, em vista de 
dois fatos que contribuíram para a im-
plantação de novas políticas de saúde: 
a Constituição de 1988 e a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), regu-

“A inclusão do doente mental no contexto 
do trabalho da Casa de Saúde Bezerra de 
Menezes e a colaboração da sociedade 
rio-clarense”

lamentado pelas Leis nº 8080/ 90 e nº 
8142 / 90.

Posteriormente, dentro desse 
processo de mudanças, no final da dé-
cada de 80, surgiu o Movimento Na-
cional de Luta Antimanicomial, com 

uma postura contrária aos manicômios 
e ao tipo de tratamento oferecido nes-
sas instituições.

Desta forma, diversos setores 
da sociedade começaram uma grande 
batalha em prol da saúde mental, exi-

Imagens comemorativas da Casa de Saúde Bezerra de Menezes, no carnaval do ano de 
2011, em Rio Claro. Imagem do acervo do guiarioclaro.com.br
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cada caso. Conforme nota do Minis-
tério da Saúde, a reforma psiquiátrica 
“significa a mudança no modelo de 
tratamento: no lugar do isolamento, o 
convívio com a família e a comunida-
de”. 

As mudanças ocorridas, no 
entanto, são observadas somente no 
interior da instituição, pois as famílias 
e a sociedade ainda não entenderam 
a necessidade de tais mudanças e a 
imagem do paciente psiquiátrico per-
siste como louco, perigoso e incapaz, 
mantendo a antiga ideia do isolamento. 
Infelizmente, ainda vemos que o con-
texto social, em geral, continua segre-
gando, excluindo e estigmatizando o 
doente mental. Assim, temos um “jogo 
de ping pong” por um lado a família 
diz que a sociedade não lhe dá opor-
tunidades para inclusão, por outro a 
sociedade e as instituições dizem que a 
família na atualidade não está estrutu-
rada para acolher seu doente, ou, pior, 
não se interessa em cuidar de tais pa-
cientes. 

Neste jogo de “empurra-em-
purra” vemos a facilidade em encon-

Doações recebidas e expostas no palco da Guarda Mirim, antes de serem entregues à entidade. Sem data.

Membros da Equipe multidisciplinar da entidade.

tornos mentais seja feito inicialmente 
nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e, em seguida, encaminhados 
para Residências Terapêuticas, Ambu-
latórios, Hospitais Gerais e Centros de 
Convivência, segundo a gravidade de 

gindo um conjunto de mudanças que 
foram amparadas pela Lei nº 10.216 / 
01, assinada em 4 de junho de 2001, 
pelo então Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso. A partir 
dessa data, ficou estabelecido que o 
atendimento dos pacientes com trans-
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trar um culpado, porém, não se perce-
be que, na maioria dos casos, não há 
um culpado, mas que a responsabilida-
de pelo doente mental, seu tratamento 
e sua melhora é de todos. Assim, po-
demos colocar que a responsabilidade 
pela eficácia de um tratamento psiqui-
átrico depende da família, da socie-
dade, dos profissionais de saúde, das 
instituições e do próprio doente. Perce-
be-se, então, a importância e a neces-
sidade de potencializar as políticas de 
atendimento à saúde mental, conforme 
diretrizes da reforma psiquiátrica, para 
a efetivação de uma rede de atenção 
que garanta o cuidado, a emancipação 
e a inclusão social dos portadores de 
deficiência e transtorno mental.

Na verdade, não haveria a ne-
cessidade de tanta luta e dificuldade 
para a conquista de uma condição que 
deveria ser natural. Sabemos, também, 
que as condições de saúde física e 
mental influenciam no relacionamento 
pessoal e social do ser humano, deno-
tando, assim, a facilidade ou a inibição 
de suas ações, realizações e entrosa-
mento na sociedade.

O diagnóstico de doente men-
tal é de exclusividade dos médicos psi-
quiátricos e de psicólogos clínicos que 

atendem de modo especial em consul-
tórios, clínicas especializadas ou em 
CAPS, e a capacitação constante dos 
profissionais desta área de atuação mé-
dica propiciará um resultado satisfató-
rio na recuperação do doente. Embora 
com esta legislação de proteção a esses 
cidadãos em situação de vulnerabilida-
de, infelizmente temos que apresentar 
o desrespeito e a ignorância de tais di-

reitos pelas famílias e, em parte, pela 
sociedade, resultando assim numa prá-
tica, muitas vezes desumana, de retirar 
essas pessoas do convívio familiar e de 
sua comunidade, passando a ser insti-
tucionalizados e consequentemente, 
moradores permanentes em hospitais 
psiquiátricos. 

Nos meses de março e abril de 
2008, a Secretaria de Saúde do Estado 

Imagens comemorativas da Casa de Saúde Bezerra de Menezes, no carnaval de Rio Claro. Sem data.

Imagens comemorativas da Casa de Saúde Bezerra de Menezes, no carnaval em Rio 
Claro. Sem data.
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de São Paulo realizou o primeiro cen-
so psiquiátrico, no qual foram aborda-
dos 56 hospitais conveniados ao SUS 
e constatou-se que, naquele período, 
existiam 6.349 moradores esquecidos 
em hospitais psiquiátricos e em mani-
cômios.

Estabeleceu-se, então, a neces-
sidade de conhecer esses usuários – as-
sistidos e internos – nos diversos hos-
pitais psiquiátricos e o porquê de seu 
esquecimento por parte dos familiares. 

1. O trabalho da Casa de Saúde 
Bezerra de Menezes de Rio 
Claro-SP

Dentro deste desafio questio-
nador, destacamos na colocação de 
Mezomo (1995) a necessidade atual 
de efetivar a humanização na gestão 
hospitalar, a fim de propiciar um aco-
lhimento e tratamento aos pacientes 
de forma solidária, oferecendo apoio, 
cuidados e atenção, projetando-se des-

sa forma como hospitais de referência. 
Assim, constatamos na Casa de Saúde 
Bezerra de Menezes uma gestão hu-
manizada, ao abrigar indivíduos es-
tigmatizados pela rejeição familiar e 
social, não medindo esforços para aco-
lher, cuidar, proteger e promover estes 
internos como seres humanos com dig-
nidade e como sujeitos de direitos.

2. Um pouco da história...

Segundo relato incluso no Pro-
jeto Terapêutico da Casa de Saúde Be-
zerra de Menezes (2012) a instituição 
foi criada em 26 de junho de 1951 por 
um grupo espírita, sob a liderança do 
Sr. Virgílio Marques dos Santos, com 
definição do Estatuto e formação da 
Diretoria Administrativa e Denomina-
ção.

O casarão da Avenida 25, en-
tre as ruas 11 e 12 (antigo hospital dos 
Lázaros), foi concedido sob regime de 
comodato, pelo então Prefeito Benedi-

to Pires Joly, tendo em vista o enfoque 
da sociedade civil no sentido de ampa-
rar por todos os meios, os doentes de 
moléstias mentais.

  Houve arrecadação de fun-
dos pela sociedade civil e adaptação 
do antigo hospital hanseniano para 
suas novas finalidades, direcionado 
à área de saúde mental, visto que a 
existência de doentes mentais e toxi-
cômanos exigia a imediata atenção ao 
problema. Em 24 de junho de 1960, 
aniversário da cidade, foi inaugurada a 
Casa Bezerra de Menezes e no ano de 
1964, foi declarada de utilidade públi-
ca, conseguindo com isso concretizar 
plenamente a reunião da noite de 26 
de junho de 1951, onde pessoas com 
grande sentimento humanitário luta-
vam por um ideal, que se transformou 
em padrão de assistência. 

 Atualmente a Casa de Saú-
de Bezerra de Menezes atende pa-
cientes de 26 municípios vinculados 
à DRS-X de Piracicaba. É um hos-

Casa de Saúde Bezerra de Menezes, 2012.
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pital de referência no Estado de São 
Pulo, pois, quando há o fechamento 
de outros hospitais ocorre o remaneja-
mento de pacientes para esta Institui-
ção. Como exemplo, podemos citar re-
centemente a vinda de 11 pacientes do 
Hospital Sayão, de Araras. O hospital 
tem a capacidade de 195 leitos sendo a 
maioria reservada a pacientes do SUS. 

3. O atendimento aos usuários 
e o contexto da instituição

Lea Wenzel Cruz, uma das as-
sistentes sociais da instituição destaca 
a forma de atendimento, as vias de en-
caminhamento e a estrutura física ofe-
recida como suporte à internação dos 
pacientes:

Geralmente os pacientes chegam 
ao hospital encaminhados pelo 
CAPS (Centro de atendimento 
psicossocial) devido à gravidade 
de casos agudos e emergentes de 
surto por dependência alcoólica 
ou drogas, necessitando assim, 
de atendimentos urgentes, espe-
cializados e temporários. Os ca-
sos mais comuns atendidos são 
decorrentes de deficiências natas 
ou como consequências do con-
sumo exagerado de álcool, dro-
gas ou então por quadros depres-
sivos agudos, esquizofrenia ou 
outros transtornos mentais. Estes 
pacientes contam com assis-
tência multidisciplinar formada 
por uma Assistente Social, uma 
Psicóloga, uma Terapeuta Ocu-
pacional e um médico psiquiatra. 
Os mesmos são atendidos pelo 
menos uma vez ao dia por cada 
um desses profissionais e distri-
buídos em diversas alas mascu-
linas e femininas. Atualmente 
o hospital tem em média 140 
internos que são atendidos em 
suas necessidades básicas, por 
duas enfermeiras em períodos 
alternativos de seis horas, num 
trabalho institucional ininter-

rupto. Destes internos, 48 estão 
morando em situação de abando-
no familiar e social. As relações 
entre familiares e esses pacientes 
são muito frágeis e muitas vezes 
torna-se impossível a volta dos 
mesmos para suas antigas resi-
dências, visto que há dificuldade 
por parte da família em lidar com 
a doença mental e suas consequ-
ências. O local onde ficam aloja-
dos estes moradores é o melhor 
possível, parecido com um lar, 
visto ser esta a maior necessi-
dade destes indivíduos que são 
desprovidos da proteção e aco-
lhimento familiar. É importante 
destacar também que alguns so-
frem dependências totais devido 
à deficiência e a vulnerabilidade 
de transtornos mentais.

4. As atividades interativas e de 
promoção humana no dia a dia 
da Casa de Saúde Bezerra de 
Menezes

Segundo palavras da mesma 
assistente social, mediados pelo Pro-
jeto Terapêutico, temos o contexto das 

atividades diárias dos internos e mora-
dores:

O trabalho social acontece a par-
tir da subjetividade e necessida-
de de socialização de cada inter-
no, visto que alguns são espon-
tâneos e abertos; outros, porém, 
são fechados e não participam 
das atividades realizadas. Com o 
decorrer do tempo e o seu  en-
velhecimento, vão-se perdendo 
as habilidades e o ânimo, assim 
os moradores recebem estímu-
los para sua promoção humana e 
coparticipação mútua, através de 
oficinas de trabalho como: mar-
cenaria, artesanato, horticultura, 
reciclagem, tapeçaria, oficinas 
terapêuticas; atividades físicas   
realizadas por professores de 
educação física, passeios cultu-
rais externos, como no Mercado 
Municipal e ainda atividades 
festivas dentro da instituição por 
ocasião do Natal, tempo junino, 
aniversariantes do mês, entre ou-
tros. Anualmente a Casa de Saú-
de Bezerra de Menezes, de Rio 

Desfile do Bloco Bezerra de Menezes reúne pacientes, funcionários e familiares dos 
internos.
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Claro, põe o bloco na rua e faz 
o tradicional desfile que reúne 
internos, funcionários e comu-
nidade em um animado evento 
de integração. É um momento de 
divertida interação de usuários, 
funcionários e comunidade. Este 
evento fora da Casa de Saúde 
proporciona a integração social 
tão necessária a estas pessoas, 
para se sentirem gente; por ou-
tro lado propicia à sociedade um 
momento para acolher e abrir es-
paço para momentos de alegria, 
descontração e para extravasar 
suas fantasias; desmistificando 
assim a estigma de viver perma-
nentemente dentro dos muros de 
uma instituição.

5. O doente mental e o envol-
vimento da sociedade rio-cla-
rense

Felizmente constatamos que, 
desde a sua fundação, a sociedade 
rio-clarense mostra uma constante 
preocupação em atender as necessidades 
da Casa de Saúde Bezerra de Menezes, 
contando com a colaboração efetiva 
de diversos segmentos que promovem 
campanhas para amenizar a situação 
dos indivíduos institucionalizados, bem 
como dando um suporte material às 
entidades acolhedoras desses doentes.

Entre muitas realizações, po-
demos destacar as mais recentes: 

- Rota Kids, clube de serviços 
para jovens de idade entre 7 e 12 anos 
que aprendem e praticam uma cida-
dania efetiva, realizou em fevereiro 
de 2013 uma promoção de pizzas,  de 
cujo rendimento, doaram à Casa de 
Saúde Bezerra de Menezes 120 traves-
seiros. O projeto foi orientado pelos 
rotarianos padrinhos, que neste caso 
são os Rotary Clubes de Rio Claro, 
coordenados pelas rotarianas Roberta 
Lopes de Moraes, Maria Ester S. Le-
píspico e Maria Angélica Malagutti e 
com a colaboração de outros compa-
nheiros rotarianos e familiares. 

- Almoço Solidário, realizado 
anualmente pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Rio Claro, em locais 
pré-determinados e cuja arrecadação é 
revertida à Casa de Saúde. Neste ano 
de 2013, ocorreu no mês de abril no 
Salão da Igreja do Bom Jesus, Via da 
Saudade.

- Em Maio / 2013, a Guarda 
Mirim de Rio Claro entregou à repre-
sentante da entidade Miriam Rubim 
mantimentos à Casa de Saúde Bezerra 
de Menezes. Essa doação foi possível 
graças a uma iniciativa bem sucedida 
da Guarda Mirim de coleta de alimen-
tos não perecíveis na entrada da peça 
‘O Fantasma da Ópera’, ocorrida no 
Centro Cultural, unindo assim o con-
texto útil da solidariedade ao agradá-
vel, quando na participação da expo-
sição do espetáculo de arte teatral. 
Vemos, então, através destes gestos de 
envolvimento e partilha social que a 
sociedade rio-clarense confia nos tra-
balhos realizados, e assim sensibiliza-
dos, está aberta em atender às necessi-
dades desta Casa de Saúde. 

Considerações finais

Destacamos através de pesqui-
sa realizada por Bartalotti (2006) que 
no contexto social, a realidade do defi-
ciente ou doente mental, é vista ainda 
com muito desdém e com conceitos 
mitificados por falta de conhecimento 
sobre o potencial a ser dispensado pe-
los pacientes mentais, apesar de suas 
limitações.

A inclusão social das pessoas 
com deficiências significa torná-las 
participantes da vida social, econômi-
ca e política, assegurando o respeito 
aos seus direitos no âmbito da Socie-
dade, do Estado e do Poder Público. A 
inclusão é um processo que acontece 
gradualmente, com avanços e retro-
cessos, isto porque os seres humanos, 
de natureza complexa e com heranças 
antigas, têm preconceitos e diversas 
maneiras de entender o mundo. Assim 
sendo, não são somente as leis que irão 

mudar de um dia para o outro, mas a 
mentalidade da sociedade em relação 
ao seu preconceito. A expressão “em 
busca do bem de todos” indica que os 
direitos e deveres da sociedade pres-
supõem que todos são iguais perante a 
lei e que todos devem acrescentar algo 
para que mudanças ocorram.

Olhando a história, os desafios 
e o contexto atual da Casa de Saúde 
Bezerra de Menezes, agradecemos 
àqueles que confiam no ser humano, 
acolhem-no em sua vulnerabilidade 
e lutam em prol de direitos comuns, 
trabalhando por uma sociedade unida 
em buscas de resultados favoráveis 
de inclusão e dignidade social. A 
sociedade rio-clarense deve, cada vez 
mais, unir-se e oportunizar eventos 
que efetivem a harmonia social com 
dignidade equitativa, tornando-se 
modelo perene e de referência em 
solidariedade, cidadania e inclusão 
social. 
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“Falando Africano”:
Contribuições Conectivas do Brasil, Cuba e 
Estados Unidos à Construção da Musicalidade 
Negra (Primeira Metade do Século XX)1

Neste artigo, focalizamos um 
processo específico de construção da 
musicalidade negra, analisando com-
parativamente o casamento ocorrido 
entre jazz e samba, no Brasil, e entre 
jazz e ritmos Afro-Cubanos, em Cuba 
e nos Estados Unidos, na primeira 
metade do século XX. A interconexão 
entre esses ritmos essencialmente ne-
gros, longe de ser um mero acidente, 
indica um complexo processo trans-
nacional de identificação racial, am-
plamente característico da Diáspora 
Africana.  

A pesquisa acadêmica para 
a reconstrução da história do movi-
mento negro de Rio Claro (cidade 
média do Estado de São Paulo, Brasil) 
a partir dos anos 1930, nos levou ao 
encontro inesperado de fotografias e 
pequenos anúncios de jornal que mos-
tram que o gênero musical jazz estava 
presente em bailes negros do interior 
paulista. O foto ao lado ilustra: 

1 Uma versão em inglês desse artigo foi apresentada em Toronto (Ontário, Canadá) na Conferência Rethinking Multiculturalism: Brazil, Canada and United 
States, em janeiro de 2010, com suporte institucional parcial da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC (Ilhéus/Itabuna-BA, Brasil). O trabalho teve origem 
no projeto de doutorado denominado Organizações e Espaços da Raça no Oeste Paulista: Movimento Negro e Poder Local em Rio Claro (dos anos 1930 aos 
anos 1960), financiado entre 2004 e 2008 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. Parte considerável da pesquisa doutoral foi 
desenvolvida a partir do acervo de jornais locais do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro-SP. O enfoque comparativo do artigo foi viabilizado 
pelos professores Karl Martin Monsma (orientador de mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos-SP) e George Reid Andrews (coorientador de 
doutorado na Universidade de Pittsburgh, PA, Estados Unidos). 

Jazz Band Batutas Rioclarenses, anos 1920. Crédito: Arquivo Municipal Histórico de 
Rio Claro-SP. Antigo acervo pessoal da família Copriva.
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O contato com esse material 
tornou possível alargar o conheci-
mento sobre musicalidade naquilo 
que denominamos espaços da raça em 
Rio Claro-SP. Os trechos de história 
oral que seguem, coletados por meio 
de entrevista realizada com Durval 
Augusto, antigo músico local de jazz 
e samba, contextualiza a presença do 
jazz na cidade: 

O jazz norte-americano fez su-
cesso aqui em Rio Claro até 
1945 mais ou menos (...) Os 
filmes que passavam [no ci-
nema local] eram de musical 
norte-americano, todo mundo 
corria assistir mesmo, aqui em 
Rio Claro. Louis Armstrong, os 
filmes dele também, pistonista 
norte-americano, negrão bem 
preto, cantava rouco... (Entre-
vista com Durval Augusto)2.

O jazz band tinha que ter o ban-
jo mesmo, por causa que era o 
estilo norte-americano. Faziam 
questão do banjo... O violino 
nem tanto, a raça negra gostava 
mais do banjo e do baixo, né?! 
Fazia parte pra acompanhar as 
músicas que vinham, as parti-
turas que vinham, norte-ameri-
canas. Era basicamente isso aí. 
O sopro sempre era trombone, 
piston e sax tenor, ou então sax 
alto (Entrevista com Durval Au-
gusto)3.

A atuação do jazz band Os 
Batutas Rioclarenses (possivelmente 
originada nos anos 1920, em Rio Cla-

ro) foi impactante, especialmente nos 
circuitos negros do interior paulista 
e da capital do Estado de São Paulo 
do segundo quartel da primeira meta-
de do século XX. De altíssimo nível 
musical, conforme depoentes da pes-
quisa, o conjunto era integrado exclu-
sivamente por músicos negros. Entre 
esses, figuram os nomes de João de 
Souza, apelidado Bem, e do apelidado 
“Zé Pita”. Importa sublinhar que, nos 
anos 1930, tiveram destaque as “par-
tidas dançantes” animadas pela banda 
em bailes e caravanas de associações 
negras do interior e da capital do Es-

tado de São Paulo – num contexto 
marcado por um racismo escancara-
do, de um lado, e por responsiva mo-
bilização política negra, de outro 4 5 6.

Não foi possível encontrar 
nenhuma gravação que possibilitasse 
ouvir o jazz tocado pelo conjunto Os 
Batutas Rioclarenses. Contudo, pare-
ce-nos evidente que a banda tinha um 
repertório musical muito similar ao 
que era tocado pela famosa congênere 
do Rio de Janeiro-RJ, Os Oito Batu-
tas, criada em 1919, por Alfredo da 
Rocha Viana Filho (1898-1973), co-
nhecido como Pixinguinha. Entre os 
músicos que fizeram parte da banda 

2 SOUZA, Flávia Alessandra de. Organizações e espaços da raça no oeste paulista: movimento negro e poder local em Rio Claro-SP (dos anos 1930 aos anos 
1960). Tese apresentada ao Programa de Pós- graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos-SP, 2008, p.87. 
3 SOUZA, 2008, p.90.
4 SOUZA, 2008.
5 SOUZA, Flávia Alessandra de. Poder Local e Representação Política: Negros e Imigrantes no Interior Paulista (Um estudo sobre o Município de Rio Claro-SP). 
Dissertação apresentada ao Departamento de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, 2004.
6 ANDREWS, George Reid. Negros e Brancos São Paulo (1888-1988). Bauru-SP: EDUSC, 1988.

Machito e os Afro-Cubanos, 1946. 
Fonte: http://www.jazzlatino.org/Welcome.html - acesso em 10 de junho de 2008.
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encontrava-se Ernesto Joaquim Maria 
dos Santos (1889-1974), apelidado 
Donga. Tocando gêneros tais como 
choro, maxixe e samba, Os Oito Ba-
tutas fizeram fama entre as elites do 
Rio de Janeiro utilizando instrumen-
tos que, na época, eram conhecidos 
exclusivamente nos subúrbios da ci-
dade. 

Cabe sublinhar que, depois de 
várias turnês pelo Brasil e pelo exte-
rior, em 1920 o grupo passou a com-
por um repertório musical bastante in-
fluenciado pelo jazz norte-americano. 

Nos Oito Batutas,

as influências do jazz, sofridas 
no exterior, tornaram-se logo 
evidentes, pela inclusão de 
saxofones, clarinetas e trom-
petes, pela utilização de arran-
jos instrumentais no estilo das 
jazz-bands e pelas alterações no 
repertório, que passou a incluir 
fox-trots, shimmys, ragtimes e 
outros ritmos estrangeiros da 
moda.7

Em comparação, é visível a 

similaridade performática imagética 
entre o jazz band Os Batutas Riocla-
renses e o jazz band Os Oito Batutas 
do Rio de Janeiro:

Antes do tour pela Argentina, 
a banda Os Oito Batutas tinha realiza-
do um tour na moderna “cidade luz”, 
Paris, entre fevereiro e junho de 1922. 
Por essa época, Paris era movimenta-
da pelas chamadas danses exotiques 
ou danses nouvelles, das quais faziam 
parte maxixe (Brasil), tango (Argen-
tina), cake-walk (Estados Unidos), 
rumba (Cuba), entre outras8. 

7 Em  http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/oito-batutas.html  – acesso em 10.jun.2008
8 BESSA, Virgínia de Almeida. “Um bocadinho de cada coisa”: trajetória e obra de Pixinguinha. História e música popular no Brasil dos anos 1920 e 1930. 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo-SP, 2005.  

Jazz Band Oito Batutas durante tour na Argentina, 1923 - Fonte: http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/oito-batutas.html 
acesso em 10. jun. 2008.
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Nas primeiras décadas do sé-
culo XX, gêneros musicais de matriz 
africana que se haviam desenvolvido 
relativamente isolados até então, fo-
ram se tornando parte de uma “cul-
tura global”, tendo papel decisivo 
nesse processo as novas tecnologias 
de gravação, o desenvolvimento do 
rádio e dos transportes. No bojo dessa 
transculturação, o interesse pela rum-
ba, por exemplo, ocorreu quando es-
tavam em voga gêneros musicais in-
ternacionais “exóticos” tais como jazz 
(Estados Unidos), calypso (Trinidade 
e Tobago) e maxixe (Brasil) [tradução 
livre]9. 

Nesse contexto cultural é que 
Os Oito Batutas foram largamente 
influenciados pelos músicos negros 
de jazz dos Estados Unidos, durante 
o tour em Paris de 1922. De volta ao 
Brasil, a banda relatou à imprensa ca-
rioca sua identificação com o jazz dos 
pares norte-americanos, conforme re-
gistro do jornal A Notícia: 

a camaradagem entre os músi-
cos das duas nacionalidades (...)  
estabeleceu-se de tal forma, que, 
por vezes, os norte-americanos 
acompanhavam com a sua bate-
ria extravagante e endemoniada, 
os números dos instrumentistas 
brasileiros. Desta comunhão, 
nasceu no “Pichinguinha” o 
imenso desejo de experimentar 
o saxophone10.

Consideramos que a explicação 
para a (re)produção do jazz norte-ame-

ricano pelos músicos brasileiros assen-
ta-se, estruturalmente, num processo 
de identificação transnacional de raça 
(no sentido cultural e sociológico do 
termo), e não na expansão capitalista 
do mercado musical de então. Bandas 
negras brasileiras tais como Os Ba-
tutas Rioclarenses e Os Oito Batutas 
puderam assimilar e incluir jazz em 
seus repertórios devido, essencial-
mente, à existência de um processo de 
identificação transnacional, ou seja, 
de um processo afro-diaspórico, por 
meio do qual músicos de ascendência 
africana puderam conectar-se entre si, 
elaborando produtos identitários de 
raça.  

Contudo, no Brasil, essa iden-
tificação transnacional de raça era 
radicalmente incompatível com as 
ideias daqueles que defendiam uma 
musicalidade “genuinamente brasi-
leira”, capaz de representar o “cará-
ter excepcionalmente mestiço” do 
povo brasileiro. Note-se que Gilberto 
Freyre, o mais entusiasta dos intelec-
tuais da miscigenação cultural brasi-
leira, buscou por Pixinguinha e Don-
ga em 1926 (por intermédio de Sérgio 
Buarque de Holanda, intelectual, e 
Prudente de Moraes Neto, político) 
com o propósito de construir uma 
musicalidade que fosse representativa 
da nação brasileira, mestiça por exce-
lência em sua concepção11.

Ainda que não tenhamos en-
contrado nada sobre as impressões de 
Freyre com referência ao jazz tocado 
pela banda Os Oito Batutas, é coe-
rente afirmar que ele compreendia a 

reprodução musical em apreço como 
uma prática de “negros brasileiros ca-
ricaturados negros norte-americanos” 
– o que declarou em 1950, quando, 
enquanto deputado, endereçou crítica 
aos negros praticantes do “racismo às 
avessas” em solo brasileiro12. 

É importante pontuar que, 
particularmente na primeira metade 
do século vinte, duras críticas eram 
endereçadas à incorporação do jazz 
no Brasil. 

Quando compôs “Carinhoso”, 
entre 1916 e 1917 e "Lamentos" 
em 1928, que são considerados 
alguns dos choros mais famo-
sos, Pixinguinha foi criticado e 
essas composições foram con-
sideradas como tendo uma ina-
ceitável influência do jazz [no 
Brasil ]...13

Outro exemplo de ataque ao 
jazz pode ser acompanhado por meio 
de um artigo abertamente racista, pu-
blicado em jornal de Rio Claro, terra 
da banda Os Batutas Rioclarenses, 
conforme segue: 

Jazz, filho preto da cachaça

(Copyright da União Jornalis-
tica Brasileira para o “Diario”)
O jazz, com todos os seus guin-
chos, com a hysteria de seus 
chocalhos, sua bateria e sua 
lataria infernal; com toda sua 
pose de musica do seculo, tem a 
alma triste e dolente ... dos que 
soffrem  (...)

9 MOORE, Robin. Nationalizing blackness: Afrocubanismo and artistic revolution in Havana, 1920-1940. Pittsburgh (PA, EUA): Editora da Universidade de 
Pittsburgh, 1997.
10 Jornal A Notícia, apud Bessa, 2005, p.103.
11 COELHO, Luís Fernando Hering. Los Ocho Batutas en Buenos Aires: de musicalidades locais e globais no início do século XX. Projeto de tese apresentado ao 
Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis), 2006, p.15. 
12 “Declara o deputado Gilberto Freyre: dois racismos despontam no Brasil”, Tribuna da Imprensa, 07/19/1950; apud NASCIMENTO, Abdias do & NASCIMENTO, 
Elisa Larkin. “Reflexões sobre o Movimento Negro no Brasil, 1938-1997”. In Guimarães, A. S. A. & Huntley, L. (org.). Tirando a máscara: ensaios sobre o racismo 
no Brasil. São Paulo: Paz e Terra/Southerm Educacional Foundation, 2000, pp.213-14.
13 Em  http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/oito-batutas.html  – acesso em 10 de junho de 2008.
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Não admira. O jazz não é fructo 
da época doida das coisas que 
vôam; não é invenção do ho-
mem branco machiavelico, em 
sua eterna incursão pelo mundo 
inexplorado da sciencia (...)
Jazz é irmão torto do samba, é 
filho natural da macumba afri-
cana (...)

[O jazz é] essa musica ultra mo-
derna, que é antiga em seu espi-
rito, porque traz consigo a alma 
dolente dos negros africanos, o 
grito primitivo dos selvagens.
Jazz é o filho negro da cachaça. 
É a vestimenta alegre da lamu-
ria, do chôro, da imploração. 
Jazz é a fuzarca de joelhos, 
mãos postas p’ro céu, chamando 
pai Ogun, deus da macumba14.        

Esse artigo, que liga o homem 
branco à ciência, e o homem negro 
ao primitivismo selvagem, pode ter 
sido publicado pelo jornal local como 
uma provocação ao jazz da banda Os 
Batutas Rioclarenses. De todo modo, 
é necessário considerar a publicação 
num contexto mais abrangente. A era 
do jazz teve um impacto cultural pro-
fundo também em Cuba, mas não sem 
contestação. Em Havana, por exem-
plo, oponentes do jazz descreveram o 
gênero como “uma criação diabólica 
e infernal, enviada pelo demônio para 
destruir a humanidade” [tradução li-
vre]15.

Contudo, não obstante os 
constantes ataques ao jazz (e aos gê-
neros de matriz africana como um 
todo), os músicos adeptos não apenas 
o expandiram como também promo-
veram o encontro entre o jazz e outros 

ritmos próprios da Diáspora Africana. 
Nesse sentido, enquanto mú-

sicos negros brasileiros como João 
de Souza (Os Batutas Rioclarenses), 
Pixinguinha e Donga (Os Oito Batu-
tas) tiveram fundamental importância 
para a ocorrência do casamento entre 
jazz e samba, nas primeiras décadas 
do século XX, músicos tais como 
o afro-cubano Mario Bauzá (1911-
1993) e o afro-americano John Birks 
Gillespie (1917-1993), conhecido 
como Dizzy Gillespie, tiveram um pa-
pel dessa mesma valia para o enlace 
entre jazz e ritmos afro-cubanos, dos 
anos 1940 em diante.     

Por razões históricas, o inter-
câmbio cultural entre Cuba e Estados 
Unidos foi muito mais intenso que o 
ocorrido entre Brasil e Estados Uni-
dos. Como observa Nathan Miller, 

por volta de 1900 uma lingua-
gem musical comum existia en-
tre os Estados Unidos e Cuba, 
em função, em parte, da intro-
dução de ritmos cubanos na mú-
sica de New Orleans. Viagens 
entre a ilha e a cidade do porto, 
do sul [dos Estados Unidos], 
tinham iniciado uma poliniza-
ção cruzada de idéias e práticas 
(...) O pioneiro do jazz Jelly 
Roll Morton (1890-1941) ... é 
freqüentemente citado por ter 
cunhado o termo “Spanish Tin-
ge” [“tonalidade” ou “marca” 
hispânica], um crédito à influ-
ência caribenha em sua música 
[tradução livre]16. 

Miller também pontua que

soldados negros dos Estados 

Unidos introduziram o jazz em 
Cuba  durante  a  guerra   hispa-
no-americana (1898). Após essa 
introdução, desenvolvimentos 
paralelos ocorreram nos Estados 
Unidos e em Cuba, tendência que 
foi continuamente afetada por 
grupos de cubanos em visita a 
cidades norte-americanas e pelas 
viagens de norte-americanos à 
ilha [Cuba] (...) 
Durante os primeiros anos do 
século XX, músicos em Cuba 
estavam experimentando o 
jazz; descargas [improvisações 
musicais] já aconteciam em 
Havana antes de 1910 (...) 
[tradução livre]17.

Nesse contexto, desde o sécu-
lo XIX tradições musicais caribenhas 
e norte-americanas migraram e mis-
turaram-se reciprocamente. Por volta 
dos anos 1940 e 1950, para além de 
Bauzá e Gillespie, músicos afro-cubanos 
tais como Francisco Raúl Gutiérrez 
Grillo (1909-1984) e Luciano Pozo 
y Gonzales (1915-1948), respectiva-
mente conhecidos como Machito e 
Chano Pozo, realizaram a fusão entre 
jazz e ritmos afro-cubanos de manei-
ra destacadamente autêntica. Novos 
instrumentos foram definitivamente 
incorporados ao léxico do jazz, tendo 
aí papel destacado músicos percussio-
nistas. Ainda de acordo com Miller, 

a música criada pelo conjunto 
de Machito sob a direção de 
Bauzá apresenta um casamento 
exitoso entre formulações rítmi-
cas cubanas e arranjos do jazz. 
Dessa maneira as duas tradições 
foram alvo de atenção [tradução 
livre]18.

14  Jornal Diário do Rio Claro, de 27 de agosto de 1937. 
15 Casella, Alfredo. “La música necesaria”. Musicalia 7, 1929; apud  MOORE, 1997, p.172.
16 MILLER, Nathan Brad. Mario Bauzá: Swing Era novelty and Afro-Cuban authenticity. Tese, Universidade do Missouri-Columbia, 2007, p.14. 
17 MILLER, 2007, p.23.
18 MILLER, 2007, p.61.
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Mario Bauzá, diretor musical 
de Machito e sua Orquestra Afro-Cu-
bana, é considerado o fundador do jazz 
afro-cubano e uma das personalidades 
de maior influência no que é generi-
camente identificado por jazz latino. 
Bauzá trabalhou por muitos anos com 
Dizzy Gillespie, personalidade de im-
portância decisiva no desenvolvimen-
to do bebop jazz nos Estados Unidos. 
O encontro entre figuras tão distintas 
– Bauzá e Dizzy – foi crucial para a 
formação do cubop jazz no início dos 
anos 1940 e o que torna especialmen-
te importante esse intercâmbio é a 
confluência de heranças afro do Cari-
be e dos Estados Unidos. 

Quando Dizzy decidiu mon-
tar seu próprio conjunto musical com 
elementos musicais latinos, contou 
com a experiência de Bauzá para con-
tratar outra figura de peso na forma-
ção do cubop, Chano Pozo. Palavras 
do próprio Dizzy dão-nos uma ideia 
sobre quão importante fora Chano 
para a confluência em apresso: 

DIZZY GILLESPIE – Eu nun-
ca entendi como Chano Pozo 
conseguia fazer aquilo. Ele real-
mente era “o homem”. Esse foi 
um ótimo período criativo na 
nossa história, e “Cubana Be, 
Cubana Bop” foi uma de nossas 
produções mais venturosas... 
[tradução livre]19. 

Apesar da falta de habilidade 
idiomática de Dizzy and Chano para 
se comunicarem um com o outro – 
uma vez que o primeiro não sabia 
espanhol, e o segundo não conhecia 
inglês –, e a despeito do racismo e 

19 GITLER, Ira. Swing to Bop: an oral history of the transition in jazz in the 1940s. New York: Editora da Universidade de Oxford, 1985, p.292.

Da direita para a esquerda: Dizzi Gillespie, Chano Pozzo e James Moody. Fonte: http://depthome.
brooklyn.cuny.edu/isam/Newslet%20F07/cover.htm - acesso em 10 de junho de 2008.
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da discriminação que afetavam equi-
paradamente negros em Cuba e nos 
Estados Unidos20 (e pessoas de as-
cendência africana como um todo), 
Dizzy e Chano desempenharam papel 
fundamental ao promoverem a cone-
xão entre produtos culturais cubanos 
e norte-americanos de matriz africa-
na. Gillespie (norte-americano) cos-
tumava imitar o sotaque hispânico do 
“inglês” de Chano (cubano) parafra-
seando-o: “Deehee no peek pani, me 
no peek Angli, bo peek African”21 22 – 
afirmação sumamente simbólica que 
reflete aspectos da transnacionalidade 
cultural da Diáspora Africana.

É importante destacar que 
ritmos afro-cubanos também eram 
tocados e prestigiados no meio negro 
rio-clarense, conforme indica o de-
poimento abaixo:

Quando a orquestra anun-
ciava “Rumba, Mambos e 
Cha-Cha-Chas”, eeeeeehhh, 
ninguém ficava na cadeira! 
Mais ou menos assim [por 
volta de] 47, 48 [1947, 1948] 
(Entrevista com Durval Au-
gusto)23.

Consideramos que também a 
presença da rumba, do mambo e do 
cha-cha-chá nos circuitos negros de 
Rio Claro reforça a argumentação da 
existência de um espelhamento de 
raça entre atores sociais que, apesar 
de geograficamente afastados, se en-
contravam culturalmente conectados.  

Conclusão

A experiência musical de-
monstrada pelas bandas Os Batutas 

Rioclarenses, Os Oito Batutas, Ma-
chito e seus Afro-Cubanos, e Gilles-
pie, caracteriza uma prática identitá-
ria constitutiva da Diáspora Africana 
– aqui compreendida não como uma 
realidade distante, mas enquanto um 
fenômeno social complexo, coletiva-
mente construído e (re)produzido por 
práticas cotidianas. Diáspora Afri-
cana é, antes de categoria analítica, 
uma categoria nativa constantemente 
estruturada por práticas coletivas em 
termos empíricos. Em consonância 
com Joseph E Harris, para compreen-
der esse fenômeno empírico é indis-
pensável levarmos em consideração

a dispersão global (voluntária 
ou involuntária) de africanos 
na história; a emergência de 
uma identidade cultural trans-
nacional em termos de origem 
e condição social; e o retorno 
psicológico ou físico para a 
terra mãe, África. Isso posto, a 
Diáspora Africana assume um 
caráter de um fenômeno dinâ-
mico, contínuo e complexo que 
se estende em termos de tempo, 
geografia, classe e gênero [tra-
dução livre]24.  

As conexões musicais entre o 
jazz e o samba estabelecidas por per-
sonalidades tais como João de Souza, 
Zé Pita (Rio Claro), Pixinguinha e 
Donga (Rio de Janeiro), por um lado, 
e entre jazz e ritmos afro-cubanos por 
figuras como Mario Bauzá, Machito, 
Chano Pozo (Cuba) e Dizzy Gilles-
pie (Estados Unidos), de outro, são 
exemplos emblemáticos acerca de 
como os atores sociais podem cons-
truir e entrelaçar seus produtos raciais 

no interior de um contexto afro-dias-
pórico. A despeito das adversidades 
que esses músicos negros tiveram que 
enfrentar, principalmente em função 
do racismo e da discriminação – e, 
particularmente no Brasil, em razão 
das acusações de prática de “ameri-
canismo negro na terra da harmonia 
racial por excelência”–, conseguiram 
oferecer contribuições seminais para 
a continuidade da Diáspora Africana. 

Em conclusão, samba, ritmos 
afro-cubanos e jazz foram coletiva-
mente criados em espaços geografi-
camente diferentes, mas racialmente 
análogos, entendendo raça como uma 
construção social no campo da cul-
tura. Esses estilos musicais tiveram 
origem no interior de espaços de raça 
sobremaneira marcados por tradições 
culturais africanas, e em contrasti-
vidade com gêneros legitimados e 
estabelecidos pela sociedade “envol-
vente”. Exatamente por serem prove-
nientes de espaços negros é que João 
de Souza, Zé Pita, Pixinguinha, Don-
ga, Bauzá, Machito, Chano e Dizzy 
tinham em comum um saber musical 
formatado pela raça, condição funda-
mental para as conexões negras aqui 
consideradas. Parafraseando Chano, 
todos eles estavam “falando africa-
no”. 

E elucidemos: nessa “sincro-
nia idiomática” figura com destaque 
internacional ninguém menos que 
Salvador da Silva Filho (1938 - ...), 
apelidado Dom Salvador – célebre 
músico negro rio-clarense que foi 
homenageado e nobilitado em 2011 
pela GRASIFS - A Voz do Morro, 
agremiação carnavalesca historica-
mente negra de Rio Claro-SP.  Não 
por acaso. 

20 MILLER,  2007, pp.31-32.
21 FRASER, Al & GILLESPIE, Dizzy. To Be or Not to Bop: An Autobiography. New York: Editora Da Capo, 1985, p.318.
22 Versão em inglês: “Dizzy does not speak Spanish, I do not speak English, we both speak African”; tradução em português: “Dizzy não fala espanhol, eu 
não falo inglês, nós dois falamos africano”. 
23 SOUZA, 2008, p.90. 
24 HARRIS, Joseph E. (ed.). Global dimensions of the African Diaspora. Washington: Universidade de Howard, 1993, p.3-4. 
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Com as diretrizes fundamentadas na reorientação das práticas de assistência social enquanto direito, ao longo de duas 
décadas, a Secretaria Municipal de Ação Social (SMAS) vem desenvolvendo suas atividades, mediante a legislação que a regula, 
trabalhando para efetivar políticas sociais que assegurem à população o acesso a benefícios e serviços, construindo um espaço de 
expansão da cidadania, em conquista de seus direitos e expressão de seus interesses.

Com o decorrer do tempo, aliada à complexidade de suas funções e atividades, a SMAS foi a responsável por produzir e/
ou acumular um considerável volume de documentos. 

Arquivada de maneira indiscriminada, a documentação referente à criação e às atividades-fim, apresentava-se como um 
problema e uma preocupação para a organização da Secretaria, pois reconhecemos a importância de se obter conhecimento e con-
trole desse material, o qual poderá contribuir, como fonte de pesquisa, para uma caminhada histórica relevante para o Município.

 Assim sendo, no ano de 2010 a SMAS iniciou um projeto para elaborar o plano de classificação de documentos da Secre-
taria, sendo responsáveis por este trabalho as historiógrafas Talita Gouvêa Basso e Adriana Parisotto Borges de Miranda Vieira.

Acervo da Secretaria Municipal de Ação Social. 2013 - Foto de Nilce Franco Bueno.

50 metros lineares de documentos 
contam a história da Secretaria de 
Ação Social em Rio Claro
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A primeira etapa das operações 
técnicas buscou localizar, entre a vo-
lumosa documentação, as fontes de in-
formação que possibilitassem conhecer 
a história do órgão produtor desse ma-
terial.

Nesse sentido, tornou-se indis-
pensável o estudo do artigo 21 da Lei 
Municipal nº 2.424/91- que definiu, pela 
primeira vez, a estrutura e as competên-
cias da Secretaria – como também uma 
leitura atenta da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Rio Claro, promulgada em abril 
de 1990 (especialmente os artigos 247 
e 248, que tratam da assistência social); 
da Lei Orgânica da Assistência Social; 
e, finalmente, os artigos 34 e 35 da Lei 
Municipal nº 001 de 26 de abril de 2001, 
promulgada pelo então Prefeito Claudio 
Antonio de Mauro, que reorganizou, 
mais uma vez, a estrutura administrati-
va. Somam-se a estes, os relatórios anu-
ais de atividades e os próprios planos 
de assistência social do município, bem 
como uma literatura especializada sobre 
planos de classificação de documentos.

Durante o ano de 2011, defini-
ram-se, a partir das funções atribuídas 
à Secretaria, os quatro fundos que com-
põem o seu acervo documental, sendo 
eles: Políticas e Planejamento de Ações 
Sociais e Cidadania; Ações de Prote-

ção Social às Famílias em Situação de 
Vulnerabilidade e Risco Social; Ações 
de Proteção Social à Criança e ao Ado-
lescente; Gestão da Assistência Social 
Básica e Especial de Média e Alta Com-
plexidade.

Até a presente data, foram tra-
balhados 50,12 metros lineares de docu-
mentos textuais, acondicionados em 358 
caixas-arquivo, número que corresponde 
a 100% do total, os quais constataram 
haver uma lacuna na documentação re-
ferente ao período de 2005 a 2008. Além 
disso, foi criado o Arquivo Central para 
trabalhar a documentação corrente dos 
diversos setores da Secretaria.

Para a gestão 2013-2016, objeti-
va-se organizar e acondicionar adequa-
damente o amplo acervo fotográfico, que 
ora se encontra sem identificação, bem 
como prestar assessoria às unidades de 
apoio e atendimento, ligadas à Secretaria 
Municipal de Ação Social, na produção 
e na organização de seus respectivos 
arquivos correntes, por considerarmos 
de vital importância para garantir a or-
ganização e manutenção do sistema de 
conservação dos documentos de caráter 
intermediário e permanente do referido 
órgão municipal.

Isso mostra que o projeto1 desde 

sua fase inicial avançou, inclusive o que 
trata da reforma administrativa da Se-
cretaria e que inclui o setor de arquivo, 
possibilitando, assim, a continuidade de 
seu crescimento.

A aproximação através de par-
ceria com outras instituições, como o 
Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro “Oscar de Arruda Penteado” e a 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP), também se 
apresenta no plano desse Setor para os 
próximos anos, principalmente na elabo-
ração de projetos que visam proporcio-
nar melhores condições para os serviços 
e o atendimento da rede socioassisten-
cial no Município.

Em suma, o Setor de Arquivo 
apresenta-se, hoje, como uma realidade, 
graças aos esforços somados entre os 
demais setores da Secretaria Municipal 
de Ação Social, bem como a conscien-
tização e o reconhecimento da impor-
tância de se manter organizada toda a 
documentação de um órgão que presta 
serviços à população do município de 
Rio Claro. 

Conceitos e Definições

A Arquivologia ou Arquivística 

Acervo da Secretaria Municipal de Ação Social. 2013 - Foto de Nilce Franco Bueno.

1 O início deste projeto foi relatado na Revista do Arquivo nº 6, de outubro de 2010.
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é uma ciência oriunda de um desdo-
bramento econômico, quando os países 
desenvolvidos passaram a se preocupar 
com a massa documental que possuíam 
e as informações nela contidas.

O objetivo da arquivística é o 
conhecimento da natureza dos arquivos 
e das teorias, métodos e técnicas a serem 
observados na sua constituição, organi-
zação, desenvolvimento e utilização.

Contudo, seu principal objeti-
vo é o acesso à informação contida nos 
arquivos, seja aquela que é imprescin-
dível para a tomada de decisões e para 
o funcionamento da administração de 
instituições públicas e privadas, seja a 
que possui valor testemunhal dos direi-
tos do cidadão, ou, ainda, a que possui 
valor histórico-cultural por se constituí-
rem de registros de ações das sociedades 
passadas. 

Segundo Heloisa Leberalli 
Bellotto: 

A finalidade última dos arqui-
vos, seu objetivo maior, é, pois, 
comprovadamente, o acesso à 
informação, seja em que idade 
documental for e, consequente-
mente, em que âmbito arquivís-
tico for (corrente, intermediário, 
permanente).
Poderíamos, talvez, de um outro 
ponto de vista, tomar a informa-
ção como um objeto intelectual 
da arquivologia, considerando 
os demais como objetos físi-
cos. Entretanto, mesmo assim, 
na dicotomia objeto intelectual/
objeto material talvez coubesse 
considerar o dado como o obje-
to intelectual, continuando a ser 
o acesso à informação, o obje-
tivo do que fazer arquivístico. 
(BELLOTTO: S/D, 1)

A prática na organização de ar-
quivos remonta à antiguidade. Com o 
acúmulo de experiência surgem, no iní-
cio do século XIX, vários manuais, em 
diferentes países, divulgando práticas 
arquivistas. Esses manuais, produzidos 
por arquivistas e/ou associações profis-
sionais, descreviam as práticas nacionais 

referentes à concepção e ao tratamento 
de arquivo.

No século XX, a arquivística se 
consolida enquanto área das chamadas 
Ciências da Informação. Há também a 
criação do Conselho Internacional de 
Arquivos, em 1950, e nessa mesma dé-
cada surgem diversas publicações im-
portantes na área de arquivos que con-
solidam os princípios e os conceitos da 
disciplina arquivística.

Para entender melhor o conceito 
de arquivo, é preciso antes conhecer três 
conceitos básicos: documento, informa-
ção e suporte.

A definição de documento, se-
gundo o Dicionário de Terminologia 
Arquivística é “unidade constituída pela 
informação e seu suporte”. Por informa-
ção entende-se todo e qualquer elemento 
referencial contido num documento. Já 
suporte é considerado o material no qual 
as informações são registradas, exem-
plo: papel, fita magnética, papiro, perga-
minho, entre outros.  

Assim sendo, segundo o mes-
mo dicionário, arquivo é o “conjunto de 
documentos que, independentemente da 
natureza ou do suporte, são reunidos por 
acumulação ao longo das atividades de 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas”. E, de acordo com a Lei Fede-
ral nº 8159, de 8 de maio de 1991, em 
seu artigo 2º:

Consideram-se arquivos, para 
fins desta lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e rece-
bidos por órgãos públicos, insti-
tuições de caráter público e enti-
dades privadas, em decorrência 
do exercício de atividades espe-
cíficas, bem como por pessoa fí-
sica, qualquer que seja o suporte 
da informação ou a natureza dos 
documentos.

O termo arquivo também é uti-
lizado para entidade administrativa res-
ponsável pela custódia, pelo tratamento 
documental e pela utilização dos arqui-
vos sob sua jurisdição; para edifício em 
que são guardados os arquivos e mesmo 
para móvel destinado à guarda de docu-
mentos.

A arquivologia é baseada em 
vários princípios, dentre eles, o Princípio 
da Ordem Original; Teoria das três Ida-
des; o Princípio da Proveniência.

O Princípio da Ordem Original é 
o aquele, segundo o qual o arquivo deve 
conservar o arranjo dado pela instituição 
coletiva, pessoa ou família que o pro-
duziu. Portanto, ele enuncia que, em se 
levando em conta as relações estruturais 
e funcionais que presidem a origem dos 
arquivos, a sua ordem original garante 
sua organicidade.

Por organicidade, entende-se 
segundo o Dicionário de Terminologia 
Arquivística “Qualidade segundo a qual 
os arquivos refletem a estrutura, funções 
e atividades da entidade produtora/acu-
muladora em suas relações internas e 
externas.” (Dicionário: 2012)

 A Teoria das três Idades surgiu 
em 1973, como consequência da ex-
plosão documental do pós-guerra, co-
meçando a levar em conta as diferentes 
fases por que passam os documentos sob 
o ponto de vista de sua administração 
e de seu uso, desde o momento de sua 
produção até sua eliminação ou guarda 
permanente.

A primeira idade é o arquivo 
corrente, constituído de documentos em 

Acervo da Secretaria Municipal de Ação 
Social. 2013 - Foto de Nilce Franco 
Bueno.
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curso ou consultados frequentemente, 
conservados nas empresas ou institui-
ções que os receberam e os produziram, 
e que ficam localizados próximo ao pro-
dutor ou administrador.

A segunda idade corresponde 
ao arquivo intermediário, constituído 
de documentos que deixaram de ser 
consultados com frequência, mas cujos 
órgãos que os receberam e/ou os produ-
ziram poderão ainda necessitar deles por 
algum motivo. Esses não precisam estar 
localizados próximo ao produtor ou ad-
ministrador.

A terceira idade é o arquivo per-
manente, o qual possui documentos que 
perderam o valor de natureza adminis-
trativa, mas são conservados em razão 
do seu valor histórico ou documental.

Já o Principio da Proveniência é 
aquele, segundo o qual, os documentos 
de arquivo se apresentam sob inúmeras 
formas e nos mais diversos suportes ma-
teriais. Não é o tipo, nem a forma, nem o 
conteúdo informativo que caracterizam 
um documento de arquivo, mas sim a 
sua origem, ou seja, o modo como ele 
foi produzido, em função e no decorrer 
da atividade de uma pessoa física ou ju-
rídica.

A proveniência é, portanto, o 
elemento mais importante a identificar 
num conjunto de documentos, pois é 

com base nela que se estruturam e orga-
nizam os fundos arquivísticos.

O fundo arquivístico é o conjun-
to de documentos de toda natureza, que 
quaisquer corpos administrativos, pesso-
as físicas ou jurídicas tenham reunido, 
automática e organicamente, em razão 
de funções ou atividades.

Há o fundo aberto, ao qual po-
dem ser acrescentados novos documen-
tos em função de a entidade produtora 
continuar em atividade; e o fundo fecha-
do - que não recebe acréscimos de docu-
mentos, em função de a entidade produ-
tora não se encontrar mais em atividade.

Se arquivo é o conjunto de docu-
mentos recebidos e produzidos por uma 
entidade, seja ela pública ou privada, no 
decorrer de suas atividades, claro está 
que, sem o conhecimento dessa entida-
de, sua estrutura e alterações, seus obje-
tivos e funcionamento, seria bastante di-
fícil compreender e avaliar o verdadeiro 
significado de sua documentação. 

O levantamento deve ter início 
pelo exame dos estatutos, regimentos, 
regulamentos, normas, organogramas 
e demais documentos constitutivos da 
instituição mantenedora do arquivo e ser 
complementado pela coleta de informa-
ções sobre a sua documentação. 

Segundo Janice Gonçalves:

Se o organismo produtor de ar-
quivo for uma entidade (pessoa 
jurídica), muito provavelmente 
estas fontes estarão no próprio 
arquivo, correspondendo a do-
cumentos relacionados à criação 
e à instalação da entidade e aos 
principais momentos de refor-
mulação ou redirecionamento 
administrativo. No caso de insti-
tuições públicas, as informações 
sobre sua criação e sobre suas 
principais transformações estru-
turais deverão estar contidas na 
legislação, podendo ser comple-
mentadas através da consulta de 
relatórios de atividades (indican-
do em que medida as disposições 
legais se efetivaram) e atas de 
reuniões das instâncias internas 
de poder. (GONÇALVES: 1998)

Assim sendo, é preciso analisar 
o gênero dos documentos (escritos ou 
textuais, audiovisuais, cartográficos, ico-
nográficos, informáticos ou outros); as 
espécies de documentos mais frequen-
tes (cartas, faturas, relatórios, projetos, 
questionários.); os modelos e formulá-
rios em uso; volume e estado de conser-
vação do acervo; arranjo e classificação 
dos documentos (métodos de arquiva-
mento adotados); existência de registros 
e protocolos (em fichas, em livro); média 
de arquivamentos diários; controle de 
empréstimo de documentos; processos 
adotados para conservação e reprodução 
de documentos; existência de normas de 
arquivo, manuais, códigos de classifica-
ção e tantos mais. 

Em síntese, trata-se de verificar 
se estrutura, atividades e documentação 
de uma instituição correspondem à sua 
realidade operacional. O diagnóstico 
seria, portanto, uma constatação dos 
pontos de atrito, de falhas ou lacunas 
existentes no complexo administrativo, 
enfim, das razões que impedem o fun-
cionamento eficiente de um arquivo.  
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O sobrado da Família Mazziotti situava-se na Rua Três, esquina da Avenida Três, defronte o Jardim Público (antigas Ruas 
Visconde do Rio Claro e Dr. José Elias).

Construído no início do século XX, de propriedade do industrial e comerciante Nicola Mazziotti, o sobrado de 400m2, 
isolado, com dezoito cômodos, possuía envasaduras com vergas retas e em arco pleno; janelas de  vidraça de abrir com bandeira 
e escuro; cobertura de telha francesa, beiral de estuque com calha; terraço sobre alpendre, mirante, portão e gradis de ferro. Guar-
dava, ainda, magníficas pinturas murais. Consta que as belas escadas internas de madeira, ligando os pavimentos térreo e superior, 
foram obra da firma GARCIA PINTO & GALLO (João Garcia Junior, André Pinto Sampaio e Francisco Gallo).  

Em terreno de 1.455m2, com extensão de trinta e dois metros e setenta centímetros para a Rua Três, frente para a Pre-
feitura Municipal, contíguo à Avenida Três em quarenta e quatro metros e cinquenta centímetros, confrontava com imóveis dos 
herdeiros de João Fittipaldi e do Grupo Ginástico Rio-clarense.

De alto valor principalmente ambiental, a arquitetura do sobrado inspirada no palacete do Dr. Henrique Schaumann, um 
dos primeiros casarões construídos na Avenida Paulista, em São Paulo (projeto dos requisitados arquitetos Augusto Fried e Carlos 
Ekman; na década de 1930 foi vendido ao comerciante Amin Andraus e reformado, recebeu elementos da arquitetura árabe. Dr. 
Schaumann, farmacêutico e político, organizou a famosa botica “Ao Veado d´Ouro”, fundada pelo seu pai, Gustav Schaumann.

Nicola Mazziotti, destacado empresário, dono da afamada Cerâmica Santa Maria, situada na Vila Paulista, foi casado 
com D. Maria Dardis. Figuras de relevo na sociedade rio-clarense, seus filhos Dr. Nicolino, médico, um dos fundadores da 
APM-Associação Paulista de Medicina, casado com D. Hermínia Piccoli, de tradicional família rio-clarense, e Thomaz - este, 
empresário, carinhosamente chamado por “Mazzo”, que foi casado com D. Clery Penna.

Família Mazziotti reunida. Imagem do acervo da família Mazziotti. 
Sem data.

Nicola, D. Maria, filhos e demais 
familiares na escada de acesso ao 
quintal do sobrado. Imagem do acer-
vo da família Mazziotti. Sem data.

Casamento de Nicolino 
Mazziotti e Hermínia Pic-
coli. Imagem do acervo da 
família Mazziotti. Sem data.

O Antigo Sobrado da 
Família Mazziotti



42 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2013

Posteriormente, o sobrado foi 
alienado ao comerciante Humberto 
Cartolano, casado com D. Evelina Bot-
ti, professora, sobrinha do Monsenhor 
Botti. O casal teve quatro filhos: Yvon-
ne casada com João Alves Martins dos 
Santos (advogados); Sônia, professora, 
com Eduardo Buschinneli, engenheiro; 
Humberto Filho (advogado), com Ilse 
Wehmuth (professora), e Fernando (mi-
litar), com Lourdes Santos (professora).

Humberto Cartolano foi o di-
retor da renomada Casa Caetano, Cas-
tellano & Cia., importadora de finos 
artigos: louças, cristais, cutelaria e fer-
ragens. Vereador e Prefeito Municipal, 
nomeado pelo então Interventor Fede-
ral em São Paulo, Armando Sales de 
Oliveira, fundou a Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola de Rio Claro 
e inaugurou o Monumento ao Soldado 
Constitucionalista, escultura em bronze, 
obra-prima do artista Vilmo Rosada, à 
entrada do Cemitério São João Batista.                                                                                                                                         
Encampou o Instituto “Joaquim Ribei-
ro” – o Ginásio Municipal, passando o 
antigo casarão da Segunda Baronesa de 
Dourados, na Avenida Dois, esquina da 
Rua Sete, à Prefeitura –, e construiu inú-
meras escolas primárias em nossa cidade 
e Distritos.  

Faleceu Humberto Cartolano, 
em quatro de abril de 1956, aos sessenta 
e oito anos de idade, na Santa Casa de 
Misericórdia, de colapso cardíaco, assis-
tido pelo Dr. Francisco Penteado Jr.

Dentre os bens deixados desta-
cavam-se o prédio do Teatro Variedades, 

Antigo sobrado da Família Mazziotti. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.

Casarão da Família Schaumann na Avenida Paulista 
em demolição. Sem data.

Automóvel Ford, modelo 1949. Foto de Heitor Navarro Zonta.

Modelos das escadas confeccionadas pela firma Garcia&Gallo. Sem data.
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do Teatro Fênix, o casarão do Barão 
de Porto Feliz, a Rádio Clube, o Jornal 
Cidade e um automóvel da marca Ford 
1949.

Em 1956, a Praça, defronte à 
Igreja do São Bom Jesus recebeu o nome 
do Prefeito Humberto Cartolano.  Nova-
mente Vilmo Rosada, nosso renomado 
escultor,  foi o responsável pelo busto  de  
Humberto Cartolano, por iniciativa do 
então Prefeito Augusto Schmidt Filho.  
Lamentavelmente, o edifício, de alto 
valor histórico e cultural  [após incêndio 
que destruiu boa parte do elegante pala-
cete] foi demolido na administração do 
Prefeito Cláudio Antonio Di Mauro e o 
enorme terreno abriga hoje estaciona-
mento de veículos e comércio. 

Humberto Cartolano. Imagem do acervo 
da Câmara Municipal de Rio Claro.
Sem data.

Nicola Mazzziotti. Imagem do acervo 
da família Mazziotti. Sem data.

Antiga nota de compras da firma da Família Mazziotti. Sem data. 

D. Maria Dardis Mazziotti. Imagem do 
acervo da família Mazziotti. Sem data.

Paisagem da Rua Três, em 2000. Vista do casarão da Família Cartolano à época da demolição. 
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Nascida e criada em Rio Claro, 
percebo hoje que esta cidade me propor-
cionou as possibilidades que eu precisa-
va enquanto cenário para o desenvolvi-
mento do ser que eu sou. Dos espaços 
físicos, escolas, amigos, professores, fa-
mília. Dos personagens que fazem parte 
dessa minha formação (e da história da 
cidade), para citar  um exemplo, Sr. Flo-
rideu Gervásio, que em encontros pelas 
ruas da cidade, ia transferindo suas ex-
periências em causos inesquecíveis, das 
brigas de galo, às experiências na Índia 
que o levaram à manipulação de fitoterá-
picos inacreditavelmente eficazes. 

Mãos que me levaram a outras 
mãos, através das quais pude construir, 
ou reconstruir um pouco mais sobre este 
ser que hoje eu sou. A elas sou grata.  
Entre os exemplos dos mais recentes, 
o contato proporcionado pela pesquisa 
acadêmica vinculada ao LEL, Labora-
tório de Estudos do Lazer do Departa-
mento de Educação Física da UNESP de 
Rio Claro, onde realizo pesquisa na área 
de Estados Emocionais e Movimento. A 
pesquisa envolvendo o tema Felicidade 
Interna, proporcionou-me o contato com 
Helena Águida Marujo, também pesqui-
sadora da área da Felicidade, em terras 
além mar, e cujas crônicas publicadas 
no Jornal Público, organizaram ideias 
despertaram outras e fomentaram pro-
pósitos.

Da adolescente que encontrava 
em Clarice Lispector um espelho sobre 
esse  estado incomum de ser, com a leitu-

Imagem retirada do site jvmcatolico.blogspot.com

Entre ratos, cavalos e elefantes:
qual o preço da sua felicidade?

ra de Água Viva, percebia a importância 
do olhar para o interno (onde o mundo 
se tornava mais claro), formatou uma 
adolescente que via a felicidade como 
único propósito da vida, mesmo que na 
época, se tratasse de uma visão mais li-
mitada. Bom era “pensar a respeito das 
coisas”, sem saber sequer o significado 
da palavra Filosofia. E, embora o tempo 
destinado às reflexões tomasse os mais 
diversos sentidos na vida adulta, elas 
aconteciam, caso do pequeno texto inti-
tulado Ratos, Homens e Elefantes, escri-

to por volta de 1996.
Nele lembrava que todos nós 

fazemos escolhas sobre o que traz felici-
dade às nossas vidas. Escolhemos o que 
vestir, o que comer, aonde ir, o que fa-
zer... Alguns escolhem feijão, outros seus 
sonhos. E então dizia perceber que mui-
tos lembravam ratos, um animalzinho 
tão pequenino e delicado. Estas eram as 
pessoas que tinham comportamentos do 
tamanho de ratinhos, bem pequeninos, 
frágeis. E essa fragilidade, hoje percebo, 
era devido aos medos que carregavam. 
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Pessoas do tipo RATO - pensam – quan-
to maior a altura, maior o tombo. E, as-
sim, movidas pelo medo, sonham peque-
no, pois assim não se arriscam, e se algo 
der errado, o tombo será bem menor. 
Dessa forma, abortam grandes sonhos 
em função desse medo, ou melhor, às 
vezes, nem sonham. E levam uma vida 
aparentemente sem riscos, previsível e 
talvez sem graça, do ponto de vista dos 
outros dois animais. Tudo por conta do 
medo. Medo esse que mora no lado obs-
curo do nosso ser, ou da nossa sombra, 
como lembra Jung (1938).

Mas existem as pessoas do tipo 
CAVALO - na proporção do animal, 
comparado aos ratos, são mais fortes, 
mais audaciosos e buscam uma felici-
dade proporcional ao seu empenho. O 
medo já não domina de forma constante 
a sua personalidade, se considerarmos 
que a personalidade é apenas o aspecto 
mais recente do ser e que o medo mora 
em nosso DNA, em nossa memória ge-
nética (VOLPI; VOLPI, 2006), e que 
guarda marcas dos traumas emocionais 
dos nossos antepassados, tanto quanto 
aspectos genéticos que modelam nossa 
aparência e outros aspectos de ordem 
física. Tudo lá, em nosso subconsciente. 
Os ratos também são influenciados por 
estas marcas... Os cavalos, parcialmen-
te dominadores dessas marcas, sonham 
maior e podem, pelo menos aparente-
mente, ter uma vida menos limitada, pois 
são capazes de sonhar e mais, acreditam 
em seus sonhos e, portanto, podem ter 
uma felicidade proporcional ao seu oti-

mismo, tema largamente estudado pela 
Psicologia Positiva, área da ciência que 
vem se dedicando a temas relacionados, 
no meu ponto de vista, aos caminhos 
para uma vida plena, verdadeira, e entre 
seus focos está a felicidade. 

Mas existem os ELEFANTES, 
lembrava eu, aquelas pessoas que, já 
tendo desenvolvido a força necessária 
para levar seus sonhos a cabo, superam 
qualquer aspecto que traga alguma for-
ma de dúvida (também filha do medo) 
sobre o sucesso de seus intentos.  São 
muito mais otimistas. Os elefantes são 
audaciosos, sonham grande e, por fim, 
os conquistam facilmente. E, é claro, 
seus sonhos são proporcionais às ener-
gias dispensadas, uma vez que, sonhos 
grandes, audaciosos, requerem muito 
mais empenho físico e mental.

Hoje, logo pela manhã, quando 
falava a um grupo de funcionários da 
UNESP, durante um treinamento (mais 
uma vez os espaços trazendo oportu-
nidades) lembrei-me, então, que era 
este pequeno texto, o primeiro no qual 
abordava textualmente a temática da fe-
licidade. Falei-lhes da importância desse 
olhar para dentro, uma tentativa de re-
descobrir o castelo ou morada interior, 
como chamava Santa Teresa de Ávila, a 
propósito do conhecimento da vida dos 
santos, tão ricas e nada fictícias citan-
do Teresa de Lisieux, Padre Pio, Santo 
Agostinho, São Francisco de Assis, e 
lembrando os recentes Madre Teresa de 
Calcutá, Papa João Paulo II e Francisco. 
Quais seriam os seus sonhos? Que tipo 

de sonho sonhavam? Quanto investiam 
nestes sonhos? Poderíamos pensar em 
outros personagens da história mundial 
no campo das artes, da ciência ou da po-
lítica, ou mesmo da realidade brasileira 
ou local, não? E então, faríamos os mes-
mos questionamentos... Afinal, quem 
não tem sonhos? Grandes ou pequenos, 
todos os temos.

Mas passar de ratos a cavalos 
e de cavalos a elefantes, é apenas uma 
questão de consciência, de escuta inter-
na, vontade e coragem. Gosto muito de 
lembrar Confúcio, em frase adaptada 
pelos seus discípulos, o qual dizia que se 
quiséssemos mudar o mundo teríamos 
que começar por nós próprios. Sócra-
tes comungava do mesmo pensamento, 
adotando o aforismo “Conheça-te a ti 
mesmo”, inscrito no pátio do Templo de 
Apolo, em Delfos, na Grécia.  O auto-
conhecimento significa esse olhar para 
dentro, e é claro, silêncio e tempo, cora-
gem para perceber e assumir traços não 
muito positivos e, VONTADE para uma 
revisão nos VALORES que carregamos 
e com os quais nossas vidas são guiadas.

Dra Helena A. Marujo é Co-coordenadora do Executive Master em Psicologia Positiva 
Aplicada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica 
de Lisboa. Imagem retirada do site www.youtube.com/watch?v=lIvyHVBcBuQ

Santa Teresinha de Ávila – Proclamada 
pelo Para João Paulo II como Doutora 
da Igreja. Imagem retirada do site 
www.comunidadefilhosdemaria.com
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O que percebemos, tanto na vida 
dos santos, como de personagens da his-
tória mundial ou local é que estes, para 
chegar aonde chegaram, tinham um fir-
me propósito. Seriam eles elefantes? Ou 
foram dirigidos para lá, assim, meio ao 
caso. Dizem que o acaso não existe e, 
portanto, crendo nisso, poderia conside-
rar parte da missão de cada um, não ha-
veria como escapar, uma vez que a cada 
um é dada a missão que seus ombros 
podem suportar.  Um olhar mais atento 
nos leva a observar que nem todos os so-
nhos incluem o “NÓS”, o coletivo. De 
que adianta ser um elefante se toda ener-
gia dispensada é reduzida a um singelo 
“EU”? Se todos os esforços são direcio-
nados a um único ponto? 

O problema do EU é que, na 
maior parte dos casos, seus focos estão 
apenas nas suas vaidades e não nas suas 
necessidades. Estão mais centrados no 
EGO, no EU, e não no COLETIVO.   
Isso faz a diferença entre a conquista de 
um sonho que tem extensão, nem que 
seja no nível familiar, daqueles que só 
servem para si, ou seja, você é o único 
beneficiário.

É claro que existem sonhos 
relacionados à dimensão pessoal, se 
pensarmos bem, até tocam outras pes-
soas, como um bom salário para poder 
dar mais conforto aos familiares, para 
os estudos que, posteriormente, podem 
proporcionar o bem-estar coletivo. Isso 
é diferente das conquistas focalizadas no 
EU, que só visam propiciar a satisfação 
do ego, como adquirir um produto ou 
condição, cujo propósito é a conquista 
de status, ou algo que o distingue dos 
demais. Da mesma forma, personagens 
da história, mundial ou local, podem ser 
observados por esse viés. Ou mesmo no 
campo da política, onde a mola propulso-
ra para adentrar a vida pública ainda (na 
grande maioria dos casos) é o status e o 
salário (ou vice-versa), cuja missão junto 
ao coletivo vem em segundo ou tercei-
ro planos, quando vem.  O que marca as 
pessoas Ratos, Cavalos e Elefantes, não 
seria apenas o tamanho, a ousadia dos 
seus sonhos, mas um simples exercício 
de auto-questionamento marcado pela 
pergunta: quem ganha com este sonho?

 Na crônica “Felicidade Públi-
ca: A eterna novidade do mundo”,  He-
lena Águida Marujo fala sobre sua pos-
sibilidade de testemunhar a “alquimia 
pública” que tantos destes “iluminadores 
de possibilidades” que estão protagoni-
zando a sociedade portuguesa. O grupo 
chamado por ela nesta crônica de Faci-
litadores de Transformação era formado 
por pessoas com experiências de vida 
distintas, mas que compartilhavam ques-
tionamentos e sonhos e que tinham cinco 

ideias base que davam suporte ao modo 
de vida que este grupo privilegiava e das 
quais destaco a de número cinco: 

"(...) e que as nossas vidas de-
verão ser de serviço, sendo que 
uma das formas de o conseguir é 
por as ideias ao serviço do cora-
ção. Cada um, nas suas vidas, e 
através da forma inovadora que 
escolheu para ter uma participa-
ção pública, cria diariamente ou

Templo dedicado a Apolo, em Delfos na Grécia, onde a inscrição “conheça-te a ti 
mesmo” inspirou Sócrates e outros “pensadores”. Imagem retirada do site pt.wikipedia.org 

Tal Ben-Shahar: dedicado à Psicologia Positiva em Harvard. Imagem retirada do site 
www.geelongadvertiser.com.au



 47 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2013

tra forma de ser gente e mundo, 
dentro de uma ética do gratuito, 
da sustentabilidade, da compai-
xão, da diferenciação, do dar 
espaço para o futuro que parece 
querer emergir.

Para que uma nova sociedade 
comece a ser modelada, há necessidade 
de que saiamos do EU para o NÓS. É 
nesta experiência que a vida ganha sen-
tido e a felicidade (não a efêmera) seja 
experimentada. Como lembra Helena, 
“um envolvimento sério com coisas para 
além de nós mesmos e dos nossos pra-
zeres pode ser tão profundo que possa 
ir em detrimento da própria felicidade 
individual”. É quando aponta que per-
seguir a felicidade pode não ser a única 
meta das nossas vidas, a não ser que esta 
seja pública, coletiva. 

 Isso faz lembrar uma profes-
sora de Yoga, uma rio-clarense argenti-
na, Marina Leon (mais uma vez, as con-
tribuições na formação de quem eu sou), 
lá no espaço Saraswati, no mesmo perío-
do em que pensava sobre ratos, cavalos e 
elefantes, tive a oportunidade que tomar 
contato com uma regra, que os tempos 
que viriam, seriam tempos onde algo, 
para dar certo, teria que ser bom para 
todos, ou seja, o sonho e seu produto de-
veriam que ser públicos, coletivos, o que 
significa, marcados pela saída do EU e 
entrada no NÓS. Ou, como lembra He-
lena, não exatamente com estas palavras, 
mas referia-se à construção de uma feli-
cidade pública como caminho para que 
nos tornemos “sabiamente humanos”.  

 E o mais incrível nesta traje-
tória é que há uma ciranda onde ratos 
se tornam cavalos e cavalos se tornam 
elefantes, pelo simples exercício da li-
berdade. Liberdade é estar livre do que 
nos prende ao EU, com seus medos e ne-
cessidades ilusórias. E quando o elefante 
entra no NÓS, despido das necessidades 
da sua personalidade, volta a ser RATO, 
ou, parafraseando Christopher Lasch, 
torna-se “o mínimo EU”, sem vaidades 
e sem olhar para o tamanho dos sonhos, 
porque  entre simplesmente, nesta altura, 
isso não importa, o importante é sim-

plesmente se entregar e SONHAR, mes-
mo que esta seja ainda mais uma etapa 
rumo à sabedoria. 

 Os verdadeiros sonhos de feli-
cidade são aqueles que podem ser com-
partilhados. E sair do Eu para o Nós exi-
ge a coragem já mencionada, porque im-
plica aquele olhar para si mesmo, e então 
de mudanças para sair de um estado para 
outro podem ocorrer. Como lembra Tal 
Ben-Shahar (2007), para implementar 
estas mudanças em nossas vidas é neces-
sário coragem. Este professor da univer-
sidade de Harvard afirma que “coragem 
é não ter medo”.  Por sua vez, esta cora-
gem mora na casa da VONTADE, citada 
no início deste texto, também conhecida 
como “força de vontade”. Um traço típi-
co do cavalo e do elefante, mas pode ser 
do rato, quando lembra que coragem é 
também ter medo e mesmo assim ir em 
frente. É isto que torna o rato, um cavalo 
e assim por diante, até que se entre na 
ciranda. Isso é o que diz a ciência do oti-
mismo, a Psicologia Positiva. Em outras 
palavras, tratam-se mais uma vez das 
nossas escolhas ou, livre-arbítrio.

 O que mais me atrai na Psico-
logia Positiva é que ela vai ao encontro 
do que Cora Coralina dizia: “o saber a 
gente aprende com os mestres e com os 
livros e a sabedoria se aprende é com a 
vida e a humildade, uma vez que faz a 
ponte entre a ciência com seu rigor car-
tesiano e as informações de outras fontes 
de conhecimento e, cujo pré-requisito 
para tal é a humildade. Um verdadeiro 
exercício para a saída do Eu para o Nós, 
para que nos tornemos sabiamente hu-
manos. 

E para concluir, arrematando 
com Clarice, faço dela as minhas pala-
vras, pois também "amo a minha liberda-
de, amo a honestidade das pessoas, não 
a considero uma virtude, mas sim, um 
compromisso. Acredito no amor univer-
sal e nas pessoas que o exercitam (...)". 
Percebendo que o fundo da Caixa de Pan-
dora já começa a revelar o melhor, como 
a inevitável bonança – a ESPERANÇA 
do renascimento do Super Homem de 
Nietzsche, ou de ELEFANTES-RATOS 
ocupados com o bem maior. 
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Desde criança, as aulas que 
mais me entretinham eram as de Histó-
ria, principalmente quando a professo-
ra falava sobre as civilizações antigas e 
o que elas podem nos ensinar.

O amor pela História me fez de-
sejar ser arqueóloga. Egiptóloga, mais 
precisamente. Interessei-me muito pelas 

A História de Rio Claro
e Seu Gabinete de Leitura

civilizações Gregas e, principalmente, 
do Antigo Egito e, sempre que posso, 
procuro informações sobre novas des-
cobertas nas escavações. O que carrego 
comigo da cultura egípcia é o fascínio 
pelas danças folclóricas e clássicas 
originadas nos templos antigos e que, 
hoje, fazem parte da cultura dos povos 

árabes. Danças que pratico e estudo há 
mais de 10 anos.

Não consegui ingressar no cur-
so de História. A vida me levou para a 
Biblioteconomia. Apaixonei-me ainda 
mais pelos livros através dessa profis-
são e deixei de lado minha “veia his-
tórica”.

Fonte: Álbum Histórico de Rio Claro.
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Ao final do curso, durante uma 
disciplina, o tema de estudo foi na rea-
lidade um tema de pesquisa. Cada alu-
no – éramos menos de 10 e cada um 
de uma cidade do interior do Estado de 
São Paulo – levantaríamos dados e in-
formações sobre as bibliotecas públi-
cas de nossas cidades. O trabalho foi 
tão envolvente que se tornou meu tema 
na monografia para obtenção do título 
de Bacharel em Biblioteconomia, na 
UFSCar, em 2006. 

Nasci em Rio Claro. Passei 
toda a minha vida nesta cidade e nunca 
me perguntei o porquê de certos fatos, 
nunca tive a iniciativa de pesquisar a 
história da minha cidade natal (que 
bela historiadora eu seria!). 

Sabia que a cidade possui forte 
influência alemã e italiana devido à sua 
colonização; que foi a primeira cidade 
do país a libertar seus escravos, antes 
mesmo da assinatura da Lei Áurea; da 
descoberta de túneis subterrâneos; dos 
sítios arqueológicos na região e muitos 
outros fatos curiosos e interessantes.

Fiz um levantamento docu-
mental histórico, coletando documen-
tos que contassem como foi fundada a 
cidade e fazendo a leitura e seleção dos 
textos encontrados, além de pesquisa 
de campo, conversando e entrevistan-
do funcionários das bibliotecas e ten-
tando conhecer um pouco da sua rotina 
e funcionamento.

 A ideia inicial do trabalho 
era a de narrar o desenvolvimento da 
cidade de Rio Claro até a fundação 
do Gabinete de Leitura Rio-clarense 
e contextualizá-lo no período em que 
surgia. 

 Ao realizar a pesquisa de 
campo, notei a importância da história 
da cidade, portanto, seria muito pouco 
relatar apenas um aspecto de impor-
tância para a cidade e não mencionar 
os outros, pois desde sua formação em 
1826, até tornar-se Cidade em 1857, 

Rio Claro tem muito o que contar!1

O padrão das ruas foi adotado 
em 1830, trazido de Piracicaba pelo 
Senador Vergueiro2:  traçado das ruas 
em cruzamento de ângulos retos com 
60 palmos (13,2m) de largura e qua-
dras medindo 88m x 88m.

Os primeiros imigrantes euro-

peus eram  alemães e suíços que vie-
ram trabalhar na Fazenda Ibicaba e 
chegaram na década de 1840, receben-
do pelo sistema de parceria, dividindo 
os lucros das vendas do café. Como 
não havia estabilidade pela grande va-
riação de preços, passaram a receber 
salários.4

Fonte: Rio Claro: Sesquicentenária.3

1 PENTEADO, Oscar de Arruda. Rio Claro: coletânea histórica. Rio Claro, 1977.
2 FORJÁS, Djalma. O Senador Vergueiro: Sua Vida e Sua Obra. São Paulo: Oficinas do Diário Oficial, 1924.
3 RIO CLARO (Cidade). Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia. Museu Histórico e Pedagógico “Amador Bueno da Veiga”. Rio Claro: Sesquicentenária. 
Rio Claro, 1978.
4 FERRAZ, J. Romeu. Álbum Histórico de Rio Claro. São Paulo: Typographia Hennies Irmãos. 1922.
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Rio Claro teve moradores ilus-
tres – e Republicanos! – como o Dou-
tor Manoel Ferraz de Campos Salles, 
que foi Presidente da República em 
1898 e o Doutor Cerqueira César De-
putado e, depois de alguns anos, Go-

Fonte: Álbum Histórico de Rio Claro, 1922.

5  FERRO, Luso dos Santos. Palestra sobre o centenário do Gabinete de Leitura Rio-Clarense. Rio Claro, 1976. Discurso.
  MARTINS, Ana Luiza. Gabinetes de Leitura da Província de São Paulo: a pluralidade de um espaço esquecido (1847-1890). SP, 1990. Originalmente 
apresentada como dissertação de Mestrado, FFLCH, USP, 1990.

vernador do Estado de São Paulo.
Em relação à Educação, sua 

primeira escola foi criada no dia 4 de 
março de 1843, mas o seu funciona-
mento se deu apenas em fevereiro do 
ano seguinte, com o professor Tito 

Corrêa de Mello como regente.  
O prédio da Estação Ferroviá-

ria foi inaugurado na Avenida 1, em 11 
de agosto de 1876, quando o primei-
ro trem de ferro chegou de Campinas 
sendo recebido com muita festa, pela 
população ansiosa pelo evento tão im-
portante.

Na cidade, muitos jovens 
aprendiam as primeiras letras em casa 
e frequentavam a escola primária. De-
pois, iam para a Capital da Província 
em busca de Ensino Superior, ou aque-
les que tinham mais recursos, se for-
mavam na Europa, vindo de lá como 
advogados ou engenheiros, principal-
mente.

Assim, ao voltar, traziam con-
sigo seus livros de estudo e pequenas 
bibliotecas particulares. Iniciava-se 
então a idéia de se formar uma biblio-
teca para que todos tivessem acesso à 
leitura.

No dia 25 de maio de 1876, em 
reunião na casa de Antonio Gonçalves 
Amorim, os senhores João Theodoro 
de Souza Leão, Benedicto Leite de 
Freitas Junior, Padre Flamínio Álvares 
de Vasconcelos (vigário da paróquia), 
Theodoro de Paula Carvalho, Theo-
philo de Toledo Machado, Francisco 
Aprígio Pacheco Jordão, João Ver-
gueiro Bonamy, Francisco de Arruda 
Camargo e Zacharias Machado de 
Oliveira, todos médicos, advogados ou 
escritores, fundaram uma casa de lei-
tura então denominada “Gabinete de 
Leitura Rio-Clarense”5.

A instituição, que não pos-
suía prédio próprio para comportar o 
acervo, ficou sediada em prédio aluga-
do na antiga Rua do Comércio, atual 
Avenida 1. Permaneceu neste local até 
1890, quando foi inaugurado o prédio 
que serve de sede até os dias atuais. O 
terreno foi doado pelo Major Carlos 
Emílio e a construção do prédio se deu 
graças ao movimento popular, através 
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da organização de quermesses, feste-
jos e empréstimo bancário. Estiveram 
presentes à inauguração o Presidente 
do Estado, senhor Prudente de Moraes 
Barros; o Chefe da Polícia, Dr. Ber-
nardino de Campos e o Tesoureiro do 
Estado e ex-presidente, Dr. José Alves 
de Cerqueira Cezar.

O prédio foi construído com 
dois pavimentos: o superior composto 
por um salão nobre que era usado para 
festas literárias, conferências e aulas; 
e o inferior que abrigava a biblioteca.

Na reunião de criação do Ga-
binete, também ficou estipulado que 
o padre Flamínio seria o responsável 
pelas aulas de primeiras letras e ins-
trução religiosa, bem como pela ela-
boração do Estatuto de funcionamen-
to do Gabinete. Lá, também foram 
ministradas aulas para os jovens que 
estavam se preparando para ingressar 
nas Universidades.

Fonte: Álbum Histórico de Rio Claro

Fonte: Álbum Histórico de Rio Claro 
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Segundo consta nos docu-
mentos encontrados e nos Estatutos6, 
qualquer pessoa tinha acesso livre para 
consultar os livros. Porém, para poder 
levá-los para leitura domiciliar, era ne-

cessário que a pessoa fosse associada 
ao Gabinete. Essa associação dava-se 
das seguintes formas: 

– Sócios Contribuintes: a pes-
soa interessada pagava uma taxa de 

Estatutos do Gabinete de Leitura. Fotocópia do Álbum Histórico de Rio Claro. São 
Paulo: Typographia Hennies Irmãos. 1920.

6  GABINETE DE LEITURA RIO-CLARENSE. Estatutos e Regimento Interno do Gabinete de Leitura Rio-Clarense. São Paulo, 1894.
______.  Estatutos e Regimento Interno do Gabinete de Leitura Rio-Clarense. São Paulo, 1920.

adesão e mensalidades fixas;
– Sócios Remidos: a pessoa 

deveria pagar uma taxa não inferior a 
200 mil réis, num único pagamento.

O Gabinete de Leitura com-
pletou neste ano de 2013, 137 anos 
de existência,  dos quais ficou fora de 
funcionamento do início da década de 
1930 até meados da década de 1940, 
quando serviu de sede para o Tiro de 
Guerra e setor de distribuição de ali-
mentos, retomando suas atividades de-
pois que um sócio remanescente per-
cebeu que a documentação, referente 
à administração da instituição pela 
Prefeitura, não estava devidamente re-
gularizada.

Vários documentos se perde-
ram nesse período, mas, ainda hoje, 
no seu livro de registro, é possível en-
contrar as assinaturas de Dom Pedro II 
nas duas visitas que fez à Cidade e a 
de Camilo Castelo Branco em 1890,  
fato que talvez não fosse tão curioso 
se o ano em questão não fosse o de 
morte do escritor. Entre os exemplares 
de seu acervo, são 4 mil obras raras, 
dentre elas um exemplar de 1876, de 
“Dom Quixote de La Mancha” ditado 
em Portugal e traduzido por Castilho.

Gabinete de Leitura, uma ins-
tituição com 137 anos de vida, inclu-
sa num município que completou 187 
anos em 2013. A segunda biblioteca 
pública construída no Estado de São 
Paulo e a mais antiga em funciona-
mento. Quantas histórias a população 
pode contar sobre ela? Quais mistérios 
poderemos desvendar vasculhando seus 
documentos antiquíssimos e suas obras 
raras? Quem passou por lá e qual sua 
atuação no País? Deixo a sugestão de 
continuarmos vasculhando os arquivos 
para ver o que mais pode ser  descober-
to, discutido e divulgado, tanto da nos-
sa Cidade Azul, quanto do seu valioso 
Gabinete de Leitura. 
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Oswaldo Casella

No dia 1º de junho de 1949, 
iniciei minha vida profissional em Rio 
Claro. Vim de Rincão, para trabalhar 
como Cirurgião Dentista no Sindicato 
dos trabalhadores Ferroviários da Zona 
Paulista. Enfrentei muitos obstáculos, 
mas graças a Deus, venci.

Tinha feito um propósito de não 
me envolver em política, fui visitado 
pelo Dr. Fontes e pelo Deputado Ulis-
ses Guimarães que vieram me convidar 
para ingressar no partido político. Des-
cartei.

Posteriormente, visitou-me o 
Deputado José Felício Castelano (Gijo), 
e como eu insistia em não aceitar o 
pedido para ingressar na política, as-
sim ele se expressou: “só tem direito 
de  criticar quem participa”. Fiz minha 
inscrição no PDC, partido do Deputado 
Castelano.

Carta a Rio Claro

Oswaldo e sua esposa, 
Dorly. Imagem do acervo 
pessoal do autor. 2011

Fui candidato a vereador e 
me elegi. O Sr. Humberto Cartolano, 
proprietário do Jornal A Cidade, me 
aconselhando disse: “cuidado  com as 
cobras”.

O Prefeito Francisco Scarpa, 
que tinha uma agência de automóveis, 
mandou através do vereador Pedro 
Cury a chave de uma Kombi que era 
para eu ter condução. Fui à Cervejaria 
devolver  lhe disse: “Sr. Prefeito para as 
coisas boas pode contar comigo. Ai o 
carro começou a enguiçar. Praticamente 
fui considerado oposição.

Fui contra colocar um emis-
sário novo do DAAE para abastecer 
a Caracu, quando os Bairros Santana, 
Bela Vista e Saúde estavam precisando 
de água. Fui castigado, todos os verea-
dores por ocasião do Natal receberam 
cestas com produtos da Cervejaria, me-
nos eu.

Levantei a questão das guias 
e sarjetas. Queriam trocar as guias de 
granito por de cimento. Em seguida 
abordei o assunto do asfalto. O preço 
daqui era o mais caro da região. Custa 
a acreditar que um engenheiro, filho de 
Rio Claro, que nunca havia se envolvi-
do no assunto, fizesse sua inscrição para 
favorecer o grupo do Prefeito.

Por querer ser independente 
tive os meus contratempos, mas passei 
incólume. Eleito vereador, ocupei o car-
go de 1º Secretário. Deixei o partido e 
também o cargo, por ter pedido um fa-
vor ao Deputado e não ser atendido. Na 
convenção para a escolha de candidatos 
a Prefeito – Vice-Prefeito e Vereadores 
meu nome foi impugnado.

Com nossa colaboração conse-
guimos a vinda da Faculdade de Filo-
sofia para Rio Claro. A semente estava 
plantada.
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Cervejaria Caracu. Imagem retirada do site biblioteca.ibge.gov.br

Trabalhamos para a construção 
do prédio do Ginásio Vocacional. Era 
o Presidente da Associação, cargo que 
exerci por cinco anos. Graças ao nosso 
trabalho, foi o único dos ginásios voca-
cionais que não foi incluído na Lei de 
Segurança por ocasião da Revolução de 
1964.

Quando pressionei o Secretário 
da Educação, Ataliba Nogueira, para a 
construção do prédio para o Ginásio, 
assim ele se expressou:  “Casella, você 
quer fazer uma obra faraônica”. Eu lhe 
respondi: “Realmente, Rio Claro está 
crescendo e precisamos de local  para 
num futuro próximo instalar uma facul-
dade”.

Fundamos a Associação dos 
Cirurgiões Dentistas: Oswaldo Ca-
sella (Presidente). Nicodemo Timoni 
(Vice-Presidente), Membros: Dr. João 
Augusto Alves Meira, Dr. Augusto 
Hoffling, Dr. Flávio Celso Almei-
da. A Associação filiou-se em 1963 à 
A.Q.P.C.D., tornando-se Seccional.

Como vereador, impedi que a 

Cia. Cervejaria Caracu comprasse o 
prédio da Baronesa. Hoje por lei de mi-
nha autoria 50-62, o Museu Histórico 
foi tombado ao Patrimônio. Há muita 
história a ser contada. Com relação ao 
Prédio da Baronesa, ocorreu um fato 
muito interessante: um cidadão metido 
a historiador, escrevendo sobre a exis-
tência do Prédio, não conseguiu desco-
brir o que aconteceu entre 1959 a 1962. 
É mole...?

Presidente da Comissão da Tor-
re da Santa Cruz, juntamente com Ga-
tão Butolo, Almerindo Zotarelli e Mi-
diel Cristofoletti terminamos o trabalho 
do nosso querido Padre Simeão. Cum-
primos o dever. Convém frisar aqui que 
um dos grandes colaboradores para a 
construção da torre foi o nosso amigo 
Delcides Viterbo, gerente da Vigorelli, 
que forneceu toda a areia e pedra que 
foi usada. Padre Simeão ao agradecer a 
ele, em minha casa, é que ficou sabendo 
que ele era espírita. 

Ainda como vereador, impedi 
que fosse dado ao Deputado Hary Nor-

manton, o título de Cidadão Rio-cla-
rense, juntando como justificativa uma 
certidão da polícia.Tem assunto que não 
consta dos anais da Câmara Municipal.

Doação de terreno para a Vigo-
relli do Brasil. Eu mesmo apresentei a 
lei e eu mesmo solicitei seu cancela-
mento. A Vigorelli queria que, no pro-
cesso dos 1500.000 metros de terreno 
no Bairro do Estádio, um documento de 
compra de 75.000 mil metros. Queria 
construir uma indústria com o dinhei-
ro nosso. A campanha contra mim foi 
grande. Nessa época Rio Claro estava 
falida de Indústrias.

Como Presidente do Grupo Gi-
nástico Rio-clarense, realizamos uma 
grande reforma, transformando-o no 
Palácio Encantado da Cidade. Enfrentei 
uma tremenda oposição por parte do Sr. 
Octavio Pagni, Francisco Rodrigues, 
Raphael Raya, Djalma Pinheiro e Célio 
Escher, que eram os donos da Avenida 
e do Clube.

O Ginástico deixou de ter uma 
sede de campo no bairro Copacabana. 
Era um quarteirão. Residência do Sr. 
Pedro Woorwold, gerente da Quimanil, 
que estava oferecendo a propriedade ao 
Ginástico por 450 mil cruzeiros-150 de 
entrada e 30 títulos de 10. Fui impedido 
de negociar pelos artistas, prefiro não 
contar por quê.

O Sr. Júlio Gerardi havia doado 
uma área de 5 alqueires para ser lança-
do o Clube de Campo  do Ginástico, 
novamente... O Sr. Nometala Jorge cor-
retor de imóveis, que estava vendendo 
títulos do Clube de Campo, propôs uma 
fusão com GG. Só um sonho...

Na diretoria do Grupo Ginásti-
co, contei com o trabalho honesto, cor-
reto e eficiente do tesoureiro Benedito 
Fernandes Costa, grau 33 da maçonaria, 
Edmundo Ignatti e Jayme Rodrigues, 
que fizeram um belo e amplo trabalho 
na organização da escrita do clube.

Posteriormente, para impedir 
que eu voltasse a Presidente do Clube, 
Djalma Pinheiro e Otctávio Pagni man-
daram cobrar-me um débito inexistente. 
Através da Justiça solicitei apresenta-
ção dos comprovantes. Contrataram o 
Dr. Carneiro, conseguiram que o juiz 
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Dr. Rogério Velho me condenasse. Der-
rubei a sentença no Tribunal, o proces-
so é digno de ser lido, mentiras e mais 
mentiras.

No Asilo São Vicente, o busto 
de gesso que havia de Monsenhor Botti, 
empreendemos uma campanha para an-
gariar fundos para substituir a de gesso 
por um outro de bronze.

A abertura da campanha foi fei-
ta pela Maçonaria.

A Capela da Santa Casa foi pra-
ticamente reconstruída.  Foi trabalho de 
minha esposa e do Professor Eros Chi-
zotti. A parte de engenharia ficou a car-
go do Dr. Aldomiro Rodrigues (Pingo), 
que o fez graciosamente. A mão de 
obra, graças à interferência do Dr. Luiz 
Gonzaga de Arruda Campos, foi exe-
cutada por presidiários que tinham boa 

conduta. A maior doação para o custeio 
das obras foi do Dr. Wail Chaves, 10 
mil dólares. A reconstrução durou 18 
meses. O Hospital não investiu um cru-
zeiro na obra.

Como Provedor da Santa Casa 
de Misericórdia, conseguimos em 
parceria com a Prefeitura Municipal, 
inauguramos um Pronto Socorro de pri-
meiro mundo. Tivemos muitos contra-
tempos e aborrecimentos, mas graças a 
Deus, ainda estamos aqui.

Não podemos deixar aqui de 
citar alguns médicos que colaboraram 
com a administração no sentido de 
melhorar o atendimento à população: 
Dr. João Messetti, Dr. João Vieira de 
Campos Filho, Dr. Bruno Batistella, Dr. 
Herculano Bacchi, Dr Marcos Pires, Dr. 
Rogério Mattos, Dr. Djalma Outeiro 
Pinto, Dr. Velasco, Dr. Ary Scussel, Dr. 
Luiz Ângelo Albuquerque, Dr. Valdir 
Natalino de Godoy, Dr. Nicolino Ma-
zziotti, Dr. Milulo Montenegro, Dr. An-
tonio Raphael Santomauro, Dr. Dirceu 
Ferreira Penteado, Dr. Silvio Arnaldo 
Piva, Dr. Marco Antonio Fittipaldi, Dr. 
Waldecy D’ Ruvail Onofre, Dr. Rogério 
Jardim Linhares, Dra. Claudete Morei-
ra, Dr. Thales Leister Buschinelli, Dr. 
Carlos Roberto Venturelli, Dr. Arindal 
Carneiro Pires, Dr. Paulo Roberto Ro-

drigues Branco, Dr. Sidney Portilho 
Nascimento, Dr. João Douglas Jorge 
dos Santos, Dr. Rogério Mattos Bran-
dão, Dr. Luiz Eduardo Albuquerque, 
Dr. Sylvio Jorge Coelho, Dr. Salim An-
tonio Elias, Dr. José Rui Bianchi., Dr. 
Antonio Carlos Coelho, Dr. Jofrei Ru-
bini e Dr. Geraldo Faria.

Ao ser convidado pelo Mon-
senhor Jamil para ocupar o cargo de 
Provedor, consultei meus filhos e ciente 
da empreitada aceitei. Apesar dos con-
tratempos, aprendi a viver com pessoas 
que realmente gostavam do hospital. 
Outras que queriam tirar proveito, mas 
Deus me amparou, o hospital passou 
por maus momentos, e até hoje não 
me conformo em ter gente dentro do 
Hospital trabalhando contra. Cheguei 
ao ponto, depois de uma greve armada 
sem necessidade, de pedir meu afasta-
mento, depois de 33 meses. Bati palmas 
quando o prefeito Nevoeiro Junior e o 
Dr. Luiz Ângelo Albuquerque decreta-
ram intervenção, impedindo o pior.

Embora não contentando a to-
dos, alguma coisa realizei. Mesmo não 
sendo filho de Rio Claro, sempre  prio-
rizei  os interesses da cidade.

Para finalizar quero agradecer 
à Administração Municipal atual que, 
transmitindo a ele a vontade do Aca-
dêmico João de Scantimburgo em doar 
sua Biblioteca para o Gabinete de Lei-
tura, foi o único que sinceramente se 
interessou e colaborou. 

Antigo Solar da Baronesa. Imagem tirada 
do site www.aphrioclaro.sp.gov.br

Gabinete de Leitura. Imagem retirada do 
site www.visiterioclaro.com.br

Faculdade de Ciências e Letras de Rio Claro. Imagem tirada do site www.rc.unesp.br
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Thais Matarazzo
Jornalista, escritora e pesquisadora musical. Autora dos livros “Irene Coelho, uma brasileira de coração português”, 
“A Música Popular no Rádio Paulista, 1928-1960”, “Fado no Brasil: Artistas & Memórias”.
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Dionízio Barboza,
o pioneiro dos cordões carnavalescos de São Paulo

Zig, zig, zig, bum!
“Embaixada de Momo” no império da Barra Funda

Na Barra Funda, na Barra Funda
tem seu jeitinho de foliar

está chegando o “Camisa Verde”
que é o veterano do carnaval.

Deixa passar o meu cordão
é terra dos bandeirantes,

dos cafezais, do algodão.1  

1 Estribilhos de uma marcha carnavalesca do repertório do Grupo Carnavalesco Barra Funda transmitida por Donata Ramos, antiga integrante do cordão, para 
o jornalista Wilson R. de Moraes, em 1971.

A história do samba paulista não 
pode ser contada sem mencionar o nome 
de Dionízio Barboza, grande incentiva-
dor e baluarte do carnaval paulistano, o 
primeiro a formar um grupo carnavales-
co na capital bandeirante.

 O Cordão Carnavalesco da 
Barra Funda, GCBF, fez o seu primeiro 
desfile em 12 de março de 1914. Embo-
ra próxima ao centro da cidade de São 
Paulo, a Barra Funda era considerada 
periferia, onde residiam diversos imi-
grantes, com maior incidência de portu-
gueses e italianos, e também, muitos ne-
gros, vindos, principalmente, do interior 
do Estado. A maioria dessa população 
prestava serviços domésticos para as 
mansões dos bairros vizinhos, de classe Carimbo do GCBF.
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média e alta, de Santa Cecília, Campos 
Elíseos e Higienópolis.

 O 1º desfile foi bastante mo-
desto, contou com pouco mais de dez 
pessoas: Dionízio, seu irmão Luiz 
Barboza (Lulu), seu cunhado Cornélio 
Ayres e mais alguns amigos. Tomaram 
parte também dois italianos, pensio-
nistas de um amigo seu do bairro do 
Canindé, que não podendo aceder ao 
convite de Dionízio, mandou dois re-
presentantes. Foi a primeira e única 
vez que brancos participaram do des-
file. 

Com parcos recursos, não ti-
nham instrumentos musicais. Dionízio 
tocou pandeiro e os outros integrantes 
usaram chocalhos feitos com tampi-
nhas de cerveja. As pessoas do bairro, 
não acostumadas com este tipo de ma-
nifestação, caçoaram daqueles jovens 
que tentavam se divertir no carnaval, 
já que não podiam tomar parte do des-
file de corso, luxuoso e elitizado, da 
Avenida Paulista e iniciado em 1892. 

Dionízio montou seu grupo, 
inspirado no que vivenciou e apren-
deu com o carnaval carioca, nos des-
files das grandes sociedades, ranchos e 
cordões feitos pelo povo, nas ruas com 
muito confete e serpentina, ao som de 
marchas e do bumbo do Zé Pereira.

A história da trajetória 
do GCBF até se tornar a famosa 

C.R.C.E.S. Camisa Verde e Branco é 
bastante conhecida; neste artigo, entre-
tanto, vamos nos restringir aos dados 
biográficos de Dionízio Barboza e a 1ª 
fase do GCBF, ou seja, o cordão “Ca-
misa Verde”. Poucas são as informa-
ções sobre este tema. Alguns dados em 
torno da biografia de Dionízio e das 
atividades do GCBF foram reveladas 
após cansativas e dispendiosas pesqui-
sas realizadas por nós, em diversos ar-
quivos públicos e particulares.

Dionízio Vicente Barboza nas-
ceu em 9 de outubro de 1891, em Mor-
ro Pelado, atual Itirapina-SP, no inte-
rior do Estado de São Paulo, filho de 
José Barboza e de Minervina Ignácia 
Barboza. 

Em 1885, a Companhia Pau-
lista de Estradas de Ferro inaugurou 
uma linha até São Carlos e um ramal 
para Jaú, construindo na Sesmaria do 
Baú a “Estação Morro Pelado”. Com 
a vinda da Estrada de Ferro, surgia um 
novo núcleo populacional, o de Morro 
Pelado, cuja localidade tornou-se um 
importante ponto na rota ferroviária 
paulista. Três anos depois, surgia a 1ª 
capela no Morro Pelado, a de Santo 
Antônio de Pádua, que se situava onde 
hoje se encontra o coreto municipal, 
no Jardim Público, centro de Itirapina. 

A paróquia de Itirapina foi 
criada em 19/12/1891, pelo bispo Lino 

Deodato Rodrigues de Carvalho, de 
São Paulo e seus primeiros imigrantes 
foram portugueses, provenientes da 
Ilha da Madeira. Em 1900, a “Estação 
Morro Pelado” passou-se a chamar 
“Estação Ityrapina” ocorrendo esta 
mesma mudança com o nome da Vila 
Itirapina, significando “Morro Pelado”  
na língua tupi-guarani.

Embora nascido em Itirapina, o 
menino Dionízio Vicente Barboza foi 
batizado em 1892, na cidade vizinha 
de Analândia, antiga Anápolis. Seu 
pai, José Barboza fora escravo, nasci-
do na capital paulista, em 1854. 

Filho de Francisco de Pau-
la Barboza, proveniente do Estado 
da Bahia, e Isabel de Paula Barboza, 
índia da aldeia jesuíta dos Guarulhos 
(por vezes chamada de Conceição dos 
Guarulhos), e vendido na juventude a 
um fazendeiro do interior de São Pau-
lo. Era carapina de profissão. Aponta-
mentos indicam que por volta de 1888, 
casou-se com Minervina Ignácia, de 
cor parda, e o casal se estabeleceu em 
Morro Pelado. Um ano depois, nasceu 
o primeiro filho Luiz França Barboza. 
Depois vieram Dionízio Vicente, Be-
nedicta, Rosa, Maria José, Bento An-
tônio e Olympio. 

José Barboza procurou ensinar 
seu ofício aos filhos homens. Viveram 
e trabalharam em diversas fazendas. A 
família Barboza morou em Analândia, 

À direita, vemos Maria Antônia Gonçalves, ainda menina. À esquerda, Maria Antônia está com o violão e seu filho Zezinho com o 
clarinete, fotografia batida durante o piquenique realizado pelo GCBF, aos 23/10/1925, em Santos-SP. Acervo Laurinete Nazaré da 
Silva Campos.
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Rio Claro e Campinas. José e Miner-
vina adotaram algumas crianças. Uma 
delas foi Torquato Antônio Duarte, 
nascido em Itirapina em 1901, filho de 
Antônio Duarte e Justina Paulina, bati-
zado na paróquia de São João Baptista, 
em Rio Claro, sendo seus padrinhos 
Sérgio Caldeira e Raymunda da Con-
ceição. Torquato, mais tarde, seria o 1º 
porta-estandarte do Grupo Carnavales-
co Barra Funda, travestido de mulher.

No interior, era muito comum 
haver bandas de música. Muitas vezes 
o regente era de origem italiana. José 
Barboza tinha inclinação musical e 
tocava sax na banda de Itirapina. Dio-
nízio logo demonstrou seu gosto pela 
música e aprendeu os rudimentos mu-
sicais com um maestro italiano, e logo 
passou a tocar junto com seu pai na 

bandinha da cidade. 
Sentia enorme atração pelo rit-

mo de seus ancestrais, provavelmente 
assistiu, e até deve ter tomado parte em 
congadas, cururus, catiras, batuques e 
outras manifestações folclóricas tão 
comuns no interior de São Paulo. E, 
também, existiam as quadrilhas du-
rante as festas juninas, as serenatas e 
as rodas de choro. Toda essa vivência 
musical influenciou os hábitos de Dio-
nízio Barboza.

Como carapina, José Barboza 
fabricava tambus. No seu depoimen-
to ao Museu da Imagem e do Som, de 
São Paulo, realizado em 1976, Dioní-
zio relembra que seu pai fazia peque-
nos tambus  com os quais presenteava  
seus netos.

Por volta de 1903, a família 

Barboza transferiu-se para a capital 
paulista. Dionízio estava com 12 anos. 
Provavelmente, uma viagem feita por 
trem. Até meados da década de 1920, 
os Barboza residiram entre os bairros 
do Bom Retiro, Barra Funda e Perdi-
zes. Como pagavam aluguel, moraram 
em diversos endereços.

Outro detalhe interessante é 
que as construções desses bairros eram 
térreas ou assobradadas, em geral, 
contando com um porão para respiro 
do assoalho de madeira. Os porões 
eram alugados a preços baratos para 
famílias de baixa renda.

Dionízio e seus irmãos mais 
velhos foram trabalhar como carpin-
teiros em fábricas do Bom Retiro. Em 
1909, Dionízio foi convidado a ir para 
o Rio de Janeiro, pela direção da fá-
brica moveleira onde prestava serviço.

Na Cidade Maravilhosa, Dio-
nízio frequentou, com amigos cariocas 
que ali fez,  a famosa festa de Nª. Srª. 
da Penha, no bairro do mesmo nome, e 
lá aprendeu a jogar pernada. Morou no 
Catete. Fez amizade com o jornalista 
e sambista Paivinha (João Paiva dos 
Santos), irmão de Donga, que o apre-
sentou ao carnaval carioca. Dionízio 
participou do rancho Pastorinhas do 
Catete. Regressando a São Paulo, en-
tusiasmado com as intensas manifesta-
ções carnavalescas do Rio, coisa que 
não acontecia na capital paulista, teve 
a ideia de organizar um grupo, como 
vimos no início deste artigo, junto com 
seus parentes e amigos. 

Sua irmã Rosa Barboza (1894), 
casou-se com Cornélio Ayres, seu ami-
go inseparável, em dezembro de 1912, 
na paróquia Santa Cecília. Cornélio 
Ayres, filho de Joaquim Benedicto 
Ayres e Arminda Ayres, era nascido 
em São Paulo em 1891. Era muito pró-
ximo a Dionízio em idade e espírito, 
sendo também, um dos fundadores do 
GCBF. 

Dionízio casou-se no ano da 
organização do seu cordão. Contraiu 
matrimônio com Gesse Glória da Cos-
ta, aos 30 de maio de 1914, na paró-

Músicos do GCBF, Sebastiãzinho (violão), Antenor de Souza (clarinete) e Máximo 
(cavaquinho), na praia do Gonzaga, 23/10/1925. Acervo Laurinete Nazaré da Silva 
Campos.
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quia de Santa Cecília, na presença do 
padre Affonso Chiaradia, das testemu-
nhas Bento Antônio Barboza (seu ir-
mão) e Eugênio Esteves Jordão. Gesse 
era filha de Aquilino da Costa e Júlia 
Glória da Costa, natural de Indaiatuba, 
nascida em 1896.

Quanto aos seus outros irmãos, 
podemos informar que Luiz Barboza 
permaneceu solteiro; Maria José Bar-
boza se uniu a José de Andrade; Bento 
Antônio se casou com Thereza Barbo-
za e Benedicta Barboza consorciou-se 
com um rapaz de sobrenome Amorim.

A matriarca da família, Miner-
vina Ignácia Barboza, assistiu aos dois 
primeiros modestos desfiles do cordão 
carnavalesco fundado por seu filho. 

Foi uma mãe amorosa. No seu depoi-
mento ao MIS/SP, Dionízio relembra 
com muita ternura o seu nome. No 
início de 1916, Minervina ficou muito 
doente e não conseguiu recuperar-se. 
Veio a falecer de pneumonia em mea-
dos de 1916, aos 48 anos, em sua casa, 
à Rua Biguá, nº 13 (atual Francisco 
Estácio Fortes). Sete anos depois, em 
março de 1923, José Barboza veio a fa-
lecer, com 73 anos, em sua residência à 
Rua Anhanguera, nº 62. 

Torquato Antônio Duarte, o ir-
mão de criação de Dionízio,  casou-se, 
em dezembro de 1924, com Rita Je-
ronyma de Cássia. Nessa ocasião, re-
sidia à Alameda Olga, nº 83, junto de 
alguns familiares. Em 1936, Torquato 

foi admitido como servente e pintor 
no Instituto de Educação Caetano de 
Campos. 

Nesta época, Dionízio, sua es-
posa e seus filhos moravam à Rua Vi-
torino Camilo, 114, e seu irmão Luiz, 
conhecido como Lulu, tocador de vio-
lão, residia à Rua Sérgio Meira, 20.

 Dionízio Barboza, assim 
como outros líderes de pequenas agre-
miações carnavalescas e demais mem-
bros, durante as quatro primeiras déca-
das do século XX, costumavam deslo-
car-se todos os anos, no mês de agosto, 
para Pirapora-SP. Cidade famosa pelas 
romarias e devoção ao santo milagrei-
ro Bom Jesus, tradição iniciada desde 
1730. 

Durante o desfile de 1975 das Escolas de Samba de São Paulo, acompanhado por membros do “Camisa Verde”, Dionízio Barboza 
carrega o 1º estandarte do GCBF. Atrás do estandarte, vemos Dona Sinhá, sobrinha de Dionízio. Centro de Documentação e Memória 
do Samba / UESP.
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Por volta de 1900, foram cons-
truídos dois barracões para abrigar 
os romeiros que não tinham onde se 
hospedar, em sua maioria, a comuni-
dade negra proveniente da capital e 
municípios do interior como Campi-
nas, Tietê, Capivari, Piracicaba, So-
rocaba e outras cidades, que faziam 
de Pirapora o seu ponto de encontro. 
Nos barracões, os negros praticavam 
o batuque e o samba. A modalidade 
mais conhecida é o samba campinei-
ro ou samba de Pirapora, classificado 
por Mário de Andrade como “Samba 
Rural Paulista”.

Informações apontam que o 
samba de Pirapora era praticado na 
capital paulista desde 1890, de forma 
espontânea em datas comemorativas 
ou religiosas. O dia 13 de maio era 
festejado nos terreiros de Tia Olímpia 

e João Diogo (tocador de bumbo), à 
Rua Anhanguera, na Barra Funda, 
e do Zé Soldado, no Jabaquara. Nas 
festas de Nª. Srª. Achiropita, no mês 
de agosto, e nas festas da Igreja Santa 
Cruz das Almas dos Enforcados, na 
Liberdade, no mês de maio. 

Pirapora, portanto, é o centro 
conversor do samba paulista. Em São 
Paulo, um dos pontos de encontros 
dos sambistas foi o Largo da Banana, 
na Barra Funda, hoje extinto. Os foli-
ões mais antigos apontam que a loca-
lização do largo ficava onde hoje está 
o viaduto Pacaembu. E foi justamente 
neste bairro que apareceu o primeiro 
cordão, o Grupo Carnavalesco Barra 
Funda, GCBF.

O primeiro estandarte do gru-
po de Dionízio apareceu em 1921, 
confeccionado por uma menina de 14 

anos. Esta data marca ainda, a parti-
cipação das mulheres nos desfiles do 
GCBF e a criação de uma ala infan-
til. As mulheres, em geral, parentas, 
filhas ou esposas dos sócios, eram 
chamadas de “amadoras”; no Rio de 
Janeiro eram conhecidas como “pas-
toras”. 

Desde os primeiros desfiles, 
levados pela tradição caipira, Dioní-
zio e seus foliões usavam chapéu de 
palha, calças brancas e camisas ver-
des. Existem referências de que a cor 
verde se deve a uma doação de fazen-
da verde que foi feita à agremiação 
ainda na década de 1910. Por usarem 
sempre as camisas verdes passaram a 
ser chamados pelo povo de “Cordão 
Camisa Verde”, mas a denominação 
oficial continuou sendo Grupo Carna-
valesco Barra Funda.

Desfile de cordões carnavalescos à Rua Conselheiro Brotero, na Barra Funda, próximo ao antigo Largo da Banana. Sem data. Acervo 
Centro de Documentação e Memória do Samba / UESP.
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Em seguida, a cor branca foi 
acrescentada ao nome do cordão por 
ordem da polícia, para diferenciá-lo 
dos membros do Movimento Integra-
lista, liderado por Plínio Salgado, de-
nominados “os camisas verdes”, devi-
do ao uniforme que usavam.

A turma dos cordões tinha 
garra, dançava para valer nos ensaios 
a fim de caprichar no dia do desfile. 
O carnaval era isso: uma manifesta-
ção de criatividade espontânea com 
o povo na rua pulando, dançando, di-
vertindo-se, enfim. No entanto, todos 
os cordões sofriam repressão policial. 
Semanas antes do desfile de carnaval, 
cada presidente necessitava pedir au-
torização para a chefatura de polícia 
para realizar o desfile no percurso  

pré-estabelecido para cada cordão.
Na Barra Funda, os comer-

ciantes da região contribuíam para 
o desfile através do Livro de Ouro. 
Várias mulheres, pertencentes ao cor-
dão, trabalhavam como empregadas 
domésticas nas casas das famílias en-
dinheiradas de Santa Cecília e Higie-
nópolis. Muitos patrões contribuíam 
com o Livro de Ouro, só fazendo uma 
exigência, que o grupo passasse por 
suas ruas e realizassem paradas e sau-
dações em frente às suas residências. 
Além do Livro de Ouro, o cordão arre-
cadava dinheiro com as mensalidades 
dos sócios, piqueniques, quermesses e 
bailes.

A cantora e folclorista Inezita 
Barroso, nasceu em 4 março de 1925, 

“Bloco dos Camponeses do Ejypto”, subgrupo formado no baile da segunda-feira de carnaval na sede do GCBF. Vemos: Luiz Barboza 
com o pandeiro; Amorim, cunhado de Dionízio Barboza, com a batuta (ensaiador do grupo), Sebastiãozinho com o violão (à 
esquerda), Máximo com o cavaquinho e Antenor de Souza com o clarinete (padrasto de Zezinho do Banjo). Centro de Documentação 
e Memória do Samba / UESP.

à Rua Lopes Chaves, nº 110, na Bar-
ra Funda. No exato momento do seu 
nascimento, o cordão "Camisa Verde” 
passava pela porta da sua residência. 
Sendo assim, o primeiro som que ou-
viu foi o do grupo carnavalesco do 
bairro. Inclusive, a cozinheira da sua 
família era porta-estandarte do GCBF.

Em 1922, O Grupo Carnava-
lesco Barra Funda estava bem organi-
zado e com os seus estatutos registra-
dos em cartório. A diretoria, composta 
pelos sócios-fundadores: Presidente 
- Tibúrcio de Almeida, Secretário - 
Cornélio Ayres, 1º Tesoureiro - Luiz 
França Barboza, 2º Tesoureiro - Victor 
de Souza, Procurador - Sebastião 
Henrique Dias, Fiscal - Silvano Vital 
Silveira, Diretor geral - Dionízio Bar-
boza.
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 Para se admitir um novo só-
cio no grupo, era necessário o propo-
nente ser sugerido por um sócio ativo. 
A proposta era dirigida por escrito à 
Diretoria. De acordo com o artigo 5º 
do Capítulo III dos estatutos da agre-
miação não serão aceitos sócios bran-
cos e nem menores de 15 anos.

 Dionízio explica, em seu de-
poimento ao MIS/SP, que não admitia 
brancos no grupo devido a represálias 
sofridas por negros em times de fute-
bol de várzeas e outras instituições. 

Era, então, simplesmente, uma forma 
de protesto.

 Localizamos duas sedes do 
GCBF: a primeira foi o salão Royal, 
à Rua Lopes Chaves, 229 (antigo nº. 
31), e a segunda, o salão da Socieda-
de Operária de Auto Socorro da Barra 
Funda, à Rua Brigadeiro Galvão, 159. 

 O certo é que a cada novo 
carnaval, os cordões estavam ganhan-
do o agrado do público, conforme co-
mentou um cronista do jornal Folha 

da Noite, em 14/2/1923: “O carnaval 
de São Paulo está perdendo o tom ex-
cessivamente aristocrático que dantes 
possuía. Há dois anos, não se via pe-
las ruas um só cordão carnavalesco, e 
hoje os temos, se bem que ainda sejam 
poucos. Ontem passaram pelas ruas 
do triângulo diversos cordões, entre 
os quais se destacavam um dos Cam-
pos Elíseos e um outro da Barra Fun-
da, ambos bem ensaiados, e um outro, 
rosa e branco, composto por rapazes 
e senhoritas. Esses cordões causaram 
magnífica impressão”.

Em fevereiro de 1926, o GCBF, 
composto de 55 pessoas, fez uma vi-
sita à redação do jornal “Folhas”, sob 
a direção de Cornélio Ayres. Alice de 
Oliveira entrou na frente trazendo o 
estandarte do cordão. “Muito bem 
posto, todo uniformizado, nas suas 
canções agradam bastante, atraindo à 
Rua do Carmo, em frente, a redação 
deste jornal, grande multidão, que o 
acompanhou depois na sua peregrina-
ção pela cidade”, comentou o cronista 
da Folha da Manhã.

O jornal O Clarim d’Alvorada, 
periódico voltado para a comunidade 
negra paulista, publicou a seguinte 
nota sobre o GCBF em 3/2/1929: “O 
velho rival dos Campos Elíseos está 
firme, para tanto Mário Jandyr, José 
A. Silva e Luiz França Barboza não 
se cansam, estão firmes, nem uma ri-
sadinha na hora dos ensaios. Silvano 
Vidal vai ter mais uma apoteose, ele 
é o mestre do choro, sem ele o que 
seria de nós, que tanto gostamos e ad-
miramos o valente Camisa Verde? Ao 
capitão Victor de Souza, o mais velho 
enferrujado carnavalesco daquela ca-
verna, enviamos do alto desta tribuna, 
um formidável abraço e avisamos o 
gracioso Jorge Raphael, para não rir 
antes da hora.”, o colunista utilizou 
esta última expressão devido à con-
corrência do cordão Campos Elíse-
os, surgido pouco tempo depois do 
GCBF.

Dionízio Barboza sempre ze-
lou pelo bem estar do seu grupo, não 

Dionízio Barboza em 1976. Centro de Documentação e Memória do Samba / UESP.
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permitindo a junção de futebol e nem 
de jogadores no cordão. E foi deste 
desacordo que surgiu, em 1926, “Os 
Geraldinos” ou “Cordão São Geral-
do”, formados por negros que joga-
vam futebol de várzea no campo do 
São Geraldo, hoje extinto, localizado 
atrás da igreja do mesmo nome, na 
divisa dos bairros da Barra Funda e 
Perdizes. As cores do seu estandarte 
eram o preto e branco. 

 Para o carnaval de 1927, 
“Os Geraldinos” estavam entusiasma-
dos com os festejos de Momo. A sede 
do grêmio ficava no salão Meia Noite, 
à Rua Barra Funda, com direção do 
Dr. Cunha. A canção divulgada pelo 
grupo e publicada no jornal A Gazeta 
se intitulava Brinco de princesa: No 
salão enfeitado, / no salão engalana-
do  / de lindas flores, / dançam os pa-
res elegantes / a mazurca dos amores. 
/ Duma valsa caprichosa / No volteio 
singeleza / brilha dama melindrosa / 
do ideal ‘Brinco de princesa’. / Fidal-
gos, os cavalheiros, / Fidalgos pio-
neiros / Fidalgos no valsar. / Mostram 
muita educação / E bem rara distin-
ção / Sabem dançar. / Viva pois o grê-
mio amado / Onde tudo é sã beleza / 
Eu me curvo entusiasmado / Viva o 
‘Brinco de princesa’.

 E o “Camisa Verde” não fi-
cou atrás. Na veterana agremiação, 
tendo João Brás e Victor de Souza a 
frente da divulgação das atividades do 
cordão, esses dois membros davam 
um reforço na retaguarda. Para o car-
naval de 1927, a sede do grupo foi lin-
damente ornamentada pela comissão 
composta pelos carnavalescos: Alci-
no dos Santos, Luiz Pereira, Lázaro 
Silva, Mário Jandyr (funcionário dos 
Correios), Sebastião Henrique Dias, 
Antônio Marques, José de Andrade 
(cunhado de Dionízio) e José A. Silva.

Em 12 de março de 1927, 
comemorando seu 13º aniversário 
de existência, o GCBF realizou um 
grande festival, com um baile ofere-
cido às famílias dos associados. Dois 

anos depois, em 1929, quando o gru-
po completou 15 anos, foi organizada 
e patrocinada por eles mesmos uma 
batalha de confete e lança-perfume, 
junto com um arrasta-pé animado, nas 
ruas da Barra Funda.

Os compositores mais recor-
rentes do “Camisa Verde”, na sua pri-
meira fase, eram o próprio Dionízio, 
João Brás, Jair Bento Ferreira (Feijó) 
e Victor de Souza (baliza e tocador de 
cavaquinho).

Uma das mulheres mais en-
tusiastas do grupo foi Maria Antônia 
Gonçalves. Ela cantava, compunha, 
dançava, além de ter sido baliza. Ma-
ria Antônia é mãe de Zezinho do Ban-
jo (José Narciso Nazareth), que usava 
calças curtas participava dos ensaios 
e desfiles do GCBF. Em 1927, Ma-
ria Antônia resolveu ensaiar a turma 
e criou o Cordão Flor da Mocidade, 
com a turma da antiga ala infantil do 
“Camisa Verde”.

Zezinho, no seu depoimento 
ao MIS/SP, diz que não entendia por-
que sua mãe gostava tanto de carna-
val, já que sua avó e tias eram todas 
beatas. Várias de suas tias casaram 
com italianos. Seu padrasto, Ante-
nor de Souza, tocava clarinete, sen-
do músico amador. Ele, como outros 
homens, contribuíram para o sucesso 
do GCBF. Era uma maneira de alme-
jar uma ascensão social via atividade 
social/cultural da cidade.

Ao relatar a maneira como 
se integrara ao cordão “Camisa Ver-
de”, aos oito anos de idade, Zezinho 
salienta a importância materna nesse 
processo: “Eu conheci a Barra Fun-
da em 1918, a minha mãe me levou 
pr’uma destas festas que tinha em São 
Bom Jesus de Pirapora... A mãe me le-
vou prá lá. Foi lá que eu fiquei conhe-
cendo a Barra Funda... Então quer di-
zer que, em 18 eu desfilei lá com eles, 
lá em Pirapora... com o Grupo Barra 
Funda. Quando foi em 1920, eu já co-
mecei a desfilar aqui em São Paulo. 
Não tinha bem a noção das coisas2.”    

Em 1927, Zezinho deixou 
o “Camisa Verde” e fundou o Blo-
co Charleston. No mesmo ano ga-
nhou um concurso de blocos em 
um salão de festas, cantando esta 
marcha: “Toda gente da alta roda / 
Sabe que é de bom tom, / O chique, 
última moda / Tremidinho charles-
ton / Nosso grupo / Nosso grupo 
sem igual / Só dança charleston / 
No carnaval. O jovem rapaz também 
tomou parte no desfile do cordão Flor 
da Mocidade. 

Já em 1934, Zezinho deixou o 
Flor da Mocidade e passou para o cor-
dão carnavalesco São Geraldo, ali per-
manecendo por um ano. Entre 1934 a 
1954, liderou o conjunto Águias da 
Meia Noite que se apresentava no rá-
dio. Não foi fácil manter o conjunto 
e sobreviver somente da música. Em 

Dona Sinhá, a “Dama do Samba Paulista”. 
Sem data. Acervo Joaquim Eugênio.

2 Depoimento de Zezinho do Banjo para o Museu da Imagem e do Som, MIS/SP.
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1935, foram contratados pela Rádio 
Tupi-Difusora. Devido aos inúmeros 
compromissos, Zezinho abandonou 
o carnaval de rua. Sofreu preconceito 
por isso, por parte de seus amigos. 

Os Águias da Meia Noite via-
jaram por diversas cidades brasileiras 
e estiveram durante alguns meses na 
Argentina. Zezinho, líder do conjun-
to, deixou a sua carreira radiofônica 
por vontade própria em 1954.

Os anos foram se passando e 
Zezinho viu sua vida tornar-se monó-
tona sem a música. Em 1962, resolveu 
fundar a Escola de Samba Morro da 
Casa Verde. A escola lhe deu alegrias: 
em 1971 foi campeã na 2ª categoria e 
no ano seguinte pode disputar o título 
da 1ª com as maiores escolas de São 
Paulo. Zezinho do Banjo também aju-
dava a confeccionar os instrumentos 
da bateria. Atualmente, a agremiação 
é comandada por sua filha Laurinete 
Nazaré da Silva Campos, mais conhe-
cida como Dona Guga.

Assim como Dionízio Barbo-
za, Zezinho do Banjo é um baluarte 
do samba paulistano. Fundador de vá-
rias agremiações e participante ativo 
de todas as fases do carnaval negro da 
cidade.

Como notamos, os desfiles das 
pequenas agremiações carnavalescas 
paulistanas não tocavam somente o 
samba ou batucada. No princípio, 
desfilavam ao som das marchas-sam-
badas, e também executavam choro, 
música caipira e até ritmos estran-
geiros. Como o repertório era varia-
do contava com a presença de vários 
instrumentos musicas de percussão, 
cordas e sopro. A presença do conjun-
to regional ou de “choro” era comum 
nos desfiles. Somente na década de 
1950, na segunda fase do “Camisa 
Verde”, é que permaneceram apenas 
os instrumentos de percussão. Os 
músicos eram, em geral, amadores e 
usavam a criatividade com os poucos 
recursos de que dispunham.

Em dezembro de 1937, Dio-
nízio foi nomeado como auxiliar de 

marcenaria do Instituto de Educação 
Caetano de Campos, cargo que já 
exercia interinamente no colégio da 
Praça da República.

O último ano de atividade do 
GCBF, desta primeira fase, foi 1939. 
Mais uma vez, desfilaram com desta-
que pelas ruas da cidade e no desfile 
dos cordões, oficializado em 1936, 
pela Prefeitura paulistana. Houve um 
baile na sede do “Camisa Verde”, mas 
quando Dionízio passou pela tesoura-
ria para recolher o dinheiro arrecada-
do,  não encontrou nada. Surgiu uma 
desavença e o líder do cordão ficou 
terrivelmente desgostoso. Então, na 
qualidade de diretor geral, decidiu 
que o grupo cessaria suas atividades. 

Dionízio Barboza passou a 
brincar os carnavais seguintes como 
anônimo no meio da multidão. Por 
volta de 1940, mudou-se para a Casa 
Verde, onde adquiriu um terreno e 
construiu uma casinha modesta. Che-
gou até a incentivar a criançada do 
bairro a formar pequenos grupos e 
desfilarem no carnaval.

Do outro lado da capital ban-
deirante, no bairro da Bela Vista, à 
Rua Saracura Pequena, 39 (hoje Rua 
São Vicente), nascia a 9 de fevereiro 
de 1917, a menina Cacilda. Filha de 
Florência Ernestina da Conceição e de 
Félix da Costa, irmão de Gesse Glória 
da Costa, esposa de Dionízio Barbo-
za. Ao nascer, Félix achou que a filha 
era “muito clara” e disse: “Essa meni-
na parece nega sinhá!” E a garotinha 
passou a ser chamada de Sinhá. 

Félix da Costa, conhecido 
como Felão, nasceu em 1887, no Es-
tado de São Paulo e era operário de 
profissão. É possível que tenha par-
ticipado de algum desfile do GCBF. 
Assim como Dionízio Barboza, Félix 
era romeiro das festas do Bom Jesus 
de Pirapora e foi considerado um dos 
maiores sambistas dessa categoria.

Com apenas 12 anos, Sinhá 
desfilou no cordão Vai-Vai, da Bela 
Vista. Anos depois, essa jovem sam-
bista teria um lugar importante no 

desenvolvimento da 2ª etapa do “Ca-
misa Verde”. Sinhá “ferveu” muito no 
samba, ficando famosa por sua leveza 
e flexibilidade acrobática como bali-
za. No final dos anos 1970, foi agra-
ciada por todas as escolas de samba de 
São Paulo com o título de “Dama do 
Samba Paulista”.

Seu companheiro, Inocêncio 
Tobias foi pedir a Dionízio Barbo-
za, em 1953, licença para reativar o 
“Camisa Verde”. Tomou essa decisão 
após um desentendimento com a di-
reção do cordão Campos Elíseos, do 
qual fazia parte.  Foi o começo de uma 
nova fase para a veterana agremiação 
da Barra Funda. 

No começo da década de 
1970, alguns sambistas procuraram 
saber notícias de Dionízio Barboza. A 
partir de então o velho carnavalesco 
passou a aparecer nos ensaios e festas 
do C.R.C.E.S. Camisa Verde e Bran-
co. 

Dionízio Barboza veio a fale-
cer aos 85 anos em janeiro de 1977. 
Seu nome foi dado a uma rua no bair-
ro da Casa Verde, pelo Decreto-lei nº 
15.221 de 16/8/1978. 
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Edmundo Navarro de Andrade: 
O Pai da Silvicultura Brasileira

Em meados do ano 2000, o Instituto Florestal do Estado de São 
Paulo - então gestor do Horto Florestal de Rio Claro, atualmente, Flores-
ta Estadual - contratou Paulo Rodrigues para fazer uma biografia e um 
relato das principais obras de Edmundo Navarro de Andrade. 

Nessa época, Paulo já era um profundo conhecedor da história 
do Horto Florestal, sendo, também, presidente da ONG Grupo Banzo. 
Faleceu em novembro de 2008, jovem ainda, e deixou além dos conhe-
cimentos sobre a Floresta, um grande legado sobre a história da Raça 
Negra em Rio Claro.

Infância

Edmundo Navarro de Andrade nasceu na capital do Estado de 
São Paulo, aos 2 de janeiro 1881, na Rua do Chá - hoje Barão de Itape-
tininga -, sendo seus pais o jornalista e teatrólogo João de Campos Na-
varro de Andrade, e D. Cristina de Afonseca Navarro de Andrade. Sua 
avó materna, D. Maria Carolina de Afonseca, era sobrinha de Marília de 
Dirceu e se correspondia com o poeta Gonçalves Dias. Seus padrinhos 
de batismo foram D. Veridiana Prado, por quem o afilhado tinha grande 
veneração e o filho desta, o célebre autor da “Ilusão Americana”, Eduar-
do Prado (SAMPAIO 1949).

Tanto a matriarca da Família Prado, D. Veridiana Valéria da Sil-
va Prado, como seus filhos Eduardo e Antonio, tiveram um papel fun-
damental na vida de Navarro de Andrade, conduzindo-o e determinando 
sua carreira de maneira decisiva. Navarro teve sua infância e adolescên-
cia agitadas pelas sucessivas mudanças que fez entre São Paulo e Rio de 
Janeiro. Logo após seu nascimento, sua família mudou-se para o Rio, 
em decorrência da vida profissional do pai que veio a falecer, vitimado 
pela febre amarela, quando o filho tinha apenas dois anos. Aos dez anos 
Edmundo retornou a São Paulo ingressando no Ateneu Paulista, onde 
permaneceu até 1895.

* Em Memória

Edmundo Navarro de Andrade. Sem data.
Foto do acervo da FEENA.
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Adolescência

Uma vez terminados os pre-
paratórios, voltou para o Rio de Janei-
ro e ingressou no Colégio Militar por 
meras considerações econômicas, uma 
vez que, sem vocação e demonstrando 
“fundo rebelde e indisciplinado”, teria 
de ser avesso à carreira militar. E não 
tardou que demonstrasse não ser essa 
a profissão que lhe servisse, pois um 
ano mais tarde, no governo de Pruden-
te de Moraes, tomou parte no motim 
de 15 de março de 1896, sendo em 
consequência, expulso da Escola, com 
os demais companheiros revoltosos. 
(SAMPAIO, 1949)

Novamente de volta a São Pau-
lo foi trabalhar como revisor de provas 
tipográficas, mas ainda não era essa sua 
vocação. Recebeu convite para ir visitar 
Eduardo Prado em sua fazenda Brejão, 
e lá, em contato com a natureza e a vida 
simples do campo, mais os conselhos 
do padrinho, retornou a São Paulo com 
a cabeça cheia de indagações. Dias de-
pois, recebeu a carta do padrinho que o 
convenceu definitivamente.

“Meu Edmundo ( ... ) tenho 
pensado muito no que se pode fazer de 
V. Creio que se poderá fazer uma coisa 
menos má. Tudo depende de si mesmo. 
Em todo caso, como meu projeto é do 
seu agrado, estou convencido de que 
deves ir para uma carreira que lhe ga-
ranta uma vida no campo, ao ar livre, 
com muitas árvores, muito gado manso 
e verdura ( ... ) O curso da Escola de 
Gembloux é de três anos. O preparo 
para a entrada poderá exigir um ano, 
pois você está muito atrasado ( ... ) Se 
Deus quiser e V. não contrariá-lo, creio 
que terei esse prazer ... seu padrinho 
afetuoso: Eduardo Prado."

O padrinho generoso compro-
metia-se a custear os estudos e a per-
manência de Edmundo na França. Fal-
tando-lhe, contudo, preparo suficiente 
para ingressar na Escola de Gembloux, 
onde o curso era de três anos, Navar-
ro, com o consentimento do seu padri-
nho, rumou, em 1896, para Coimbra, 
matriculando-se na Escola Nacional 
de Agricultura, onde o curso era de seis 
anos (SAMPAIO 1949).

Formação

Durante os seis anos, Edmundo 
voltou ao Brasil por duas vezes - em 
1899 e 1902. Em Portugal, através do 
padrinho, conheceu os escritores Eça 
de Queiroz e Ramalho Ortigão, além 
de Antônio Candido, Guerra Junqueiro, 
Antônio Feijó, Bordalo Pinheiro e ou-
tros. Em 1901, vítima da febre amarela, 
Eduardo Prado falecia em São Paulo, 
causando forte impacto em Edmundo.

Retorno ao Brasil

Depois de retornar ao Brasil, 
no final de 1903, e como graduado 
pela Escola Superior de Agricultura 
de Coimbra, Navarro de Andrade foi 
convidado pela Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro - presidida pelo Con-
selheiro Antônio Prado -, a organizar 
e dirigir a primeira plantação florestal 
que a empresa pretendia criar ao longo 
de suas linhas ferroviárias.

No dia 30 de dezembro, Na-
varro foi nomeado diretor do Horto 
Florestal da Cia. Paulista, próximo a 
cidade de Jundiaí. “Quando assumi o 
cargo em dezembro de 1903, no pri-
meiro posto que tive em minha vida, e 
que mantenho até hoje, não possuía em 
meu espírito qualquer preferência por 
alguma árvore, nem alimentava qual-
quer simpatia ou antipatia por nenhuma 
delas. Meu primeiro cuidado foi o de 
obter o maior número possível de espé-
cies arbóreas indígenas e exóticas, com 
o objetivo de testá-las com todo rigor 
científico possível. Durante cinco anos, 
solitário e sem qualquer publicidade, 
dediquei-me a esta tarefa, realizando 
uma série considerável de experiências, 
estabelecendo canteiros de mudas e um 
grande número de culturas experimen-
tais. Entre as árvores que testei estavam 
algumas espécies de eucalipto, cujas 
sementes havia trazido de Portugal, e 
outras, cujas sementes obtive de árvo-
res plantadas em São Paulo, e que eram 
usadas basicamente como abrigos, que-
bra-ventos ou árvores ornamentais.” 
(ANDRADE 1941).

Surpreendentemente, o jovem 

partiu para a ação. Instalou diversas es-
tações experimentais em Jundiaí, Cam-
pinas e Rio Claro, onde, cuidadosamen-
te, testou quase cem espécies de árvores 
nativas e exóticas em condições varia-
das de solo para determinar qual pro-
duzia mais rapidamente a lenha mais 
útil. O resultado dessas experiências, já 
evidente em 1906, foi uma vitória nítida 
das árvores do gênero Eucalyptus, na-
tivas da Austrália e das ilhas próximas 
(DEAN 1995).

As Dunas e o Cavaleiro da 
Ordem de Cristo

Enquanto estudava o assunto 
do reflorestamento, Edmundo, incita-
do pelo seu ex-professor de silvicul-
tura, Cardozo de Menezes, aceitou a 
incumbência que lhe dava o Governo 
português de completar o trabalho que 
José Bonifácio de Andrada e Silva ha-
via apresentado, em 1813, à Academia 
de Ciências de Lisboa, sobre o meio de 
combate às dunas. Assim foi publicado 
em 1904, seu primeiro trabalho em li-

Edmundo Navarro de Andrade, a direita, 
e o Conselheiro Antônio Prado. Imagem 
datada de 1918. Foto do acervo da 
Floresta Estadual "Edmundo Navarro de 
Andrade".
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vro “DUNAS” que serviu igualmente 
para sua tese de doutoramento. Pela ex-
celência desse trabalho o Governo por-
tuguês houve por bem agraciá-lo com 
a Comenda de Cavaleiro da Ordem de 
Cristo, a qual lhe foi entregue pessoal-
mente pelo Rei de Portugal (SAMPAIO 
1949).

Instalação em Rio Claro

A partir da experiência bem 
sucedida de Jundiaí, Navarro propôs 
à Cia. Paulista de Estradas de Ferro a 
ampliação do campo de ação. Assim, 
foi adquirida do Major Mariano Gui-
marães, em 11 de fevereiro de 1909, em 
Rio Claro, a Fazenda Santa Gertrudes. 
Com 580 alqueires e 72 mil pés de ca-
fés, mais a residência principal, casas 
de colonos, engenho, pastos, pomar e 
estrebarias, instalou-se a sede do Servi-
ço Florestal da Cia. Paulista, onde Na-
varro passou a morar provisoriamente. 
Em 1916, com a necessidade de expan-
são do projeto, foram adquiridas  da 
Baronesa de Piracicaba as fazendas lin-
deiras: Santo Antônio e Cachoeirinha, 
com 720 alqueires, contendo 400 mil 
cafeeiros em 230 alqueires, e o restante 
ocupado com pastos e matas. Após uma 
reforma na sede da nova fazenda, Ed-
mundo passou a viver com sua esposa, 
D. Angelita, definitivamente, no casa-
rão conhecido atualmente como Solar 
“Navarro de Andrade”.

“Na época em que me transfe-
ri para Rio Claro, já podia contar com 
72 espécies de eucaliptos australianos” 
(ANDRADE 1941). Já em 1909, lan-
çou seu primeiro livro sobre “A Cultu-
ra do Eucalipto”, registrando todas as 
observações e estudos relativos ao seu 
cultivo.

Viagem aos Estados Unidos

Sabendo do desenvolvimento 
que a cultura do eucalipto vinha tendo 
nos Estados Unidos, em especial na Ca-
lifórnia, Navarro de Andrade empreen-
deu, em 1910, sua primeira viagem ao 
exterior, mantendo contatos com os De-
partamentos de Agricultura e o Serviço 

Florestal. Embora satisfeito com os re-
sultados colhidos sobre a organização 
do sistema florestal americano, Edmun-
do decepcionou-se com o tratamen-
to dado ao eucalipto: “Infelizmente, 
aprendi pouco sobre o eucalipto, mas, 
em vez disso, fiquei com a impressão 
de que a cultura desta árvore era enca-
rada mais como empreendimento pura-
mente comercial do que como emprei-
tada científica. Pareceu-me que se tra-
tava mais de uma proposta para vender 
terras plantadas com eucalipto, do que 
um estudo do problema de sua cultura e 
uso sobre uma base científica.”

Viagem à Austrália e a Volta ao 
Mundo

Em 1913 Edmundo Navarro foi 
enviado à Austrália, país que é quase 
exclusivamente a terra natal do gênero 
Eucalytpus, e onde vivia a maior auto-
ridade no assunto. Ele era o professor 
J. H. Maiden, diretor do Jardim Botâni-
co de Sydney, e autor de “Forest Flora 
of New South Wales” (Flora Florestal 
da Nova Gales do Sul) e da importan-
te publicação “Critical Revision of the 
Genus Eucalyptus” (Revisão Crítica do 
Gênero Eucalyptus): “Tive a rara sorte 
de trabalhar em particular com o prof. 
Maiden e de esclarecer com ele pontos 
obscuros quanto ao problema que tan-
to me interessava. Além de um muito 
valioso herbário, o destacado cientista 
deu-me uma coleção de sementes de 
130 espécies de eucaliptos, as quais ele 

considerava que melhor se adaptariam 
no Brasil, sendo que algumas delas 
eram totalmente desconhecidas no meu 
país”. Deste total Edmundo conservou 
até 1941 um número de cem, ampliado 
por outras espécies obtidas na Argélia, 
em especial as híbridas conseguidas 
junto ao Dr. Louis Trabut, e por algu-
mas obtidas na África do Sul, perfa-
zendo um total de 123 espécies deste 
gênero.

 Embora nem todas as sementes 
tivessem dado resultados satisfatórios, 
25 foram consideradas de melhor qua-
lidade e outras 50 puderam ser classifi-
cadas de bom nível,  sendo o restante 
avaliado de pequeno valor como cultu-
ra. Um fato interessante observado por 
ele é que as espécies originárias do oes-
te da Austrália foram, sem exceção, um 
fracasso no Brasil sendo que as mesmas 
espécies deram bons resultados no Chi-
le, México, Califórnia e Cape Colony, 
todas elas regiões de localização oci-
dental, em seus respectivos continentes.

Navarro organizou, durante 
sua longa administração das florestas 
da ferrovia paulista, dezessete reservas 
ocupando 175 km2.

De 1918 a 1926, Edmundo via-
jou praticamente por quase todo o mun-
do, visitando todos os países em que o 
eucalipto era cultivado, mesmo que em 
pequena escala. De todos ele trouxe se-
mentes realizando experimentos de de-
senvolvimento e adaptação. Concluiu 
entre tantas coisas que as sementes da 
espécie Eucalyptus gonicalyx sempre 

Lavagem performática de monumentos, por Paulo Sergio M. Rodrigues. Em plena 
ditadura militar o Grupo Banzo homenageia o guerrilheiro Siqueira Campos no Jardim 
Público de Rio Claro. Imagem do acervo do grupo Banzo. Sem data.
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apresentaram mau desenvolvimento 
quando obtidas da Austrália, enquanto 
que provindas da Califórnia davam re-
sultados excelentes. Publicou diversos 
tratados sobre o plantio do eucalipto 
que passaram por inúmeras edições 
e que, se tivessem sido traduzidos do 
português, teriam feito dele o maior es-
pecialista mundial no assunto. (DEAN 
1995)

Em 1949, oito anos após a mor-
te de Navarro, o Horto de Rio Claro 
possuía segundo seu sobrinho Arman-
do Navarro Sampaio, apenas 118 espé-
cies, contando com 4 coleções, sendo 
três em linha e uma em talhões, planta-
das em diferentes condições de terreno.

O Uso

A primeira aplicação dada ao 
eucalipto foi como lenha para uso nas 
locomotivas a vapor da Cia Paulista. A 
necessidade econômica em substituir o 
carvão importado era de extrema urgên-
cia e o corte indiscriminado das flores-
tas para obtenção de combustível vinha 
sofrendo resistência por todos aqueles 
conservacionistas que criticavam a ma-
neira como se estavam destruindo as 
nossas matas. Para Edmundo, não ha-
via dúvidas de que o eucalipto poderia 
ajudar a resolver o problema do carvão. 
Quanto à questão da destruição das flo-
restas, com o uso do eucalipto como 
base do reflorestamento, tentava mini-
mizar a situação, mas não o conseguiu 
e  alarmou-se, passando a criticar a si-
tuação preocupante. No artigo “Loucos 
ou Suicidas” ele dá o alerta dizendo: 
“É espantoso o consumo de lenha no 
Estado de São Paulo! Os seus maiores 
consumidores são, incontestavelmente, 
as estradas de ferro e o exame  do seu 
consumo sempre crescente não pode 
deixar de trazer sérias apreensões aos 
que ainda se interessam pelas coisas de 
nossa terra. (...) Por elementos de valor 
de que dispomos, podem calcular-se em 
15 milhões de metros cúbicos o con-
sumo total de lenha no Estado de SP, 
nele computado também o consumo 
doméstico. Isto equivale a uma derru-
bada de 25 mil alqueires todos os anos. 

São Paulo está longe de ser tão rico a 
ponto de se despojar anualmente de tão 
volumoso patrimônio e os  nossos go-
vernantes, por maior cegos e surdos que 
sejam, não têm o direito de permitir que 
assim continue esta política de loucos 
ou suicidas”.

A partir de 1927, o uso do euca-
lipto pela Companhia Paulista já estava 
definitivamente consolidado. Foram até 
1941 usados 250 mil toneladas de car-
vão. Outra forma de uso foi para mou-
rões de cerca. As ferrovias brasileiras 
eram obrigadas por lei a cercar suas li-
nhas, possuindo somente a Paulista mil 
milhas de linhas. Outros experimentos 

foram feitos com pilhas para alicerces 
e com postes para serviço telefônico, 
telegráfico e elétrico. Em todas essas 
aplicações o eucalipto portou-se admi-
ravelmente, sendo empregado não só 
pela Paulista como por todas as demais 
ferrovias. O Serviço Florestal da Cia. 
Paulista forneceu para seu próprio uso 
e para vários outros empreendimentos 
privados 262.517 pilhas e postes num 
cumprimento total de 1.100.000 me-
tros.

Alguns anos depois desses ex-
perimentos Navarro voltou sua atenção 
e interesse na fabricação de papel. Ex-
periências anteriores realizadas pelos 
australianos pareciam ter determina-
do que o eucalipto não serviria para a 
manufatura de polpa, nem do ponto de 

vista mecânico nem do químico, fosse 
pelo tamanho reduzido de suas fibras 
ou devido à sua textura ou mesmo à cor 
de sua madeira. (NAVARRO 1941)

Em 1925, de volta pela terceira 
vez aos Estados Unidos NAVARRO, 
levou do horto de Rio Claro quatro to-
ras, duas unidades de cada uma de duas 
espécies de eucalipto, produzidas de ár-
vores de 13 anos de idade e plantadas 
por ele. As experiências foram feitas no 
Laboratório de Produtos Florestais em 
Madison, Wisconsin, onde contou com 
a colaboração de todos os cientistas 
daquela instituição. Obtiveram várias 
qualidades de papel a partir do euca-

lipto, incluindo papel para impressão, 
“o que foi contra a expectativa geral”. 
Posteriormente, esse material serviu 
para imprimir parte da edição de 30 de 
dezembro de 1925, do Wisconsin Sta-
te Journal. Um exemplar desta edição 
encontra-se no Museu Navarro de An-
drade, em Rio Claro-SP.

Oposição ao Eucalipto

Durante toda sua vida Edmun-
do Navarro foi vítima de inúmeras crí-
ticas mordazes. Muitas delas tinham 
como objetivo sua própria pessoa. 
Talvez pelo fato de ter sido escolhido 
com tão pouca idade para um cargo tão 
importante, na empresa onde sua ma-
drinha era a mãe do presidente, tenha 

Solar Navarro de Andrade. Foto do acervo do Dpto. de Manejo Florestal - PMRC. 
2011.
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causado muita “animosidade” entre os 
funcionários graduados.

O próprio Navarro nunca con-
seguiu encontrar uma explicação sa-
tisfatória. Dizia que os mais simplistas 
atribuíam-na ao seu feitio rude e agres-
te, combativo, quando na verdade é que 
ele representa o efeito e não a causa. 
“De tudo se acusou o pobre eucalip-
to, não houve pecha que não lhe fosse 
lançada” e o pior, na maioria das vezes, 
seus próprios amigos e camaradas eram 
“os que mais encarniçadamente comba-
tiam o eucalipto”.

Algumas dessas críticas che-
gavam ao absurdo, entre elas, o fato de 

se ter escolhido uma espécie exótica e 
não uma nativa. A objeção, contudo 
nunca foi levantada no caso do pé de 
café ou dos cítricos e mangueiras ou 
dúzias de outras culturas exóticas das 
quais o país tinha passado a depender. 
O fato de que o eucalipto secava as 
águas superficiais passou a ser ataca-
do, queixa que poderia ter sido levan-
tada contra outras espécies de árvore 
de crescimento rápido ou, no mes-
mo sentido, contra a cana-de-açúcar. 
(DEAN 1995)

Em seu discurso de aceitação 
da Medalha Meyer, em 2 de junho de 
1941, em Glendale, Maryland, Estados 
Unidos, seis meses antes de sua morte, 
Edmundo ainda carregava consigo essa 

a má fé, lutando contra a ignorância”.
Outro grande obstáculo por ele 

superado, "e essa a mais longa campa-
nha”, foi a descrença quanto à utilidade 
do eucalipto, mesmo na forma mais 
humilde de utilização que é como com-
bustível. Tudo era necessário demons-
trar e, pouco a pouco, ficou provado 
que o eucalipto poderia ser usado em 
qualquer serviço nos quais qualquer 
outra madeira poderia ser empregada.

Apesar de tudo, Navarro consi-
derava-se afortunado por ter consegui-
do viver e perseverar por tempo longo 
o suficiente para ver seu trabalho ser 
completado. “O eucalipto é a única ár-
vore fornecedora de madeira de primei-
ra qualidade que pode ser utilizada pelo 
mesmo homem que a plantou”.

Muitas outras acusações se fize-
ram ao eucalipto, entre elas o fato deste 
não conseguir conviver com nenhuma 
espécie animal. E para provar o contrá-
rio, colecionou no seu Museu em Rio 
Claro, um exemplar de cada espécie 
encontrada nos hortos florestais, mas ao 
final se arrependeu por ter embalsama-
do dezenas de animais.

Levantou-se até a hipótese de 
que a broca do café, que assolava a 
maior economia paulista, teria vindo 
nas sementes do eucalipto. Todas as 
acusações eram transformadas em de-
safio e o espírito de luta e a capacidade 
científica de Navarro de Andrade não 
deixou nada sem resposta.

O Museu que hoje tem seu 
nome é a prova mais contundente de 
suas lutas e pesquisas, cada objeto que 
lá se encontra, mais do que uma sim-
ples peça, é um importante troféu por 
batalha vencida.

Reconhecimento Mundial

Navarro de Andrade pode 
considerar-se vitorioso, a posteridade 
lhe fará inteira justiça e a prova é que 
a opinião do estrangeiro, que precede 
sempre a consagração dos vindouros, já 
foi feita e já se sente que ao se tratar do 
assunto eucalipto, toda a gente culta do 
país evoca o seu nome. (NEIVA 1927)

Em 1928, recebeu da Socieda-

mágoa e desabafou para o auditório 
de cientistas: “Um exemplo mostrará 
melhor a atmosfera em que trabalhava. 
Todos estavam contra mim porque eu 
decidira adotar o espaçamento de oito 
pés como distância máxima entre as 
árvores, descobrindo porém, que a dis-
tância de seis pés e meio era preferível. 
O mundo veio abaixo. Todos acredita-
vam que o eucalipto devido à rapidez 
de seu crescimento e com o objetivo de 
desenvolver a sua copa, nunca deveria 
ser plantado com espaçamento inferior 
a 16 pés, sendo que algumas pessoas 
aconselhavam, em artigos de jornais, a 
distância de 33 pés! Entretanto, o cla-

mor geral, a própria Companhia Pau-
lista alarmou-se com a possibilidade 
de que eu estivesse errado. Só havia 
uma forma prática de convencê-los,  e 
esta foi a forma que usei: iniciei culti-
vos experimentais e comparativos das 
mesmas espécies, no mesmo solo, com 
o mesmo tratamento cultural e também 
no mesmo dia, mantendo distâncias de 
dois, três, quatro, cinco e seis metros 
entre as árvores. Após sete anos, fiz o 
primeiro corte para obtenção de madei-
ra combustível, cinco anos depois, novo 
corte, e depois de sete anos um terceiro 
corte que coroou uma paciência espera 
de quase vinte anos por resultados. Des-
ta forma tive de proceder, passo a passo, 
superando lentamente as resistências e 

Sala de visitas do Solar Navarro de Andrade, com mobiliário confeccionado em 
eucaliptos. Foto do acervo do Dpto. de Manejo Florestal - PMRC. Sem data.
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de de Aclimação da França a Grande 
Medalha de Saint Hilaire em reconhe-
cimento aos relevantes trabalhos pres-
tados à silvicultura.

Seu primeiro prêmio havia sido 
entregue pessoalmente por D. Manuel, 
Rei de Portugal em 1903, por ter com-
pletado a obra de José Bonifácio.

O terceiro e último prêmio, ele 
o recebeu alguns meses antes de sua 
morte em 1941, sendo este considerado 
o mais importante. Em reconhecimento 
pelos seus extraordinário esforços na 
introdução e utilização do eucalipto no 
Brasil, o Conselho da Associação Ge-
nética Americana concedeu a Navarro a 
Medalha Meyer, instituída para premiar 
os introdutores de plantas exóticas, de 
fins econômicos, até então concedida 
17 vezes, e apenas 4 para cientistas não 
norte-americanos, entre eles o nosso 
glorioso patrício. (SAMPAIO 1949)

Em 24 de outubro de 1934 foi 
convidado a ocupar a cadeira deixada 
por seu chefe Adolfo Pinto na Acade-
mia Paulista de Letras, sendo recebido 
pelo acadêmico Artur Mota. Navarro, 
na ocasião, proferiu seu discurso con-
tando da importância que Adolfo Pinto 
havia tido durante sua vida na Paulista, 
salientando sempre que as duas pes-
soas que determinaram o processo de 
reflorestamento em São Paulo foram 
o Conselheiro Prado e Adolfo Pinto. 
Eram eles quem sempre saíam em sua 
defesa dentro da Companhia Paulista, 
amenizando os conflitos provocados 
pelas sucessivas campanhas contra o 
eucalipto, propiciando-lhe a necessária 
segurança para poder com tempo pro-
var suas teorias.

Monteiro Lobato

Grande admirador de Navarro 
e de sua obra, principalmente o Horto 
Florestal de Rio Claro, Monteiro Loba-
to não cansava de elogiar o trabalho do 
amigo. Em 1922 no livro “A Onda Ver-
de” dedica dois capítulos ao Eucalipto. 
Neles Lobato não economiza adjetivos, 
mostrando um grande entusiasmo pela 
figura de Edmundo: “O quartel general 
situa-se em Rio Claro. Aí reside o co-

mandante supremo, Edmundo Navarro 
de Andrade, a maior autoridade mun-
dial, hoje, em matéria eucalytica”.

Com suas vindas a Rio Claro, 
cada vez mais, Lobato ia se maravilhan-
do com a cultura do eucalipto, sendo 
para ele tudo surpresa e admiração: “Na 
encantadora vivenda de Edmundo Na-
varro, em Rio Claro, ninho feliz, boiar 
no seio de três milhões de eucaliptos 
perfilados em linha, toda a mobília, e o 
mais não sendo mobília é de pau, tudo é 
feito dessa madeira, de modo a arrolhar 
as objeções levianas dos maldizentes. O 
grande mérito dessa árvore, entretanto, 
reside no seu rendimento com madeira 
de construção. É fantástico”. 

Mesmo após a morte de Navar-
ro, quando Lobato foi visitado por um 
casal de amigos do Rio de Janeiro em 
sua livraria, mais que depressa lhes in-
dicou o passeio que lhe parecia o ideal: 
“Vá sem demora. Deixe tudo que tiver 
a fazer. Nada de mais inadiável, porque 
nada de mais precioso você pode reali-
zar nesta sua viagem a São Paulo, se-
não conhecer o HORTO FLORESTAL 
DE RIO CLARO. Tudo o mais importa 
pouco. Aqui em São Paulo você está 
vendo o que há no Rio, o que existe em 
toda parte. Mas em Rio Claro você vai 
encontrar o que não pode ver em parte 
alguma. É tudo inédito, tudo gigantes-
co, tudo majestoso. Se você quer mes-
mo ter orgulho de ser brasileiro, mas 
orgulho merecido e justo e dos maio-
res – então vá a Rio Claro. Não tem 
mais nada a devassar quem conheceu a 
obra maravilhosa de um brasileiro cujo 
nome tão poucos conhecem: Navarro 
de Andrade” (SILVEIRA 1945).

Híbridos

Durante muito tempo, o barão 
Ferd Von Muller, o primeiro diretor do 
Jardim Botânico de Sydney, Austrália e 
autor da monumental “Eucalyptogra-
phya” acreditou ser impossível hibridi-
zar o eucalipto, uma vez que suas flores 
são protegidas por um operculum até 
depois de serem fertilizadas. Isto esta-
va errado. O Prof. L. Trabut, diretor de 
agricultura na Argélia, África Francesa, 

obteve diferentes híbridos conhecidos 
como E. trabuti, E. algeriensis, E. anty-
politensis e E. oranensis.

“Em minhas experiências no 
Brasil, também obtive muitos híbridos, 
sendo que dois ou três são muito notá-
veis. Um deles, o melhor é o Eucalyp-
tus Paulistana, que obtive pelo cruza-
mento natural entre E. globulus e E. 
robusta. Muito interessante é que seus 
progenitores não são espécies boas para 
o Brasil, enquanto que o híbrido é uma 
árvore excelente, com todas as virtudes 
de seus progenitores, mas nenhum de 
seus defeitos. Elas crescem bem em di-
ferentes condições de climas e solos”. 
(ANDRADE 1941)

Cargos Públicos

Com a revolução de Getúlio 
Vargas em 1930, no governo de Inter-
ventoria de João Alberto, Navarro foi 
convidado para ocupar a função de 
Secretário da Agricultura de São Paulo, 
exercendo o cargo em fins de 1930 até 
junho de 1931. Publicou, em 1932, um 
folheto que intitulou “A Mentira Oficia-
lizada” defendendo-se de acusações no 
período em que esteve secretário. Esse 
foi um período bastante intenso na vida 
particular de Navarro, pois além de suas 
atividades com o eucalipto, também se 
dedicou ao estudo e a plantação de la-
ranjas.

Com seu compadre o parasi-
tólogo, fundador e diretor do Instituto 
Biológico de São Paulo, Artur Neiva, 
fez sociedade na compra de uma fa-
zenda em Araras e criaram com os fa-
zendeiros da região com finalidades de 
exportação, uma cooperativa de produ-
tos de laranja. A experiência não teve 
resultados muito satisfatórios, apesar de 
seu entusiasmo. Problemas com o mer-
cado externo, a questão das embalagens 
e transporte, frustraram essa iniciativa, 
mas, mesmo assim, os melhores frutos 
acabaram sendo os estudos relativos à 
cultura da laranja, publicados por Na-
varro.

Outra grande figura que contou 
com a sua colaboração foi o ministro 
Juarez Távora nomeando Edmundo 
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como Diretor Geral do Ministério da 
Agricultura em 1933. A serviço desse 
departamento federal, Navarro viajou 
pelo norte do Brasil visitando em di-
versos Estados os serviços afetos à sua 
Diretoria. (SAMPAIO 1949)

Durante sua vida, Navarro es-
teve à frente de diversas atividades: foi 
homem público, citricultor, entomolo-
gista, Diretor da Companhia Florestal 
Fluminense, Diretor da Companhia 
Agrícola de Imigração e Colonização, 
Gerente da Fazenda Irondê, Presiden-
te do Conselho Florestal do Estado, 
Membro do Tribunal de Tarifas além 
de colaborador em várias revistas e pu-
blicações incluindo a famosa  “Sítios e 
Quintais” e a “ Revista Florestal”.

Conclusões

Quando os pais de Edmundo 
Navarro de Andrade, em 1881, esco-
lheram D. Veridiana Prado e seu filho 
caçula, o escritor Eduardo Prado para 
serem seus padrinhos de batismo, já 
estavam, sem o imaginar, traçando o 
destino de seu filho.

Não fosse o espírito rebelde de 
Edmundo, aos 15 anos, insurgir-se con-
tra a escola militar onde estudava e, por 
consequência, ser expulso dela e o em-
penho imediato do padrinho Eduardo 
tê-lo convencido a estudar Agronomia 

em Lisboa, provavelmente a sua vida 
teria tomado outro rumo.

Mas o momento decisivo foi 
quando depois de formado Agrôno-
mo em 1903, na sua primeira semana 
de regresso ao Brasil, por influência 
da madrinha, que também lhe havia 
financiado os estudos, ser apresentado 
ao seu filho mais velho, o Conselheiro 
Antônio Prado, Presidente da Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro e 
conseguido dele, o cargo recém-criado 
de Diretor Florestal da Companhia Pau-
lista, onde se manteve por 37 anos até 
sua morte, em dezembro de 1941.

A missão que o Conselheiro 
Antônio Prado incumbiu a Navarro de 
Andrade, e que já estava sendo plane-
jada há alguns meses, junto com seu 
assessor Adolfo Pinto, era a de desco-
brir entre dezenas de espécies nativas 
e exóticas a madeira que mais se adap-
taria aos interesses econômicos da Cia. 
Paulista, ou seja, de crescimento rápido 
e de qualidade duradoura. 

A ideia de consumir e repor 
a madeira cortada eram os primeiros 
vislumbres da necessidade de se reflo-
restar para tentar conter as previsões 
catastróficas de escassez resultantes da 
destruição compulsiva e irracional das 
matas paulistas e brasileiras, tanto pela 
monocultura da cana e do café, como 
pelo uso nas inúmeras ferrovias, na 

construção civil, nas olarias, no consu-
mo doméstico e outros. Navarro assu-
miu essa responsabilidade aos 23 anos 
e se isolou em uma propriedade da Pau-
lista em Jundiaí, comprada especial-
mente para essa finalidade, e em seis 
anos de pesquisas obteve a resposta. A 
opção determinante pelo gênero euca-
lipto, exótica, de origem australiana foi 
apenas o primeiro passo.

Com mais de 400 espécies, 
cada uma atendendo a finalidades dife-
rentes de uso, Navarro de Andrade teria 
ainda como desafio, descobrir quais 
as que serviriam para as necessidades 
econômicas da ferrovia na utilização 
energética de dormentes e postes, e que 
se adaptassem às características do cli-
ma e do solo paulista. Por sugestão do 
próprio Navarro, a Companhia Paulista 
começou a adquirir terras para a ime-
diata expansão de sua cultura florestal. 
Comprou em Rio Claro duas enormes 
fazendas, uma em 1909 e a outra em 
1916 onde se instalou com a sede do 
seu Serviço Florestal, gerando nelas o 
maior laboratório de pesquisas sobre o 
eucalipto no Brasil.

A partir das inúmeras experi-
ências bem sucedidas no Horto de Rio 
Claro, foram adquiridas mais 17 pro-
priedades em diversas regiões do Esta-
do, alcançando, até o final da década de 

Museu do Eucalipto, criando em 1916, por Navarro de Andrade. Fonte do Dpto. de Manejo Florestal - PMRC. 2010.
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1920 o plantio de 10 milhões de pés de 
eucaliptos. Para conseguir essa façanha 
Navarro de Andrade dedicou sua vida 
à silvicultura, fundamentada na experi-
mentação científica, no estudo e na pu-
blicação sobre o eucalipto, já que na sua 
época grande parte dos países, todos 
visitados por Navarro, e que plantavam 
a essência australiana, o faziam em sua 
maioria de forma empírica.

Apesar de ter sofrido inúmeras 
críticas e sempre se queixar delas, Na-
varro de Andrade acabou usando dessa 
situação para se apegar cada vez mais 
à ciência como forma definitiva de res-
posta a seus detratores. A cada nova 
investida que se fazia contra o eucalip-
to, Navarro necessitava de anos para 
provar com fundamentação científica o 
disparate da acusação. Para se ter uma 
pequena ideia, foram necessários vinte 
anos para provar que a sua teoria de es-
paçamento estava absolutamente corre-
ta. Navarro de Andrade não parou por 
aí, aprofundou estudos na citricultura, 
sobre a juta, o algodão, o café, a borra-
cha, o angico do serrado, deu grandes 
contribuições à entomologia florestal 
preservando várias áreas nativas nas 
propriedades da ferrovia para efetuar 
estudos sobre os habitats dos insetos 
que atacavam exóticas e nativas.

Catalogou um número imenso 
de espécies indígenas paulistas. Foi o 
segundo cientista no mundo a produzir 
híbridos, a partir das sementes do euca-
lipto, quando nem mesmo na própria 
Austrália se acreditava ser possível ta-
manha proeza. Viajou inúmeras vezes 
para todos os países que plantavam o 
eucalipto, observando e aprendendo 
com as experiências locais, trazendo 
imensa quantidade de sementes de es-
pécies exóticas e aclimatando-as no 
Horto de Rio Claro. Produziu além de 
ciência, publicações literárias sobre 
suas memórias de viagens que lhe va-
leram o ingresso na Academia Paulista 
de Letras.

Teve a coragem de assumir em 
1930 e 1933 cargos importantes no 
governo de Getúlio Vargas, como Se-
cretário da Agricultura em São Paulo 
e Diretor no Ministério da Agricultura 
no Rio de Janeiro acirrando contra si 
o ódio que a burguesia agrária paulista 

nutria ao ditador Vargas, pela perda re-
cente do poder.

Foi condecorado inúmeras ve-
zes tanto no Brasil como no exterior, 
recebendo nos seus últimos meses de 
vida a Medalha Meyer instituída pela 
Associação Genética Americana.

No dia 1 de dezembro de 1941, 
aos 60 anos de idade, faleceu Edmundo 
Navarro de Andrade.

RELATÓRIO DAS PRINCI-
PAIS ATIVIDADES, VIAGENS, 
E OBRAS

Viagem à Austrália e a Volta ao 
Mundo

1910 - Estados Unidos e vários países 
da Europa (7 meses)
1913 - Egito, Índia, Ceilão, Malásia, 
Sumatra, Java, Nova Guiné, Austrália 
e alguns países da Europa.
1918 - Estados Unidos, Cuba, Havaí, 
Japão, Malásia, Ceilão, Índia, Java, 
China, África do Sul.
1922 - França, Itália, Grécia, Turquia, 
Palestina, Egito (Cairo), Algéria, Gi-
braltar, Lisboa voltando com o Vapor 
“Cap. Polônio”.
1925 - Estados Unidos
1928 - Recebe a medalha de Saint Hi-
laire (não há referência se NAVARRO 
viajou para a França)
1937 - Uruguai e Argentina
1939 - Europa e Estados Unidos (4 
meses)
1941 - Estados Unidos

Publicações

1904 - Dunas (Coimbra)
1909 - Cultura do Eucalipto
1910 - A Cultura do Eucalipto nos Es-
tados Unidos
1911 - Manual do Plantador do Euca-
lipto
1912 - A Utilidade das Florestas

A Dinamite na Agricultura
1914 - Cultura do Café nas Índias Ne-
erlandesas
1915 - Questões Florestais
1916 - Les Bois Indigéne com Octavio 
Vecchi

1918 - Os Eucaliptos, Sua Cultura e 
Exploração
1920 - A Volta ao Mundo

Instruções para Cultura da Juta 
em São Paulo
1922 - O Reflorestamento do Brasil e 
a Cia. Paulista
1923 - O Problema Florestal no Brasil
Café, Juta e Borracha
1924 - Relatório da Comissão Técnica 
da Broca do Café – A. Neiva – Quei-
roz Telles
1925 - A Broca do Café – A. Neivas – 
Queiroz Telles
1927 - Por Aí Além – impressões de 
viagem – artigos publicados no Estado 
de São Paulo
1928 - O Eucalipto e suas aplicações

A Cultura do Eucalipto
Contribuição para o Estudo da 

Entomologia Florestal Paulista
Praga dos Bambus

1929 - Pesquisa sobre o Berne
Formicidas
Citricultura

1930 - Pesquisa sobre a Biologia da 
Mosca da Madeira

Campanha Citrícola
Cavalos para Enxertia

1932 - A Relação Acidez - Açúcares 
nas Laranjais

Cultura do Café a Sombra
A Mentira Oficializada

1933 - Manual de Citricultura
1934 - A Citricultura no Brasil
1935 - Discurso de Posse da Acade-
mia Paulista de Letras (ocupa cadeira 
Adolpho Pinto)
1936 e 1937 – Instruções para a Cultu-
ra do Eucalipto

The State of São Paulo Agricul-
tural Resources

A Botânica e a Silvicultura no 
Dicionário de Cândido Figueiredo
1938 - O Angico do Cerrado
1939 - O Eucalipto •
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Solar Navarro de Andrade. Foto: MARCUCCI, J. C., datada de 23/02/2013.

Jessica Corgosinho Marcucci

Profa. Dra. Ana Tereza Caceres Cortez

Discente de Graduação em Geografia – IGCE/UNESP - Rio Claro-SP

Orientadora e Docente – Departamento de Geografia – IGCE/UNESP - Rio Claro-SP 

O município de Rio Claro, no Estado de São Paulo, possui 498,422 km2 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE/2010),  estando a 179 km da Capital. Localiza-se na bacia do Rio Corumbataí,  na Média Depressão Periférica Paulista, 
“(...) mais próxima à linha de cuestas que delimita as bordas do Planalto Ocidental do que do Planalto Cristalino Atlântico,  situ-
ado a leste.” (FRANCO, 2005, p. 06 e 14).  

A Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade" pertence aos municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes, estando 
"(...) localizada entre os paralelos 22º 36’ e 22º 16’ Sul e entre os meridianos 47º 36’ e 47º 26’ Oeste, na região central do Estado de 
São Paulo, a 120 km ao sul do trópico de Capricórnio"  (TAKAHASI, 1992 apud ZANCHETTA, D.; DINIZ, F. V. ; PAGANI, M. 
I., p.04). Conforme o Plano de Manejo (2005, p.13) possui 2.230,53 hectares, bioma que comporta, predominantemente, antigos 
plantios de espécies variadas de EUCALYPTUS na forma de talhões, sendo também composto de áreas de sub-bosques. A rede 
hidrográfica compreende a Bacia do Rio Corumbataí, sendo que o Ribeirão Claro (um dos afluentes) atravessa a Unidade e, por 
sua vez, possui como afluentes os córregos Ibitinga e Santo Antônio. 

A Obra de Edmundo Navarro de Andrade: 
O Passado e o Presente
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O histórico da atual Floresta está 
ligado diretamente à Companhia Paulista 
de Estrada de Ferro. Conforme DAHER 
et al. (2009, p.3-4), a Companhia Pau-
lista de Estrada de Ferro foi fundada em 
1868, por grandes produtores de café, 
os chamados “Barões do Café”. Um de 
seus objetivos era a construção da linha 
férrea que ligasse Campinas a Jundiaí, 
onde terminava a São Paulo “Railway”, 
ferrovia britânica que atingia o Porto de 
Santos, permitindo, dessa forma o esco-
amento da produção de nosso café. Até 
1890, a ferrovia não havia sido afetada, 
contudo com o aumento do custo do car-
vão mineral, optou-se pela utilização de 
lenha que existia com uma farta quanti-

dade. Porém, transcorridos 30 anos, as 
matas existentes às margens da ferrovia 
foram dizimadas por completo. 

Dessa forma, em 1903, o enge-
nheiro e chefe do escritório da ferrovia, 
Adolpho Augusto Pinto, elaborou um 
projeto de reflorestamento para abaste-
cer as estradas de ferro, o  que levou o 
Sr. Conselheiro Antonio da Silva Pra-
do, presidente da Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro, nomear em 30 de 
dezembro de 1903, Edmundo Navarro 
de Andrade para exercer o cargo de di-
retor do Horto Florestal da Companhia 
Paulista. O início das atividades de re-
florestamento ocorreu com a criação do 
primeiro Horto Florestal na cidade de 

Jundiaí (MARTINI, 2004, p. 58). Ar-
mando Navarro Sampaio (1959, p. 08), 
afirmava que seu tio, Edmundo Navarro 
de Andrade, sempre fora questionado 
por inúmeras pessoas pelo motivo que 
o levara a escolher o gênero Eucalyp-
tus para reflorestamento da Companhia 
Paulista.

Em resposta Edmundo dizia: 

Ao assumir o cargo, meu primei-
ro cuidado foi plantar o maior 
número possível de espécies ar-
bóreas indígenas e exóticas, com 
o propósito de experimentá-las 
com o máximo rigor científico 
possível. (...) Não seria possível, 

Sala 11 - Museu do Eucalipto. Foto: MARCUCCI, J. C., datada de 21/04/2013.
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nem razoável, para uma compa-
nhia de estradas de ferro, que 
iria daí a poucos anos necessitar 
de madeira para combustível, 
estacas, toras, postes e dormen-
tes, plantar árvores cuja utiliza-
ção poderia sòmente ser feita um 
século após.
Foi isto que me levou a propor à 
Companhia Paulista a expansão 
do seu campo de ação e experi-
ências, realizando a cultura de 
talhões experimentais em larga 
escala, iniciando plantações de 
algumas espécies que me pare-
ciam favoráveis (NAVARRO in 
SAMPAIO, 1959, p.8-10). 

Após a iniciativa de Andrade 
em pesquisas, ele chegou à conclusão 
de que as espécies do gênero Eucalyptus 
possuíam os melhores resultados para o 
reflorestamento. Desse modo, em 1909 
a Companhia Paulista criou o Horto de 
Rio Claro, para ampliação das suas plan-
tações, onde Edmundo Navarro de An-
drade instalou a sede do Serviço (SAM-
PAIO, 1959, p. 10). Segundo Troppmair 
(2008, p.104),“O Horto foi formado 
por um processo de fusão de diferentes 
áreas adquiridas pela Paulista, a partir 
de 1909. Assim, 580 alqueires eram da 
Fazenda Sta. Gertrudes, 230 alqueires 
da Fazenda Sto. Antonio e 90 alqueires 
da Fazenda Cachoeirinha”. Vale des-
tacar que das 144 espécies do gênero 
Eucalyptus, plantadas no Horto de Rio 
Claro, provenientes da Austrália e Ilhas 
da Oceania, 118 se aclimataram ao am-
biente. (DAHER et. al., 2009, p.8).

Em 1916, Edmundo idealizou a 
construção do Museu Edmun-
do Navarro de Andrade, hoje 
“Museu do Eucalipto” onde po-
demos encontrar diversas pes-
quisas realizadas por Edmundo 
e sua equipe, (...) A partir desse 
momento o Horto de Rio Claro 
passou a ser conhecido como o 
“Berço do Eucalipto no Brasil” 
constituindo-se num importan-

te patrimônio genético desti-
nado a comunidade científica, 
para estudos e melhoramentos 
genéticos. (Albuquerque apud 
DAHER  et al. , 2009, p.7) 

 Conforme dados expostos 
por DAHER et al. (2009, p. 8 e 9), em 
1941, após o falecimento de Edmun-
do Navarro de Andrade, seu sobrinho 
Armando Navarro Sampaio assumiu o 
Serviço Florestal da Companhia dando, 
dessa forma, continuidade aos trabalhos 
de pesquisa. Um fato importante para o 
Horto Florestal foi seu tombamento, em 
1977, pelo CONDEPHAAT (Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Turístico). 

Vale também destacar que, 
pela ação do Decreto nº 46.819 , de 11 
de junho de 2002, o Horto Florestal 
elevou-se à categoria de “Floresta”, 
passando a denominar-se Floresta 
Estadual "Edmundo Navarro de An-
drade”- FEENA, sendo uma Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável. 
Igualmente atendendo à Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que instituiu  o 
SNUC (Sistema Nacional de Unidade 
de Conservação da Natureza), houve a 
elaboração do Plano de Manejo (docu-
mento Técnico que norteia a gestão da 
Unidade de Conservação) da Floresta 
Estadual "Edmundo Navarro de Andra-
de"  (DAHER et al., 2009, p.12). O prin-
cipal resultado foi a determinação das 
Zonas de Manejo, áreas delimitadas com 
diferentes graus de uso e proteção. 

Atualmente a FEENA é ge-
renciada pela Fundação Flo-
restal, conforme o Decreto no 
51.453/2006 que cria o Sistema 
Estadual de Florestas – SIE-
FLOR (GOVERNO DO ESTA-
DO SÃO PAULO, 2006) e a Re-
solução SMA-16, de 03/04/2007 
(GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 2007) constituin-
do-se na área com maior con-
centração de diferentes espécies 
de eucalipto fora do centro de 

origem e diversidade da espécie 
(Austrália e algumas ilhas da 
Oceânia [sic]). ( ZANCHETTA, 
D.; DINIZ, F. V. ; PAGANI, M. 
I., p.04 e 05). 

A Floresta também possui um 
Conselho Consultivo, que conta com 
membros de diferentes instituições 
(PORTARIA FF n°139/2013), cuja atual 
gestora, Jessie Palma, é a presidente do 
Conselho Consultivo da Floresta Esta-
dual "Edmundo Navarro de Andrade". 
O Conselho realiza reuniões regulares, 
com o intuito de colaborar com a gestão 
do patrimônio cultural e ambiental.

A Floresta Estadual "Edmundo 
Navarro de Andrade" é um local que 
abriga grande diversidade biológica, 
pois além das espécies exóticas, possui 
vegetação de sub-bosque, e diversidade 
de fauna constituída de mamíferos, aves, 
répteis, anfíbios, peixes e artrópodes, 
além de compor uma grande riqueza 
paisagística. A FEENA é um patrimônio 
histórico, possuindo edificações de gran-
de valor arquitetônico como a atual Sede 
Administrativa (antiga sede da Fazenda 
Santa Gertrudes), o Museu do Eucalipto, 
o Solar Navarro de Andrade, a Capela 
Santo Antônio dos Eucaliptos, o Sobra-
do Amarelo, a Casa de Madeira e tam-
bém outros como o Centro de Visitantes 
e o Centro de Convivência. 

A Floresta Estadual "Edmundo 
Navarro de Andrade" é uma das áreas 
em Rio Claro para recreação e lazer da 
população, estando também incluída no 
programa Trilhas de São Paulo, sendo a 
Trilha da Saúde integrante desse progra-
ma, com seus 1,3 quilômetros e baixo 
grau de dificuldade no percurso. Outras 
trilhas da Unidade são: Trilha da Cole-
ção, cujo percurso é de 1,5 km e baixo 
nível de dificuldade e, ainda, a Trilha dos 
Nove, com extensão de  9km  e  nível  
médio de dificuldade.

Outra qualidade é o fato de ser 
uma área para desenvolvimento de pes-
quisas científicas, para várias Institui-
ções de Ensino Superior. É, igualmente, 
um espaço para atividades didáticas, 
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como por exemplo, as visitas monito-
radas ao Museu do Eucalipto, que pro-
movem o acesso de professores e alunos 
de diferentes escolas aos conhecimentos 
sobre o trabalho de Edmundo Navarro 
de Andrade. 

Inaugurado em 1916 por Ed-
mundo Navarro de Andrade, 
o Museu do Eucalipto, com 
884,41 m² dividido em 16 salas, 
abrigam [sic] em seu acervo de 
39 anos de pesquisas sobre a 
aclimatação e as finalidades eco-
nômicas do uso do eucalipto no 
Brasil. É interessante observar-
mos ao longo do museu que os 
lustres, a moldura dos quadros, 
o forro e o assoalho fazem parte 
do acervo e são todos confeccio-
nados a partir de diversas espé-
cies de eucalipto. (Fonte: Museu 
do Eucalipto - Placa explicativa 
presente na sala 1.)
                
A maioria dos rio-clarenses ain-

da costuma chamar a atual Floresta de 
Horto Florestal, como o autor Helmut 
Troppmair expõe sua opinião:" Pessoal-
mente, prefiro chamar essa imensa área 
verde de "HORTO", pois esta expressão 
fala mais ao meu coração e creio ao co-
ração da maioria dos rio-clarenses, por 
que este faz parte da história da cidade 
e da nossa vida." (TROPPMAIR, H. 
2008, p.104).  Portanto, é possível con-
cluir que a Floresta Estadual "Edmundo 
Navarro de Andrade" é um marco im-
portante na história de Rio Claro, sendo 
um patrimônio que precisa ser mantido 
pelo seu valor de amplos aspectos, pois 
tem potencial para o desenvolvimento de 
diversas atividades, sendo uma herança 
para as futuras gerações. Nas palavras de 
Armando Platinetti Junior (1978, p.308) 
citando René Dubois : "O passado não é 
história morta, é o material vivo do qual 
o homem se faz a si próprio e molda o 
futuro". 

 É como também Monteiro 
Lobato (amigo de Edmundo Navarro de 

Andrade) destaca em trecho de sua Carta 
para Celestino Silveira, escritor, residen-
te no Rio de Janeiro/1945 , 

"(...) Vá, sem demora. Deixe 
tudo o que tiver a fazer. Nada de 
mais inadiável, porque nada de 
mais precioso você pode realizar 
nessa sua viagem a São Paulo, 
senão conhecer o Horto Flores-
tal de Rio Claro.
Tudo mais importa pouco. Aqui 
você vai encontrar o que não 
pode ver em parte alguma. É 
tudo inédito, tudo gigantesco, 
tudo majestoso... Se você quer 
mesmo ter orgulho de ser bra-
sileiro, mas orgulho merecido e 
justo, então vá a Rio Claro. E na 
volta siga, siga direitinho para o 
Rio... Não tem mais nada a de-
vassar quem conheceu a obra 
maravilhosa de um brasileiro 
cujo nome tão poucos conhe-
cem: Navarro de Andrade" .
(http://www.visiterioclaro.com.
br/interna.php?idm=10&coract=
1&matt=145) 
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Tomo emprestado o título de 
um artigo publicado no jornal Diá-
rio do Rio Claro, de 17 de dezembro 
de 1987, pela escritora rio-clarense 
Gloria Pedrazolli (in memoriam) so-
bre meu avô Egamidio de Almeida 
(in memoriam), onde ela lhe faz uma 
homenagem, relatando em seu artigo 
uma passagem de sua infância, quando 
esteve muito doente e que foi tratada 
pelo “seu Egamidio da Farmácia Apa-
recida”. 

Meu avô era um homem de 
bem, possuía uma farmácia situada na 
Rua Um entre as Avenidas Dezoito e 
Vinte, bem em frente do então Grupo 
Escolar Irineu Penteado. A farmácia 
se chamava Nossa Senhora Aparecida, 
que levava esse nome por se situar no 
Bairro Aparecida e pela devoção de 
meu avô a Nossa Senhora.

As pessoas mais antigas, com 
certeza, se lembram desse homem que 
dedicou quase meio século de sua vida 
a Rio Claro, fazendo o bem sem se pre-
ocupar se as pessoas podiam pagar ou 
não, uma pessoa que sempre valorizou 
o ser em vez do ter.

Em nossos dias, em que existe 
a predominância das grandes droga-
rias, a saúde muitas vezes é vista como 

Egamidio de Almeida
Um homem de bem

Egamidio de Almeida em sua formatura, em 1927.
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mera mercadoria e muitas pessoas 
acabam não tendo acesso a medica-
mentos por questões financeiras, ainda 
me emociono ao lembrar e escrever 
sobre alguém que dedicou a sua vida 
a exercer a sua profissão, respeitando 
o juramento feito na ocasião de sua 
formatura.

Nascido em Ribeirão Boni-
to (SP) no dia 4 de agosto de 1904, 
Egamidio de Almeida formou-se em 
Farmácia em 1927, pela Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Pindamo-
nhangaba (SP). Foi casado com Lu-
cilla de Almeida (in memoriam) e teve 
três filhas: Maria Lucia (minha mãe 
já falecida), Maria do Carmo e Maria 
José. Em 1939, instalou-se com sua fa-

mília em Rio Claro e abriu as portas da 
“Farmácia Nossa Senhora Aparecida” 
a farmácia do “Seu Egamidio”, na Rua 
Um, nº1983, ao lado de sua moradia. 
Viveu nesse local até o seu falecimento 
em 1992. 

Para ele, não tinha dia nem hora 
para socorrer as pessoas. Da década de 
1930 a até mais ou menos 1960, antes 
de as grandes drogarias tomarem conta 
do mercado, era comum os farmacêu-
ticos serem procurados para enfermi-
dades mais corriqueiras; somente os 
casos mais graves eram encaminhados 
aos médicos. Por ser um farmacêutico 
competente e humano, meu avô sem-
pre foi uma pessoa procurada, querida 
e respeitada, pois fazia de tudo: mani-

Egamidio, Lucilla e suas filhas, em 1982.

O casal com as filhas nos anos de 1940.
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pulação de pomadas, xaropes, unguen-
tos, pílulas e afins. Sua freguesia era 
formada, principalmente, por pessoas 
que moravam na Vila Aparecida, na 
Vila Alemã e por sitiantes.  Meu avô 
foi vicentino, Presidente da 1ª Caixa 
Escolar do Irineu Penteado e sempre 
procurou demonstrar amor ao próxi-
mo em suas atitudes, independente da 
classe social de quem o procurava. 

Mesmo nunca tendo recebido 
o Título de Cidadão rio-clarense, Ega-
midio de Almeida foi um filho desta 
terra, pois dedicou a sua vida a esta 
cidade e aqui construiu a sua família.

Vários fatos marcantes podem 
ser relatados sobre sua trajetória em 
Rio Claro, como farmacêutico e ser 
humano, como o caso de uma criança que morava em um sítio e cuja mãe, 

que ele nem mesmo conhecia, procu-
rou a farmácia chorando para relatar 
que havia levado a filha ao Pronto 
Socorro, pois a menina tinha se ma-
chucado e o médico tinha receitado 
penicilina para ser aplicada de três em 
três horas por causa do risco de tétano, 
mas como moravam na zona rural isso 
se tornaria impossível. Na sua bon-
dade imensa, simplesmente meu avô 
resolveu a situação acomodando mãe 
e filha em sua própria residência para 
que o tratamento fosse realizado, fato 
que gerou uma amizade por toda a vida 
com a família dessa criança.

Egamidio nunca ficou rico, 
sempre viveu uma vida modesta, pois 
em sua farmácia quem podia pagar 
levava o medicamento, e quem não 
podia pagar também levava. Quando 

minha avó o questionava ele dizia: 
“Lucilla, se eles não pagam é porque 
não podem”.

Para coroar este artigo, relato 
um fato que minha mãe um dia me 
contou sobre a vida de meu avô e que 
retrata o seu caráter.

Ela contava que em uma oca-
sião abriram uma outra farmácia bem 
próxima à de meu avô, e que quando 
as pessoas que o conheciam comenta-
vam sobre a concorrência com o outro 
estabelecimento, ele com serenidade 
respondia: “O sol deve nascer para to-
dos”.

São histórias como esta que 
traduzem o construir de nossa cidade 
e que nunca devem se perder, pois é 
através das memórias que construímos 
a nossa identidade. 

Egamidio e Lucilla ao centro, ladeados de irmãos e cunhados em frente 
à farmácia em 1957.

Com netos e os primeiros bisnetos, em 1982.

Egamidio e Lucilla em frente à escola Irineu Penteado. Foto sem data.

Egamidio de Almeida em frente à escola 
Irineu Penteado. Sem data.
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* Artigo escrito em colaboração com Mariliana A. F. Penteado.

Almerindo Zotarelli *

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-SP, em 1926; em 1928, estava 
a família já em Rio Claro, onde  deu  início à  “Serraria 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 Irmãos Zottarelli Ltda, 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.

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. Palhone (padrinho de Golias); Sr. Dr. Augusto Schmidt; 
Sr. Ronaldo Golias; Sr. Almerindo Zotarelli – Casa do Zotarelli. Foto do acervo pessoal 
do autor. 1962.

Em 1929, como ferroviário participou da primeira banda musical, na 
cidade de Jundiaí-SP, onde compôs uma música no ritmo “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 Aurora Martins.
O primeiro filho do casal Victorio e Anolina, nascido em 1907, casou-se 

com  Aurora Martins.. 
Ela, do lar. Ele, trabalhou mais de trinta anos na Irmandade da Capela de 

Nossa Senhora Aparecida, e custeou 
grande parte de uma de suas reformas. 
Foi colaborador para a transformação 
da capela em paróquia, em 1942, sen-
do abençoado pelo Papa Pio XII, em 
1943.

Armando - casado com Amé-
lia Garnieri.

O segundo filho, nascido em 
1909, cresceu e viveu em Rio Claro. 
Casou-se com Amélia Guarnieri. 

Ela, do lar. Ele, exerceu a pro-
fissão de viajante da Firma  Irmãos 
Zottarelli Ltda por cerca de trinta anos, 
ajudando a florescer e crescer o empre-
endimento familiar. 
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Aldo  - casado com Hermínia 
Mazziotti.

Aldo nasceu em 1911. Assim 
como seus irmãos, cresceu na Cidade 
Azul e casou-se com Hermínia Ma-
zziotti. 

Ele batalhou na firma Irmãos 
Zottarelli e Companhia. Sua mulher, 
Hermína, e sua cunhada Maria Apare-
cida, foram as sócias proprietárias da 
Lady Modas, na Rua 4, entre as Ave-
nidas 4 e 6, trabalhando com roupas 
femininas de alta qualidade e marcas 
famosas da época. 

Ada - casada com Valdemar 
Beig.

Ada, também rioclarence, nas-
ceu em 1914. A quarta filha cresceu e 
casou-se com  Valdemar Beig.

Ela, tornou-se cuidadora do lar. 
Ele, motorista por mais de vinte anos 
na firma  Irmãos Zottarelli.

Ayde - casada com Aristóte-
les Ximenes.

Nascida em 1916. Ayde, ca-
sou-se com Aristóteles Ximenes. Ela 
tornou-se do lar. Ele era comprador 
da empresa da família de sua esposa, 
colaborando com ela por mais vinte 
anos.

Arnaldo - casado com Ede 
Bedran.

Sexto filho de Victorio e Anoli-
na, nascido em 1918. Esse também se 
dedicou ao comércio, trabalhando com 
o pai. Sua mulher, Ede, destacou-se 
nos anos 60 como a responsável pelos 
bolos e docinhos de festas de casamen-
to, os melhores da cidade. 

Primeira casa comercial de material de 
construção na cidade de Marília – SP. 
Foto do acervo pessoal do autor. 1929.

Aleardo. Foto do acervo pes-
soal do autor. 1940.

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

Almerindo. Foto do acervo 
pessoal do autor. 1950.

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

Maria Aparecida Melhado 
Zotarelli. 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 recebida da Câmara 
Municipal de Rio Claro.

Alfredo - casado com Wanda 
Fonseca.

O penúltimo filho, nascido em 
1924. Alfredo, como o pai Victorio, 
também se dedicou ao ramo comercial 
já traçado, e no ano de 1964 abriu o 
seu “Depósito São João Materiais de 
Construção Ltda.” situado na Rua 10 
entre Avenidas 5 e 7, em Rio Claro. 

Almerindo Luíz - casado 
com Maria Aparecida Melhado

O mais novo, nascido em 
1927, Almerindo nasceu e vive em 
Rio Claro. Tornou-se um cidadão co-
nhecido por possuir o Recorde Mun-
dial de mais jovem aviador, com 13 
anos de idade e 4h15min de instru-
ções, tendo como instrutor o Sr. Anto-
nio Marques, em 1942 (um vídeo em 
sua homenagem, produzido pelo Kino 
Olho e Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro, está disponível na inter-
net, no endereço www.youtube.com/
watch?v=lZq45VcQcc8. Vale a pena 
conferir!). 

Recebeu telegramas de con-
gratulações, do então Presidente da 



82 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2013

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.

Maria Aparecida, Brigadeiro Jorge Cruz de 
Souza Mello (AFA) e Almerindo Zotarelli, 
em 2006.

Da esquerda para a direita: Salvador Latansio (S. Carlos); 
Almerindo Zotarelli; Padre Antonio Martins e Silva; No-
mentala Jorge; Murilo Álvares (Piracicaba) e José Romão 
Pereira, em 1942. Foto do acervo pessoal do autor.

Padre Luiz Carlos Zotarelli ao lado do 
Papa João Paulo II. Foto do acervo pessoal 
do autor.1997.

Impresso das Unidades Zottarelli e seus 
serviços, em 1946. 

República Getúlio Vargas, além de ou-
tras correspondências do 1º Ministro 
da Aeronáutica, Salgado Filho, pelo 
feito  de ter voado sozinho cerca de 60 
horas, em julho de 1942.

Criou a primeira floricultura de 
Rio Claro, Floricultura Rio-clarense, 
situada na Avenida 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, 
ainda no mesmo ano, o Vice-presi-
dente da obra da Torre da Igreja San-

ta 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, rou-
pas femininas. Foi, também, a respon-
sável pelo show do humorista Ronaldo 
Golias no Grupo Ginástico, em favor 
da Casa das Crianças, em 1963, conse-
guindo trazer o famoso humorista para 
Rio Claro. Nomeada como segunda 
presidente 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 For-
ças Aéreas (Pirassununga), pelo “Bri-
gadeiro Jorge Cruz de Souza e Melo” 
convidou Almerindo para visita à base 
aérea (www.fab.mil.br/). Tornou-se 
muito conhecido, passando a ser entre-
vistado por 11 emissoras de televisão, 
10 jornais, 3 revistas, recebendo cum-
primentos por cartas, e muitos presen-
tes de várias  bases aéreas – atualmente 
sendo distribuídos em quatro museus 
da Aeronáutica. Foi homenageado 
pela Câmara Municipal com o título 
“Cidadão Emérito” em 22 de novem-
bro de 2007.

A família de Victorio e Anolina 
foi abençoada com seis filhos homens, 
Aleardo, Armando, Aldo, Arnaldo, Al-
fredo e Almerindo e duas filhas, Ada e 
Ayde. São vários os netos de Victorio 
e Anolina, entre eles Luiz Carlos - fi-
lho de Almerindo e Maria Aparecida 
-, hoje padre Luiz Carlos, que também 
traz uma história de vida.

Luiz Carlos foi classificado 
em quinto lugar no Concurso de Es-
culturas de Areia, na praia de Guaru-
já, em Santos, entre 50 concorrentes, 

em 1964. Foi classificado em primeiro 
lugar no Concurso “Meu Esporte Fa-
vorito”, (Vôlei) sobre as Olímpiadas 
de Munich (Alemanha), em 1972. 
Formou-se professor de 1º Grau em 
1974 na escola Puríssimo Coração de 
Maria. Estudou Filosofia no Seminário 
Diocesano de São Carlos durante dois 
anos, e posteriormente, estudou Teolo-
gia na Pontifícia Universidade Católi-
ca em Campinas.

Foi ordenado Padre pelo Bispo 
D. Eduardo Koiak, na Matriz de São 
Joaquim, cidade de Santa Gertrudes. 
Dirigiu por 23 anos a Paróquia de San-
ta Terezinha, em Piracicaba. Em 1992, 
recebeu o título de Cidadão Piracica-
bano.

Concelebrou missa com o Papa 
João Paulo II no Vaticano em 1997. 
Em 2004 defendeu a tese de Mestrado 
em Teologia e em 2009, defendeu tese 
de Doutorado também em Teologia.

Atualmente é Padre Auxiliar 
na Igreja Matriz de Nª. Sra. Apareci-
da em Rio Claro, e Capelão da Capela 
da Santa Casa de Misericórdia de Rio 
Claro. 
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Árbitro Osvaldo Gomes Araújo, 4° na direita, em um jogo de futebol amador. Sem data. Imagem do acervo do APH.

Alaíde Aparecida Paulina dos Santos
João Carlos dos Santos
E-mail: engjoaoc@hotmail.com

Osvaldo Gomes Araújo, cida-
dão rio-clarense de grande destaque na 
área social e esportiva. Nasceu em 22 
de março de 1913, numa residência si-
tuada à Rua Dois com a Avenida Cinco, 
sendo o mais velho de nove filhos do 
casal Januário e Zulmira.

Profissionalizou-se em marce-
naria pela Escola Industrial, atual Es-

Breve histórico
Osvaldo Gomes Araújo

cola Bayeux de Rio Claro, Instituição 
mantida pelo Centro Paula Souza, con-
cluindo sua formação em dezembro de 
1932. Em seguida, ingressou na Com-
panhia Paulista de Ferrovia, onde tra-
balhou até a aposentadoria, e onde fez 
muitos amigos que ajudaram aflorar o 
seu perfil ativista.

Como ativista, em Rio Claro 

ajudou fundar a Sociedade Recreativa 
Beneficente José do Patrocínio, conhe-
cida também como “Patrô”, um dos 
poucos clubes voltados a realizações de 
eventos para comunidade negra rio-cla-
rense; nessa instituição, ocupou os cargos 
de diretor e presidente. 

Em 25 de setembro 1948, reu-
niu-se na casa do Sr. José de Andrade, à 
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Avenida Dezessete entre as Ruas Oito e 
Nove, juntamente com outras pessoas e 
ali decidiram fundar a Sociedade Dan-
çante Familiar José do Patrocínio, e este 
foi o primeiro nome da sociedade. Em 
1961, foi assentada a Pedra Fundamen-
tal do prédio da  Sociedade.

 Também foi membro atuante 
da Liga Municipal de Futebol Amador 
ocupando funções de árbitro auxiliar; 
Secretário Financeiro e membro da Co-
missão Disciplinar, a sua última função. 

Segundo relatos, o Sr. Osvaldo, 
como assim era chamado, teve grande 
influência na formação de vários jovens 
que frequentavam o “Patrô” e que parti-
cipavam dos campeonatos promovidos 
pela Liga de Futebol.

O Sr. Osvaldo casou-se em 8 de 
março de 1937, com Floriza Santos, de 
cuja união nasceu Juracy Gomes Pau-
lino, que lhe deu duas netas (Alaíde e 
Edineia), quatro bisnetos (Leandro, Le-
onardo, Tatiane e Renato) e uma tatara-
neta (Rebecca). 

Sr. Osvaldo Gomes Araújo e a Sra. Floriza do Araújo. Sem data. 
Imagem do acervo do APH.

Árbitro Osvaldo Gomes Araújo em um jogo de futebol amador. 
Sem data. Imagem do acervo do APH.

Visita do Prefeito às obras do Patrô. Sem data. Imagem do acervo do APH.
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