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Todos os textos e imagens dessa publicação são de inteira  
responsabilidade de seus respectivos autores.

É com alegria que lançamos mais uma edição da Revista do 
Arquivo: a edição de número 13. Também comemoramos mais um ano 
de aniversário de nossa Rio Claro, com entusiasmados campeonatos que 
envolvem países e seleções, e que têm o Brasil como sede: a Copa do 
Mundo e o Mundial de Balonismo, este em nossa cidade. 

O Arquivo, em homenagem à Copa do Mundo no Brasil, definiu 
a temática do VI Concurso Fotográfico “Rio Claro Revela sua História” 
(a partir deste ano, regulamentado pela Lei Municipal 4684/2013) 
que registra em fotografias o futebol em Rio Claro, no clima da Copa. 
A capa dessa Revista e a 4ª capa homenageiam o 21º Campeonato 
Mundial de Balonismo que acontece no município de 17 a 27 de julho. 
Pela primeira vez, o Brasil recebe esse torneio e nosso município foi 
brindado como a sede das atividades. Também teremos uma exposição 
fotográfica e cartões postais, revelando campeonatos de balonismo, 
realizados na cidade em anos anteriores.

Com vinte artigos, a Revista que ora apresentamos, consagra-se 
como espaço de participação democrática para as mais variadas vozes, 
pensamentos e pontos de vista sobre a cidade e sua gente. Não nos 
cabe julgar esses pontos de vista, pois eles têm a assinatura de seus 
autores, e acreditamos que o debate de ideias é saudável e necessário 
em instituições democráticas. 

Em 2014, o  Golpe Militar no Brasil completou 50 anos e a 
Câmara Municipal realizou Sessão Solene de Desagravo aos vereadores 
e suplentes cassados em 11 de abril de 1964, tema amplamente 
debatido no Brasil e em Rio Claro. Registramos, nesta Revista, essa 
história repleta de ressentimentos e corajosamente enfrentada pelos 
vereadores então em exercício. 

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do APH

Apresentação

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 cor-
rido, entre aspas; as citações de mais de 3 linhas vêm destacadas 
do texto; 
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, comple-
tas, 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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As Fisionomias e as 
Fantasmagorias Urbanas

Reflexões teóricas

A reflexão crítica pressupõe aportes metodológicos científicos para evitar precipitadas conclusões, despidas de 
qualquer embasamento teórico. Respeitando-se o rigor científico, por longos anos estamos desenvolvendo pesquisas para 
verificar um método capaz em determinar se uma cidade é violenta ou não, especialmente a cidade de Rio Claro/SP. Num 
primeiro momento, no nosso mestrado em Filosofia do Direito, elaboramos uma dissertação intitulada – Os discursos 
jurídicos brasileiros do poder2 – uma reflexão frankfurtiana da segurança pública brasileira, que demonstrou a opção do 
Estado brasileiro por uma desmedida violência institucional para manter o status quo de um discurso jurídico capitalista e 
que sempre colocou em segundo plano os direitos fundamentais do seu povo. 

Essa triste realidade, com modestos avanços, ainda persiste mesmo após a promulgação da Constituição Cidadã de 
1988 e suas posteriores Emendas Constitucionais. O sistema brasileiro da segurança pública não sofreu qualquer reforma 
constitucional substancial e a sua estrutura e ideologia advêm dos tempos da ditadura civil-militar de 1964. Num segundo 
momento, em nosso doutorado, defendemos a tese – A violência no espaço urbano: uma crítica benjaminiana. Estudo 
de Caso da Cidade de Rio Claro/SP3 , quando comprovamos que algumas causas da violência decorrem da produção e 
(des)organização do espaço urbano.  

Vista parcial de bairros periféricos. Foto de José Gustavo Viégas Carneiro. 2014

¹  Especialista em Gestão Pública (UNICAMP), Mestre em Direito (UNIMEP), Doutor em Geografia (UNESP), professor ACADEPOL/SP, Pesquisador 

Associado GestaFUV/DEMAC/UNESP/RC e LEVS/UNESP/Marília-SP.  

²  Orientação do Prof. Dr. Everaldo Tadeu Quilici Gonzalez, PPG Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, 2006. 

³  Orientação da Profa. Dra. Silvana Maria Pintaudi, PPG Geografia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/RC, 2013.

Outros Olhares da Cidade de Rio Claro-SP
José Gustavo Viégas Carneiro1 
jgvcarneiro@gmail.com
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Dialeticamente, a violência e a 
criminalidade são fenômenos sociais 
circunscritos num contexto histórico 
e geográfico que não devem ser vis-
tos como totalidades em si. Somente 
é possível compreendê-los de forma 
crítica, se os inserirmos num recorte 
pertencente a um processo mais abran-
gente, composto de todas as relações 
sociais existentes numa sociedade, 
num determinado espaço/tempo.

O recorte escolhido foi o es-
paço geográfico rio-clarense, desde os 
seus primeiros povoamentos aos tem-
pos atuais, contextualizados no proces-
so capitalista de produção do espaço 
urbano e que se articula nas diversas 
escalas. Até os neoliberais sabem que a 
lógica estrutural do capitalismo se as-
senta na diferença; consequentemente, 
a sobrevivência do sistema territorial 
capitalista pressupõe que as suas inú-
meras dinâmicas sejam desiguais na 
produção do espaço urbano. Portanto, 
a lógica capitalista exige que, no ter-
ritório de uma cidade, haja várias ter-
ritorialidades com realidades muitas 
vezes diametralmente opostas, motivo 
pelo qual encontramos bairros com ex-
celente infraestrutura urbanística e ser-
viços públicos de qualidade, enquanto 
outros são relegados ao abandono e 
com predominância da pobreza e mi-
séria. 

Essas gritantes diferenças são 
imperiosas quando é estipulado o seu 

valor pecuniário e sua tributação. Sur-
gem poderes invisíveis que atuam a 
favor do mercado imobiliário, que se 
apresentam na multidimensionalidade 
do poder por meio de inúmeras organi-
zações, sejam financeiras, comerciais, 
educacionais, entre tantas outras,  atu-
ando, estrategicamente, no sentido 
de canalizar, bloquear, domesticar as 
relações que acontecem num determi-
nado espaço, e “criam um espaço de 
visibilidade no qual o poder vê, sem 
ser visto” (RAFFESTIN, 1993, p. 39). 
Cada bairro terá uma fisiognomia im-
posta pelo poder político-econômico. 

Podemos, então, concluir que 
a (re)produção do espaço urbano por 
meio dos complexos e invisíveis pro-
cessos de urbanização, centrado nas 
“diferenças” são fundamentais para 
transformar os imóveis em meras 
mercadorias. Nesse processo capi-
talista, o poder estatal contribui para 
atender – quase que exclusivamen-
te – os interesses do mercado, como 
observam Carneiro & Saenz Carneiro 
(2013): 

Por sua vez, as operações urbanísti-
cas – regulamentadas pelo arcabou-
ço legal, instituem e impõem padrões 
urbanísticos, com seus gabaritos e 
posturas urbanas, parcelando o solo 
urbano e selecionando seus pro-
prietários para atender os interesses 
político-econômicos locais. A refle-
xão dos padrões urbanísticos atuais – 

com viés preponderante na seguran-
ça e no embelezamento de bairros/
condomínios, com as decorrentes va-
lorizações comerciais, se apresenta 
oportuna. Como instrumentos estra-
tégicos, os padrões urbanísticos par-
ticipam decisivamente nos processos 
de isolamento e de distanciamento 
entre as pessoas, cujas consequên-
cias perceptíveis são a exacerbação 
do individualismo e a segregação 
socioespacial, sutis formas de vio-
lência urbana. Estes processos de 
urbanização do sistema capitalista 
não permitem que vetores funda-
mentais à construção de solidarieda-
des sejam materializados, portanto, 
esteticamente devem ser produzidas 
as formas espaciais que promovam 
a segregação, a homogeneidade e 
a monotonia (CALDEIRA, 2003). 
São ingredientes sutis da barbárie 
contemporânea. Marx escreveu em 
1847 que “a barbárie reapareceu, 
mas desta vez ela é engendrada no 
próprio seio da civilização e é parte 
integrante dela. É a barbárie leprosa, 
a barbárie como lepra da civilização” 
(LÖWY, 2000, p. 46). Neste contex-
to, criticamos os abundantes discur-
sos geográficos sobre como “rearran-
jar” o território – “aménagement do 
território” que primam – na maioria 
das vezes – na tática de sempre re-
mar a favor da correnteza, masca-
rando as realidades para atender tão 
somente os arranjos produtivos capi-
talistas.

A estratégia capitalista da (re)
produção do espaço urbano é elabora-
da em escala global por meio do pro-
cesso de gentrificação, de caráter ex-
cludente e privatizador. Na prática, é o 
aburguesamento dos espaços urbanos 
degradados ou envelhecidos para que 
sejam eles re-capitalizados através de 
suas valorizações imobiliárias, como 
demonstrou Smith (1984) em seu en-
saio: The new urban frontiers: gentri-
fication and the revanchist city. 

Nas escalas global, regional 
e local, o processo de gentrificação 
é “negociado” como sendo um “eno-
brecimento urbano”; na realidade, 
porém, não passa de um processo de 
higienização social ou de limpeza so-
cial. Quando esses processos urbanís-

Condomínio Residencial no Jd. Panorama. Foto de José Gustavo Viégas Carneiro. 2014.
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ticos são apoiados pelo poder público, 
transformam-se em políticas públicas, 
rebatizadas com as denominações de 
“revitalização”, “requalificação” ou 
“renovação”. A população original 
daqueles espaços, por meio de sutis 
processos expropriatórios, é empurra-
da a locais distantes. A parceria públi-
co/privado, via de regra, não permite 
a participação de todos envolvidos, 
principalmente dos seus habitantes 
que serão desalojados. O gestor ur-
bano transforma-se em mero plane-
jador- empreendedor (ARANTES et 
al., 2002). 

Como contrapartida, tais polí-
ticas urbanas excludentes e perversas 
sutilmente “oferecem” às populações 
pobres “novas” moradias de interesse 
social –entenda-se, de baixo padrão 
construtivo –, localizadas em terrenos 
distantes, preferencialmente na perife-
ria, ou nas extremidades da cidade e, 
quase sempre, condomínios desprovi-
dos de infraestrutura urbanística e de 
serviços públicos de qualidade. Dora-
vante, a cidade é (re)produzida num 
sistema de apartheid composto por 
inúmeros guetos e sua periferia possui 
a forma de um  hipergueto, desvelando 
as raízes da exclusão socioespacial. 

Para Carlos (1994) as cidades 
“são produto, meio e condição das lu-
tas e conflitos sociais e espaciais que se 
formam ao longo da história”. Quanto 
mais fragmentado, segmentado e con-
traditório for o tecido urbano, maiores 
serão as chances de transformar-se 
numa cidade violenta com repercussão 
direta na criminalidade.

A crítica benjaminiana: as terri-
torialidades rio-clarenses e suas 
correlações com a violência ur-
bana

Os métodos benjaminianos 
constituíram importante aporte cien-
tífico para criticar a violência urbana. 
Benjamin (1986)4 desmitificou que 
a violência somente possui aspectos 
negativos, além de demonstrar a sua 
inter-relação com o poder político, reli-
gioso, econômico, social, entre outros.  

Para Benjamin, tanto a violência como 
o poder são de uma mesma essência, 
ou seja, um não pode prescindir do 
outro, considerando que não há poder 
sem violência e violência sem poder. 
Sua conclusão se assenta na origem 
da palavra alemã gewalt que pode ser 
utilizada tanto como sinônimo de vio-
lência como de poder. Reconheceu o 
pensador berlinense um caráter positi-
vo da violência quando ela possui uma 
dimensão revolucionária (força) para 
romper e fazer cessar uma injustiça, 
em especial, a social.  

Como exemplo, verificamos os 
atuais movimentos sociais reivindica-
tórios que se espalham pelas cidades 
de todo o nosso planeta, para defender 
a distribuição da terra rural improdu-
tiva, por moradias de qualidade, pelas 
garantias ao trabalho, os transportes 
coletivos, os locais de cultura e lazer, 
direitos esses que são sempre negados 
às populações das periferias ou das 
extremidades das cidades. O cenário 
desse embate entre periferia/centro, 

outrora pensado em termo de nações, 
agora também se desloca para o inte-
rior dos espaços urbanos. Portanto, foi 
Benjamin o primeiro crítico que reco-
nheceu a violência como sendo uma 
dimensão de força que institui ou man-
tém o poder político, econômico, e ain-
da outros. Mostrou, conclusivamente, 
a simbiose sutil entre poder/violência. 

Outra crítica importante de 
Benjamin (2006) foi como as multidi-
mensionais formas de poder/violência 
atuaram no processo urbanístico pa-
risiense – a Capital do Século XIX –, 

quando anteviu, já no início do século 
XX, a crise contemporânea dos valo-
res humanísticos, imposta pelo pro-
gresso capitalista, com seu demasiado 
consumismo. Benjamin, a exemplo de 
Baudelaire e Vitor Hugo, elaborou o 
personagem do “flâneur” que, de ma-
neira descompromissada e distante dos 
acontecimentos, contracena com as re-
presentações da história, da cultura, da 
mercadoria, do progresso, da multidão 
e da cidade surrealista para, ao final, 

Avenida João Polastri. Foto de José Gustavo Viégas Carneiro. 2014

4  Walter Benedix Schönflies Benjamin foi um crítico literário e tradutor.
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apresentar sua crítica sobre o fenôme-
no da banalização do espaço geográfi-
co, transformado em mera mercadoria 
consumível e que se desprendem de 
sua “aura” os valores de pertencimento 
a um determinado local. 

Aniquila-se o passado e o futu-
ro é esvaziado no presente – o tempo 
do sempre igual, o consumo.  Conse-
gue o flâneur observar os detalhes da 
urbanística e dos interesses dos diver-
sos grupos sociais para compreender 
suas fisiognomias para que revele as 
suas “figuras e escritas ocultas”. De-
fendeu Benjamin que a melhor forma 
de se conhecer uma cidade é se perder 
pelos seus caminhos, aqueles pelos 
quais, usualmente, não transitamos. 
Conhecer a Cidade de Rio Claro/SP é 
perder-se pelos seus “paraísos” e “jar-
dins”: hipódromo, centenário, village 
...  

Avançando com sua crítica ur-
bana, Benjamin elaborou o conceito de 
“fantasmagoria” que, sinteticamente, 
é a somatória do fetichismo (MARX, 
2005) com a reificação (LUCKÁCS, 
1989), como sendo o conjunto de ima-
gens representativas feitas pela socie-
dade com a intenção de representar a 
si mesma, e acaba assumindo um ca-
ráter de coisa que seja independente da 
vontade e do pensamento dessa nossa 
sociedade. 

A sociedade rio-clarense repre-
senta, em seu imaginário coletivo, que 
vivem seus habitantes numa cidade 
culta e progressista, com seus incon-
táveis avanços tecnológicos e sociais. 
Contudo, não aceita essa mesma so-

ciedade, que no processo capitalista de 
(re)produção do seu espaço urbano o 
resultado foi uma cidade fractal, com 
graves problemas decorrentes da ex-
clusão socioespacial. 

Perambular pelo espaço urba-
no rio-clarense, desde que não seja-
mos alienados, permite-nos verificar 
que houve uma estratégia invisível 
que impôs uma distribuição dos seus 
habitantes por bairros, obedecendo-se 
a um critério de segregação de caráter 
étnico-econômica. Não é por acaso 
que na periferia se concentra a grande 
maioria dos afro-descendentes e os po-
bres, enquanto que em outros bairros- 
condomínios foram reservados aos rio- 
clarenses mais bem aquinhoados pelo 
capitalismo. São constatações óbvias, 
que relutamos admitir.  

Causa agravante da violência 
urbana rio-clarense foi a adoção de 
um planejamento urbano que optou 
por uma estética e lógica de ordem 
militar. Barreiras naturais e artificiais 
existentes em Rio Claro/SP foram e 
são utilizadas para segregar determina-
dos grupos sociais, causando-lhes um 
separatismo. Como exemplo, podemos 
citar o atual Campo de Aviação, as ro-
dovias e as vias férreas que são barrei-
ras utilizadas no planejamento urbano 
rio-clarense. Além do mais, indepen-
dente de seu padrão construtivo, os 
imóveis de nossa cidade possuem uma 
forma e estética de fortalezas, com al-
tos muros e que agregam inúmeras tec-
nologias de segurança. É uma cidade 
fracionada e de muros. Geralmente, 
os vizinhos são como estrangeiros que 

não conseguem dialogar uns com os 
outros. Essa ausência de contato oral é 
também uma sutil forma de violência. 

O método benjaminiano nos 
permitiu revelar que a “violência urba-
na” adquiriu forma de produto, ou seja, 
alimenta a lucrativa indústria e comér-
cio de armas e equipamentos tecnoló-
gicos de segurança, além da constru-
ção civil e da especulação imobiliária. 
A violência valoriza ou desvaloriza 
determinada região ou vende imóveis 
com preços mais elevados quando 
agregam a estética militar. Portanto, a 
violência faz parte do “negócio” imo-
biliário em nível global, regional e lo-
cal. 

Não podemos desprezar os dis-
cursos midiáticos como causas que in-
crementam a violência, principalmente 
quando incentivam o planejamento 
urbano numa lógica militar, desqualifi-
cando os espaços públicos como sendo 
lugares perigosos e de latente risco às 
pessoas. Pessoas e grupos sociais – 
num viés étnico-social são rotulados 
como perigosos. No período de 2009 
a 2013, estampou a mídia rio-clarense 
manchetes do tipo “o perigo está pró-
ximo” e “todo o cuidado é pouco”, 
fazendo-nos crer que somos potenciais 
vítimas de crime e de que o “inimigo” 
está próximo. 

Cria-se um imaginário de que 
todas as pessoas são suspeitos e que 
existem na cidade alguns  potenciais 
inimigos que justificam o “combate” 
ao crime.  Noutras ocasiões são alar-
deadas manchetes do tipo “bandido é 
na cadeia”, “crime e castigo”, “sem 

Vista parcial do Jd. Panorama.  Foto de  José 
Gustavo Viégas Carneiro. 2014

Condomínio Residencial na Avenida João 
Polastri - B. Cd. Jardim em Rio Claro. Foto 
de  José Gustavo Viégas Carneiro. 2014

Residências Av. 58 - Pq. Universitário. 
Foto de José Gustavo Viégas Carneiro. 
2014.
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armas sem proteção”, “rotina de vio-
lência”, “mãos ao alto”, “uma terra 
sem lei” e “segurança já”, sublimi-
narmente, transformam a cidade num 
estado de barbárie e exceção, além da 
defesa intransigente da necessidade de 
um “direito penal do inimigo”, despin-
do qualquer infrator das suas garantias 
individuais e impondo-lhes severas 
penas, como se essas providências dra-
conianas fossem capaz de contribuir na 
redução da criminalidade5.

Na perspectiva teórica de Elias 
(1992), podemos dizer que o “proces-
so civilizador” da cidade de Rio Cla-
ro/SP recebeu influências de algumas 
transições históricas, ou seja: do regi-
me colonial para o de sesmarias, do 
império para a república e da escrava-
tura para o trabalho livre, com reper-
cussões diretas na (re)produção do seu 
espaço geográfico. O sistema capitalis-
ta de grandes lavouras  – a do café –, 
adotado em Rio Claro/SP, foi marcado 
pelo expansionismo territorial impos-
to pelos produtores de café, useiros e 
vezeiros em práticas fraudulentas e do 
uso descomedido da violência contra 
os seus opositores. Foi naquele con-
texto histórico que os primeiros colo-
nizadores e considerável parcela dos 
pequenos proprietários de terra foram 
expulsos para locais mais distantes, e 
alguns pagaram com a própria vida. 
Esses processos expropriatórios ainda 
são (re)produzidos de outras formas 
nos atuais tempos, como já exposto.  

A primeira sesmaria de Rio 
Claro, de “propriedade” de José Ig-
nácio Ribeiro Ferreira foi obtida por 
meio de fraude. A doação de parte da 
propriedade de Antônio Paes de Bar-
ros (Barão de Piracicaba) para cons-
trução da sede do povoamento – em 
forma de tabuleiro, – foi muito mais 
por interesse de especulação imobili-
ária do que para fins altruístas.  A his-
tória crítica de Rio Claro/SP apresenta 
vários relatos das incontáveis violên-
cias físicas e morais sofridas pelos 
escravos, infelizmente, sobressaindo 
as atrocidades sexuais cometidas pelo 
Barão de Grão Mogol contra suas es-
cravas, em suas orgias com os seus 

amigos de “mor qualidade”. 
Este caldo cultural, de triste 

tempo da historia rio-clarense, legou-
nos uma cidade violenta no aspecto de 
crimes contra a vida.  Nos idos anos 
de 1835, no interior de São Paulo, 
foi registrada a média de 32 crimes 
de morte/1mil hab., enquanto que no 
distrito que incluía Rio Claro/SP eram 
consumados 176 crimes de morte/1mil 
hab.. Atualmente (2013), são 25 ho-
micídios/100 mil hab. A violência cri-
minosa sempre fez parte do processo 
civilizador e da nossa cultura, como 
se pode observar no brasão da cida-
de que estampa um leão adormecido, 
seguindo-se da justificativa oficial de 
que “não se deve mexer com o leão 
adormecido”.  Perpetuam-se os discur-
sos beligerantes. Mexe pra ver o que 
acontece!

Nossas pesquisas sobre o ge-
orreferenciamento de algumas modali-
dades delitivas numa base cartográfica 
revelou-nos uma fisiognomia fantas-
magórica jamais imaginável sobre a 
cidade de Rio Claro/SP.  Consideramos 
apenas as modalidades dos crimes de 
roubo, roubo/furto de veículo, homicí-
dio e crimes de entorpecentes, no curto 
lapso temporal compreendido entre os 
anos de 2007 a 2011; obtivemos êxito 
em georreferenciar o total de 10.316 
locais de crimes que correspondente a 
apenas 35% de todos os ilícitos penais 
consumados daquelas modalidades, 
revelando-nos uma grande “nebulosa” 
de crimes que envolvem toda aquela 
base cartográfica rio-clarense. 

Esta fantasmagórica imagem 
dialética da violência urbana rio-
clarense comprovou que existe uma 
dinâmica espacial marcada pela ex-
clusão socioespacial que exacerba 
a incidência de crimes violentos. A 
referida dinâmica também nos permi-
tiu comprovar que os crimes contra a 
vida, e os de entorpecentes acontecem 
com intensidade quando se aproxi-
mam dos bairros da periferia ou das 
extremidades do território urbano. Em 
sentido oposto, os crimes patrimo-
niais violentos são intensos na região 
central e em bairros com imóveis com 

melhor padrão construtivo ou intensa 
atividade econômica.  

Comprovamos, também, que a 
exclusão socioespacial não foi eficaz 
para conter a criminalidade patrimo-
nial na região central e nos bairros 
com imóveis de médio e elevado pa-
drão construtivo. Por outro lado, foi 
uma estratégia eficaz para isolar os eti-
quetados como “perigosos” em bair-
ros periféricos, com os seus imóveis 
de baixo padrão construtivo, além de 
precária infraestrutura e ausência de 
serviços públicos de qualidade. São 
estes os bairros “eleitos pelo Estado 

brasileiro” para receber implacável 
repressão policial para conter os cri-
mes de entorpecentes, com consequ-
ências trágicas na incidência elevada 
de crimes contra a vida. “Fortalezas” 
residenciais e comerciais não foram 
também eficazes para conter a crimi-
nalidade. A (re)produção espacial so-
mente exacerbou a violência.

A paisagem urbana, que valo-
riza o embelezamento e a segurança, 
são mercadorias/produtos que ne-
cessitam da exclusão socioespacial, 
poderosa estratégia mercadológica 
fantasmagórica, todas são condições 
fundamentais à sobrevivência da 
(re)produção  capitalista do espaço 
urbano. Portanto, a criminalidade e 
exclusão socioespacial são cruciais 
ao “negócio” imobiliário e “parte” do 

Residências no Bairro Jardim Itapuã. 
Foto de José Gustavo Viégas Carneiro. 2014

5  As referidas manchetes jornalísticas foram extraídas da imprensa de Rio Claro/SP e que podem ser verificadas na tese de doutorado do autor.
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processo de sobrevivência do capita-
lismo. 

Inquestionavelmente, nos úl-
timos anos, na (re)produção do espa-
ço urbano rio-clarense, observamos 
alguns avanços, como exemplo, os 
programas habitacionais que garanti-
ram acesso de inúmeras famílias no 
“negócio” da aquisição da “casa pró-
pria”, além  de numerosas interven-

ções do setor púbico na melhoria da 
infra-estrutura urbana, em especial, 
nos bairros periféricos. Serviços pú-
blicos de qualidade foram ofertados 
à população, restando ampliá-los. 

Finalizando, resta-nos levan-
tar vozes contra este modelo exte-
nuado da (re)produção capitalista 
do espaço urbano, uma das causas 
principais da violência urbana, como 

também romper com a lógica capita-
lista da gentrificação, inovando com 
planejamento urbano, cuja marca 
seja a inclusão, transformando a ci-
dade em local de multidiversidade e 
solidariedade, caso contrário, a ele-
vada criminalidade no espaço urba-
no rio-clarense continuará a ser um 
entrave para o seu desenvolvimento 
sustentável. ●

Mapa da criminalidade violenta em Rio Claro-SP. Fonte: do autor

Mapa de Distribuição Espa-
cial de Eventos Crimes

 
(Roubos, Roubos de Veículos, 
Homicídios Dolosos e Culposos 
e Tráfico de Entorpecentes)
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A planta do futuro incerto
Utilizado por diversas empresas, o Eucalyptus 
gera lucros diversos, mas exaure todos os 
nutrientes da terra
Bárbara Silva
Graduanda em Jornalismo - UNIMEP/Piracicaba
barbarasilva.jornalismo@live.com

A utilização do eucalipto para 
a fabricação de papel gera de 500 mil 
a dois milhões de empregos diretos no 
Brasil, sendo o papel o quinto produto 
no ranking nacional de exportações, 
de acordo com José Luiz Timoni, 
agrônomo e ex-diretor da Floresta Es-
tadual Edmundo Navarro de Andrade 
(FEENA), localizada em Rio Claro 
(SP). São cerca de seis milhões de 
hectares de eucalipto plantados em di-
versos Estados, como São Paulo e Mi-
nas Gerais. Agregado a esses núme-
ros e à representatividade econômica, 
tanto no Brasil quanto na Austrália, 
África, Portugal, Colômbia e Vene-
zuela, o seu valor histórico é marcado 
pelo trabalho realizado no interior de 
São Paulo, no início do século XX, 
pelo engenheiro agrônomo Edmundo 
Navarro de Andrade.

Navarro de Andrade assumiu 
a diretoria dos hortos da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro em Jun-
diaí, no ano de 1892, e deu início ao 
programa de reflorestamento, cujo ob-
jetivo era atender às necessidades de 
madeira da ferrovia com o suprimento 
de dormentes e carvão para combus-
tível. O engenheiro, então, trouxe de 
Portugal 34 sementes diferentes de 
eucalipto e cultivou-as, inicialmente, 
em Jundiaí (SP), cidade que, até 1905, 
foi sede da Companhia Paulista de Es-
tradas de Ferro, depois transferida, em 
1910, para Rio Claro. 

Conforme consta em docu-
mentos do Arquivo Público e His-
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tórico de Rio Claro, àquela época o 
município passou a manter um centro 
de atividades relacionadas ao reparo,  
manutenção e produção de compo-
nentes para as locomotivas, carros e 
vagões.

Na busca por informações e 
técnicas de cultivo, Navarro de An-
drade viajou para Sydney, na Aus-
trália. Segundo José Luiz Timoni, o 
professor Joseph Henry Maiden, es-
pecialista em eucalipto, foi quem aju-
dou Navarro inicialmente. “A Austrá-
lia é o país nativo do eucalipto. E foi 
no Jardim Botânico que Navarro fez 
amizade com Maiden, o qual lhe ofe-
receu 144 espécies que poderiam ser 
adaptadas em solo brasileiro. A partir 
disso, Navarro começou a produzir o 

eucalipto em Rio Claro, para a Com-
panhia Paulista”, conta Timoni. 

 Passado mais de um século, 
a iniciativa de Navarro ainda é refe-
rência em estudos na área. Segundo 
o analista de recursos ambientais da 
FEENA, Matheus Fernando Pereira, 
Rio Claro foi a cidade-sede para os 
estudos. Hoje são desenvolvidas pes-
quisas relacionadas ao eucalipto no 
local onde Navarro as iniciou. Desde 
2009, o Instituto de Pesquisas Flores-
tais (IPEF), vinculado à ESALQ/USP, 
realiza estudo do desenvolvimento de 
eucalipto oriundo da FEENA, sob va-
riadas condições de solo e clima.

 Outro estudo, também de-
senvolvido pela ESALQ/USP, e já 
concluído, consistiu na elaboração de 

um banco de germoplasma – unidades 
conservadoras de material genético 
das plantas pesquisadas. “O estudo foi 
realizado na chamada Trilha da Cole-
ção – uma das ruas com maior varie-
dade em espécies de eucalipto, locali-
zada dentro da FEENA – e envolveu 
coleta de material genético, plaquea-
mento e levantamento populacional 
de eucaliptos que vieram da Austrália, 
Indonésia, África e também do Bra-
sil”, explica Matheus. Para a conclu-
são das pesquisas, foram selecionadas 
e analisadas áreas da Trilha da Cole-
ção, medindo de 600 a 1.600m em um 
talhão, sendo relativamente homogê-
neas, em termos da composição de 
espécies, densidade, idade e tamanho 
das árvores. Foram levantadas, ainda, 

Caminho de acesso - FEENA. Foto de Bárbara F. Silva. Julho de 2013
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as principais características das espé-
cies encontradas, envolvendo origem 
e variação em seu diâmetro e em sua 
altura.

Com as descobertas sobre a 
planta, o engenheiro agrônomo con-
cluiu que o eucalipto, além de servir 
para o reflorestamento e de combustí-
vel para trens, poderia servir, também, 
como matéria-prima para a constru-
ção de móveis, quinquilharias de ma-
deira fina e para a fabricação de papel. 
Para a indústria, é visado pelo rápido 
crescimento – em torno de sete anos 
– e sua plantação é feita, em geral, 
nas áreas degradadas e exauridas pela 
pastagem, ou seja, em solos pobres. 

“O eucalipto é uma árvore cujos cus-
tos para plantação e manejo são bem 
mais baixos e seus resultados vêm 
mais rápido, tornando-a preferida no 
mercado”, esclarece Timoni. 

Em 1924, foram produzidas 
nos Estados Unidos as primeiras bo-
binas de papel feitas exclusivamente 
com eucalipto de Rio Claro. ‘’Navar-
ro levou duas espécies de eucalipto 
para os Estados Unidos, sendo uma 
delas o Grandis, para a fabricação de 
papel. Depois, juntamente com o gru-
po Estadão, Navarro de Andrade dis-
seminou a utilização da celulose do 
eucalipto para a confecção do papel 
do jornal”, observa Timoni. 

O primeiro jornal vindo dos 
Estados Unidos, feito com o eucalipto 
levado por Navarro de Andrade, está 
exposto na FEENA, no Museu do 
Eucalipto, onde é possível conhecer 
a história tanto da planta, quanto da 
Cia. Paulista de Estradas de Ferro e 
do próprio engenheiro agrônomo. “Na 
FEENA, também, é possível conhecer 
os casarões que serviram de moradia 
para colonos, trabalhadores da Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro e para 
Navarro de Andrade, sendo pontos 
históricos bastante relevantes”, ob-
serva Matheus. Além disso, a unidade 
presta serviços de educação ambien-
tal – com visitas agendadas de escolas 

Antigo Ponto de Encontro. Talhões e Igreja Sto Antônio dos 
Eucaliptos ao fundo. Foto de Bárbara F. Silva. Julho de 2013

Casão Amarelo e seu jardim. Foto de Bárbara F. Silva. Julho de 
2013

Casarões da área de Uso Público - FEENA. Foto de Bárbara F. 
Silva. Julho de 2013

Eucaliptos. Ao fundo, Jardim das Palmeiras. Foto de Bárbara F. 
Silva. Julho de 2013
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– recreação e lazer, fiscalização, pre-
venção e combate a incêndios flores-
tais e manejo preventivo.

 Além da fabricação de papel 
e da confecção de móveis, o eucalipto 
é utilizado na produção de mel, remé-
dios e diversos outros produtos. Ape-
sar de todos os benefícios diretos e 
indiretos que proporciona ao homem, 
a espécie provoca alterações climáti-
cas, o que preocupa os ambientalistas. 
‘’Hoje em dia, chove no inverno e 
falta chuva no verão, outono e prima-
vera. Isso dificulta o plantio e o ma-
nejo, que é essencial para minimizar 
os impactos na natureza’’, argumenta 
Timoni. 

Ele explica que, até os 40 
anos, o eucalipto cresce violenta-
mente e, para isso, precisa consumir 
muita água e nutrientes para desen-
volver-se. Normalmente, a planta en-
tra em dormência no inverno – época 

em que a chuva é escassa –, ou seja, 
ela não absorve água nem nutrientes 
e o solo não é exaurido. “Com o fim 
do inverno e a chegada da primave-
ra, em setembro, as chuvas voltam 
a aparecer e os solos são novamente 
recheados de água e nutrientes, vol-
tando ao equilíbrio natural. É quando 
o eucalipto volta a retirar nutrientes 
do solo”, reforça. 

De acordo com Timoni, o eu-
calipto absorve as águas das primei-
ras chuvas, mas não chega a esgotar o 
solo, porque as águas que foram reti-
radas são repostas. Este seria o ciclo 
normal da ‘alimentação do eucalipto’ 
e a reposição da água no solo. Mas, 
não é mais assim. Com o clima e as 
estações do ano cada vez mais desre-
guladas e misturadas – falta chuva no 
inverno e também no verão – aconte-
ce um descontrole no ciclo de retirada 
e reposição de água no solo. ‘’Com a 

escassez da chuva, faltam nutrientes 
e água no solo durante o inverno e na 
primavera. Assim, o eucalipto não vê 
outra forma de manter-se vivo senão 
exaurindo tudo o que há debaixo do 
solo’’, explica Timoni.  

Além disso, o plantio é feito 
em maciço florestal – são plantadas 
diversas espécies de eucalipto em um 
mesmo local – e o eucalipto possui 
uma raiz maior que a das outras plan-
tas, chamada de ‘raiz pivotante’, o 
que lhe dá a capacidade de alcançar e 
exaurir, também, os lençóis freáticos, 
o que causa a inutilização completa 
do solo. O problema é que não há o 
que fazer: plantar menos eucalipto e 
perder economicamente, ou plantar 
eucalipto normalmente e aguardar os 
estragos que serão causados? 

Eis a questão sobre a qual 
nem mesmo Timoni ou Matheus Pe-
reira chegaram a uma conclusão. ●

Acima Matheus F. Pereira - engenheiro e analista ambiental. Abaixo José L. 
Timoni - ex-diretor do Dpto de Manejo Florestal da FEENA. 
Foto de Bárbara F. Silva. Julho de 2013

Lago da FEENA. Foto de Bárbara F. Silva. Julho de 2013
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O Evento Balonismo 
como Oportunidade para 
o Desenvolvimento do 
Turismo em Rio Claro-SP
Natalia Seneda C. Bueno1

Ronei Dione Grella2

Partindo do pressuposto de 
que a atividade turística se configu-
ra pelo deslocamento de sujeitos em 
tempos e espaços diferentes dos seus 
habituais, pode-se dizer que o turis-
mo é classificado a partir do perfil do 
visitante, bem como pela análise de 
seu deslocamento. 

Embora o turismo ainda tenha 
uma visão estrábica perante a socie-
dade, visto como um segmento me-
nos relevante na economia mundial, 
estudos comprovam que foi a partir 
dos anos 80, e mais acentuadamente 
nos anos 90, que tal atividade passou 
a ser vista como capaz de gerar ren-
das e dinamizar economias (SCHU-
CH, 2001, p. 36). 3

Quando inserido no contexto 
da globalização, o turismo se des-
membra a partir de algumas segmen-
tações mercadológicas, e o setor de 
eventos se apresenta como “uma ati-
vidade econômica de grande capaci-
dade inovadora e de real inserção no 
mercado global, sendo considerado, 
atualmente, como um dos três seto-
res mais importantes da economia 

1 Turismóloga, graduada pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Rosana. 

senedanatalia@gmail.com 
2 Turismólogo, graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba – Campus Taquaral. 

rdgrella@yahoo.com.br 
3 SCHUCH, Carlos Honorato. Desempenho da cadeia produtiva na indústria do turismo. In: REJOWSKI, Mirian & BARRETO, Margarita. Turismo: 

interfaces, desafios e incertezas. Caxias do Sul: EDUCS, 2001.

Pista de decolagem dos balões no Aeroclube de Rio Claro. 
Foto de Ronei Grella.  2013
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mundial [...]” (CARDOSO, 2003, p. 
148).4  

Tal segmento pode ser repre-
sentativo para o turismo na cidade de 
Rio Claro, uma vez que o município 
não conta com atrativos naturais que 
poderiam ser impulsionadores para 
tal atividade. 

Rio Claro sedia, anualmente, 
importantes eventos de balonismo, 
tais como a 2ª Copa Brasil de Balo-
nismo em 2010, o 24º Campeonato 
Brasileiro de Balonismo em 2011, 
o Campeonato Ibero-Americano de 
Balonismo em 2012, 1ª Copa Rio 
Claro de Balonismo em 2013 e o 21º 
Campeonato Mundial de Balonismo 
que ocorrerá em julho de 2014, sendo 
Rio Claro a primeira cidade da Amé-
rica Latina a sediar um evento dessa 

magnitude. Sua realização constante 
na cidade fez que esse esporte inte-
grasse o calendário oficial do municí-
pio. Neste contexto, acredita-se que 
o balonismo pode vir a tornar-se um 
produto turístico, que atraia um fluxo 
de visitantes para a localidade, pois 
se atribui um valor mercadológico ao 
produto evento, a fim de inseri-lo no 
setor produtivo. 

Partindo do pressuposto de 
que o município de Rio Claro não é 
visto como fomentador do turismo, 
por não possuir um produto formata-
do a ser oferecido, pode-se conside-
rar que o evento balonismo poderá, 
por si só, contribuir com o aumento 
de investimentos na localidade, a 
partir de iniciativas do setor privado 
interessado no retorno que tal ativi-

dade pode promover, bem como por 
parte do Estado, a partir de investi-
mentos em infraestrutura básica e de-
mais contribuições. 

De acordo com Kotler 
(1993)5, um produto é qualquer coisa 
que pode ser oferecida a um merca-
do para aquisição, atenção, utilização 
ou consumo e que pode satisfazer 
um desejo ou necessidade [...] pro-
dutos consistem em qualquer coisa 
que possa ser lançada no mercado, 
incluindo objetos físicos, serviços, 
pessoas, locais organizações e ideias. 
Logo, a exploração desse evento re-
úne uma pluralidade de envolvidos, 
a partir da soma do atrativo por si 
só, dos elementos de infraestrutura 
básica que, assim como supracitado, 
podem ser aprimorados, a partir de 

4 CARDOSO, Cínara Rodrigues. Turismo de eventos como oportunidade para o desenvolvimento regional. In: GIMENES, Maria H. S. G. (org.) Opor-

tunidades e investimentos em turismo. São Paulo: Roca, 2003.  
5  KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.

Balões em Rio Claro. Junho de 2011. 
Foto de Eduardo André Viana.

Abertura do Campeonato de Balonismo em Rio Claro. 
Foto do Acervo do APH. Sem data.

Balonismo em Rio Claro, em 2013. 
Foto de Luiz Miotto.

Miniaturas. Foto de Benedito Rolim Saullo.  
Imagem do acervo do APH. Sem data.
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investimentos governamentais, bem 
como da satisfação das expectativas 
e motivação dos visitantes. 

A partir da formatação do ba-
lonismo como um produto turístico 
a ser ofertado, pode-se considerar 
que os benefícios econômicos são 

direcionados para empresas, patro-
cinadores, para a cidade promotora, 
para o comércio local, restaurantes, 
hotéis, além da própria comunidade 
local, com a geração de empregos 
diretos e indiretos. Considera-se esse 
um efeito multiplicador do turismo, 

que pode ser refletido no crescimen-
to e na utilização dos equipamentos 
turísticos, na melhora da infraestru-
tura básica, na taxa de ocupação dos 
meios de hospedagem e no aumen-
to da contratação de mão de obra. 
Acredita-se na necessidade de uma 

Rioventureiros. Foto de Vagner Alexandre Knetsch.  
Imagem do acervo do APH. Sem data.

Campeonato de Balonismo.  
Foto do Acervo do APH. Sem data.

Placa e Balão. Foto de Géssica Francisca Xavier de Oliveira. 
Imagem do acervo do APH. Sem data.

Balão no céu de Rio Claro ao entardecer.  
Foto de Ronei Grella. 2013.

Campeonato de Balonismo. Foto do Acervo do APH. Sem data.
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organização do trade turístico de Rio 
Claro – organizações privadas e go-
vernamentais atuantes no setor – no 
sentido de adaptar e investir em equi-
pamentos e serviços que atendam não 
somente à população local, mas tam-
bém à população flutuante.

Cabe ressaltar que o balonis-
mo em Rio Claro não deve ser visto 
como um fenômeno isolado do con-
texto sociocultural em que está inse-
rido, pois deve estar integrado a uma 
política de eventos que mobilize os 
valores sociais e autênticos da loca-
lidade, de forma que sejam sustentá-
veis e permanentes.

O município de Rio Claro se 
integra na regionalização turística 
Serra do Itaqueri, composta pelos mu-
nicípios Águas de São Pedro, Analân-
dia, Brotas, Charqueada, Corumbataí, 
Ipeúna, Itirapina, Santa Cruz da Con-
ceição, Piracicaba, Santa Maria da 
Serra, São Pedro e Torrinha. O pro-
grama de regionalização turística é 
proposto pelo Ministério do Turismo, 
como forma de fortalecer o processo 
de gestão compartilhada, o foco no 
mercado, a diversificação e amplia-
ção da oferta turística, as iniciativas 
de apoio à roteirização, a valorização 
da produção associada ao turismo e 
o processo de construção de políticas 
públicas de forma participativa. 

Dessa forma, cada município 
que compõe o programa deve ofertar 
um produto que possa contribuir com 
a diversificação e segmentação turís-
tica, de forma que o fluxo de visitan-
tes não seja direcionado somente para 
um município, mas para uma região. 
Levando-se em consideração as cida-
des que integram a Serra do Itaqueri, 
Rio Claro pode contribuir com um 
segmento diferenciado, que não se 
baseia em recursos naturais.

Considera-se, portanto, que 
eventos como o balonismo ofere-
cem à comunidade receptora uma 
oportunidade de alta proeminência 
no mercado turístico. Além do mais, 
é importante ressaltar que a esta 
promoção turística e o consequente 
aumento do conhecimento da locali-
dade podem, de alguma forma, esti-
mular outras atividades comerciais. ● Clareando a noite no Aeroclube.  Foto de Edna Bomfim. Imagem do APH

Balonismo em Rio Claro. Janeiro de  2013. Foto de Edson M. Facuri.
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Praça Plínio Salgado: 
Patrimônio Histórico de 
Rio Claro-SP
Guilherme Jorge Figueira1 
guilhermejorgefigueira@gmail.com

É raro aos habitantes de Rio Claro perceberem a importância e beleza das suas praças, talvez por desconhecerem 
sua própria cidade pela velocidade que os novos tempos impõem... O olhar atento perde-se nos compromissos diários, esva-
necendo a oportunidade de contemplar detalhes que surgem e homenagens que estão intimamente ligados à história da sua 
própria identidade, sendo suas placas testemunhas vivas eternizadas nos espaços públicos locais.

A Praça Plínio Salgado, que completa 37 anos da sua criação em 2014, é um exemplo claro deste caso, localizada na 
confluência das Avenidas 21 e 23, com as Ruas 21 e 22, no Bairro do Estádio. Foi inaugurada no dia 24 de julho de 1977, 
com as presenças de D. Carmela Patti Salgado, viúva e fiel companheira de Salgado; Sr. Henrique Salgado, irmão do ho-
menageado; Dr. Jader Medeiros, líder Integralista, além de inúmeras personalidades do mundo político, cultural e artístico. 

Projetada para servir como ponto de encontro dos moradores locais, destaca-se pelo espaço verde e aparelhos de 
lazer, integrando, no mesmo local, atividades esportivas e culturais. O ato de inauguração foi iniciado pelo então Prefeito 
Nevoeiro Junior, prestigiando e demonstrando a importância 
do homenageado e seus correligionários para a política local, 
proferindo o seguinte discurso:

A homenagem que o povo de Rio Claro hoje presta ao ilustre 
brasileiro Plínio Salgado, à qual se integram os represen-
tantes dos três poderes constituídos de nossa Cidade, repre-
sentam o reconhecimento de todos nós a alguém que sempre 
viveu de modo digno e coerente. Efetivamente, nem mesmo os 
mais ferrenhos adversários de Plínio Salgado jamais fizeram 
a injustiça de negar-lhe os marcantes dotes intelectuais e mo-
rais e sua dedicação à causa da sua terra e da sua gente. Foi 
marcante sua influência e a influência de suas ideias sobre vá-
rias gerações de brasileiros. Foi intenso e radioso o exemplo 
que deixou plantado, com coragem, com idealismo e com des-
prendido. Podemos identificar aqui presentes muitos ilustres 
brasileiros a quem Plínio Salgado iluminou com a chama de 
seu talento com a dedicação de sua amizade2 (...).

A seguir, outras personalidades fizeram o uso da pala-
vra sobre o defensor da Municipalidade, dentre eles o Deputa-
do Federal Antônio Henrique Cunha Bueno, D. Carmela Patti 
Salgado, Dr. Jader Medeiros e Dr. Damiano Gullo, sendo trans-
mitida toda a solenidade pela rádio local Educação e Cultura, 
presente ainda hoje em Rio Claro, transmitindo e informando 
as principais notícias da região para todos os rio-clarenses. 

Terminado o evento, foram inaugurados o busto e pla-

1 Graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pelo Instituto A Vez do Mestre – UCAM.
2 Jornal Renovação Nacional, página 03, julho/agosto de 1977.

Inauguração da Praça Plínio Salgado, presente no 
registro fotográfico D. Carmela Patti Salgado, Henrique 
Salgado, Nertan Macedo e o Deputado Federal Cunha 
Bueno (Fonte: SALGADO, Maria Amélia, Plínio Salgado 
Meu Pai, ed. GRD. São Paulo - SP, ano 2001, pág. 494).
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ca, fabricada em bronze, em homena-
gem ao Chefe Nacional da Acção Inte-
gralista Brasileira – AIB (1932-1937) e 
Presidente do Partido de Representação 
Popular (1945-1965), falecido em 08 
de dezembro de 1975, na cidade de São 
Paulo-SP. Segundo as palavras do jor-
nalista Sr. Jenyberto Pizzotti, em entre-
vista recente ao pesquisador, presente 
naquela solenidade, enviado exclusiva-
mente para cobrir o evento e entrevistar 
veteranos do movimento do qual Salga-
do foi o idealizador, comentou que des-
conhecia, até então, o homenageado, 
cuja figura passou a admirar. Segundo 
suas palavras:

A emoção era algo latente nos olhos 
dos presentes, para mim a inaugura-
ção foi um despertar para algo que 
não conhecia, nunca tinha ouvido fa-
lar do Integralismo. Eu fui como re-
pórter, pois na época eu era o Editor 
de um Suplemento Especial do Jornal 
Cidade, e sai como Intgralista.

Embora fosse desejo de todos 
os seguidores de Salgado, a importan-
te reverência, foi através da iniciativa 
do Vereador José Aldo Demarchi, ide-
alizador3 do projeto, que criava a nova 
praça, com o objetivo de estimular o 
convívio e a qualidade de vida, marcas 

do seu mandato na Câmara Municipal 
de Rio Claro. Através dessa medida, 
foi possível transformar um espaço, 
antes ocioso, em um local privilegiado, 
onde o morador pode entrar em conta-
to com a natureza, através da presen-
ça de inúmeras espécies de plantas da 
região, funcionando como uma grande 
sala de estar verde. 

Uma das praças públicas mais 
antigas de Rio Claro, a própria Pra-
ça Plínio Salgado teve origem antes 
do surgimento do Fundo Plínio Sal-
gado, criado em 1985, após D. Car-
mela Patti Salgado doar à direção do 
Arquivo Público Histórico de Rio 
Claro, o legado de Plínio Salgado. 
O significativo material é composto 
de correspondências, fotos, livros e 
objetos pessoais4, servindo como um 
irradiador de homenagens, encontros 
acadêmicos e pesquisas sobre sua 
vida e obra literário-política, sendo 
reconhecido em todo o país como 
principal acervo de domínio público, 
cumprindo seu papel de auxiliar nas 
pesquisas históricas. 

Mesmo sua íntima presença li-
gada a Rio Claro, a homenagem pode 
passar despercebida para um mora-
dor desatento; entretanto, no cenário 
nacional a figura de Plínio Salgado 
continua sendo emblemática. Nascido 

em São Bento do Sapucaí - SP, em 22 
de janeiro de 1895, destacou-se como 
escritor e político, sendo reconhecido 
por Monteiro Lobato, ainda moço, 
quando colaborava com o Jornal Cor-
reio de São Bento. Através do autor 
da obra literária infantil Reinações de 
Narizinho (1931), publicou diversas 
crônicas na Revista do Brasil, além de 
ter participado da fundação do Parti-
do Municipalista (PR), da Semana de 
Arte Moderna de 1922 e da Sociedade 
de Estudos Políticos (SEP), culminan-
do na criação da doutrina e lançamen-
to do movimento que iria projetar em 
âmbito nacional, a Acção Integralista 
Brasileira. 

 Após o fechamento do Parti-
do pela decretação do Estado Novo 
(1937-1945), ainda participou como 
fundador de diversos outros movi-
mentos políticos e sociais, sendo o 
mais relevante o Partido de Represen-
tação Popular – PRP (1945-1965). 

Assim, a inauguração do espa-
ço público demonstra uma íntima pre-
sença do Integralismo em seus vários 
momentos históricos com a cidade de 
Rio Claro, alcançando suas três prin-
cipais fases, partindo da fundação da 
Acção Integralista Brasileira – AIB 
(1932-1937), alcançando o Partido de 
Representação Popular – PRP (1945-

3 Jornal Renovação Nacional, página 02, julho/agosto de 1977
4 BERTONHA, Fábio João. Biografia Orientativa sobre o Integralismo (1932-2007). Jaboticabal – SP: Ed. FUNEP, 2010, p. vii.

Registro fotográfico da placa comemorativa presente no mo-
mento da inauguração da Praça Plínio Salgado. Ao centro, 
José Constant Barreto e à direita, o Deputado Federal Cunha 
Bueno (Fonte: Jornal Renovação Nacional, julho/agosto de 
1977).

Plínio Salgado com sua fiel com-
panheira D. Carmela Patti Salgado 
(Fonte: Revista Avante!, n°03, pág 
07, ano 1950). 

Decreto n° 2272 de 07 de julho de 
1977 reconhecendo a importância de 
Plínio Salgado para a história de Rio 
Claro, homenageando com a Praça 
Plínio Salgado, localizada nas ruas 21 e 
22, avenidas 21 e 23, Jardim Rio Claro 
(Fonte: Prefeitura Rio Claro). 
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1965), chegando à Cruzada de Reno-
vação Nacional – CRN (1975-1985), 
este último criado após a morte de 
Salgado com o objetivo preconizado 
pelo Dr. Jader Medeiros: “de formar 
uma profunda consciência das reali-
dades nacionais, alicerçada no espi-
rito cristão e no sentimento de brasili-
dade, bem como de defesa da Unidade 
Nacional, da Independência e da So-
berania da Pátria Brasileira5”.

Outro fato liga a Praça aos 
rio-clarenses. Trata-se da fundação do 
Grupo de Centralização de Rio Claro, 
com o militante Integralista Pimentel 
Junior à sua frente6. O fato de o Muní-
cipio ter sido um dos primeiros locais 
onde se fundou um Núcleo Integra-
lista da Acção Integralista Brasileira 
em todo o país, sendo um dos mais 
expressivos, fez com que a região fos-
se receber, em 22 de abril de 1934, o 
titulo7 de “Cidade Integralista”, pelos 
serviços prestados ao movimento do 
Sigma, demonstrando assim a íntima 
ligação dos moradores com o Integra-
lismo, tornando-se a segunda cidade a 
receber tal homenagem.

Alguns anos após a inaugu-
ração da praça, em meados de 19908, 
iniciou-se o declínio das condições 

de uso, marcando a chegada da es-
querda ao poder político da cidade. 
Essa alternância na administração, 
por coincidência ou não, marcou a 
deterioração do logradouro. Sinais do 
desordenamento urbano, sujeira e au-
sência de iluminação, acarretando até 
mesmo modificações do seu projeto 
original, como a perda dos seus espa-
ços verdes, devido à poda irregular e 
alteração no mobiliário urbano foram 
alguns dos resultados do abandono. A 
Praça Plínio Salgado, principal ponto 
de encontro dos moradores da região, 
sofreu com algo comum nos Muni-
cípios pelo Brasil, o desamparo dos 
seus cartões postais, atraindo mora-
dores em condição de rua e afastando  
seus  frequentadores habituais. 

Este processo de abandono 
culminou com o desaparecimento do 
marco de fundação da praça, tendo 
sido furtados o busto e placa em bron-
ze, antes imponente, do homenageado 
autor dos celebrados livros O Estran-
geiro (1926) e Vida de Jesus (1942), 
importantes obras aclamadas no ex-
terior. Das lembranças destes objetos 
restou apenas a sua base, em concreto, 
evidenciando o atentado contra o pa-
trimônio histórico da cidade.

Atualmente, a praça vive uma 
situação extrema. Trabalhos de revita-
lização de áreas de lazer, das recentes 
administrações, servem apenas como 
um paliativo. Para um problema crô-
nico em toda a região que acarreta na 
desvalorização econômica do local, 
é necessário um verdadeiro trabalho 
de conscientização da população para 
valorização do patrimônio cultural, 
redescobrindo não apenas esta praça, 
mas todas as de Rio Claro que home-
nageiam as diversas personalidades 
que fizeram parte da história dos rio-
clarenses. 

Este processo já vem ocor-
rendo, pois um grupo de moradores 
organizados se uniu em prol da Pra-
ça Plínio Salgado e, cansados de es-
perar providências do poder público, 
começaram um intenso trabalho de 
revitalização do logradouro, confor-
me noticiado, no pelo Jornal Cidade, 
em 2008. Entretanto sem o apoio da 
Prefeitura, tal ação tende a perder-se 
com o tempo, devido aos altos custos 
para sua manutenção; urge, portanto a 
união de forças para que não apenas 
essa, mas todas as praças de Rio Claro 
passem a ser a praça de todos os seus 
cidadãos. ●

5 MEDEIROS, Jader. A Força de um Pensamento. Rio de Janeiro - RJ: Ed. UOCB, 1973, p. 145. 
6 Jornal Renovação Nacional, página 03, julho/agosto de 1977. 
7 Jornal Monitor Integralista, página 09, número 22, ano 1937.  
8 Jornal Monitor Populista, página 13, outubro de 1937. 

Acima momento antes de D. Carmela Patti Salgado descobrir a placa em homenagem a 
Plínio Salgado. Abaixo: O Prefeito Nevoeiro Júnior cumprimentando D. Carmela (Fonte: 
Jornal Renovação Nacional, julho/agosto de 1977).

Titulo da matéria vinculada no jornal Renovação Nacional, julho/agosto de 1977. 
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Reticências do Tambor
O batuque de umbigada na cidade de Rio Claro

Ivan Souza Bonifácio
isbonifacio@yahoo.com.br

Batuque era a denominação 
dada, pelos brancos, a toda atividade 
praticada pelos negros envolvendo 
tambores. Pela característica da dan-
ça, uma dessas manifestações rece-
beu o nome de batuque de umbigada. 
Entre os negros, o batuque de umbi-
gada chama-se Tambu. Em Rio Claro, 
dizem os antigos que, desde o tempo 
dos escravos, o Tambu era tocado no 
terreiro das senzalas. O grande tam-
bor fazia soar a sete léguas o chama-
do para os batuqueiros. Muitos dizem 
que os toques tinham, também, como 
função, transmitir mensagens, sendo 
permitido pelos senhores brancos, 
com o propósito da reprodução. Nos 
cânticos entoados, eram combinadas 
formas de fazer, fugas e histórias do 
cotidiano.

Com o fim da escravidão e a 
ausência de políticas públicas volta-
das para a inclusão social dos libertos, 
a população negra e seus costumes 
foram marginalizados. Nas periferias 
urbanas, o samba acontecia, assim 
como o culto aos orixás e a organiza-
ção comunitária das moradias e for-
mas de fazer.

Os relatos sobre os locais de 
ocorrência na cidade beiram o início 
do século XX. Os mais antigos falam 
sobre o terreno ao lado do Clube Ta-
moio, atual sede dos escoteiros, era 
outro ponto onde o boi gemia e a 
poeira subia, quando nada havia ali. 
A atual Praça São Benedito – sob a 
copa da última grande figueira da ci-
dade – mesmo antes de ser construída 
a igreja, também foi palco do Tambu.

No dia 13 de maio estava mar-
cado, não precisava avisar. Batuquei-
ros e batuqueiras de diversas cidades 
da região como Limeira, Araras, São 
Carlos e Descalvado rumavam para 

Tambores sendo afinados antes do batuque. Foto: Chico Ferramenta. Sem data.

Rio Claro. No mesmo local aconte-
cia, além do Tambu, o samba lenço 
e, por vezes, uma roda de samba de 
raiz. Geleias, compotas, pães e sucos 
eram oferecidos durante a noite, pois 
o batuque, costumeiramente, seguia 
até o amanhecer.

O último local registrado de 
ocorrência do Tambu foi o Buraco 
Quente, localizado no bairro Conso-
lação, atual Escola Municipal Paulo 
Koelle. Antiga zona de meretrício, 
acolhia aquilo que a aristocracia 
branca repudiava.

Existiam responsáveis pelo 
tambu. Ailton de Oliveira conta como 
seu pai organizava os festejos. Mal-

vino de Oliveira era funcionário da 
antiga Companhia Energética de São 
Paulo, pessoa de prestígio entre a co-
munidade local. Preparava o terrei-
ro com uma guirlanda de lâmpadas, 
dispondo barracas para a oferta dos 
quitutes preparados pela comunidade 
e comercialização de outras iguarias. 
Percorria o comércio local com o 
“livro de ouro”, antiga forma de ar-
recadação de recursos para eventos 
festivos.

Os poucos registros fotográfi-
cos existentes da festa em Rio Claro 
foram encomendados ao Copriva, pe-
las autoridades policiais da época, em 
1955. Mesmo Ailton não possui ne-
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nhuma imagem do seu pai no Tambu, 
a não ser pelas fotos citadas.

No final da década de 1960, 
um mal-entendido entre os batuquei-
ros fez com que Malvino se afastasse. 
Acusado de obter ganhos com a orga-
nização da festa, entregou os instru-
mentos aos seus acusadores e retirou-
se de cena. Poucos anos depois, o 
festão deixou de acontecer e nunca 
mais voltou a alegrar o local.

São quatro os instrumentos 
utilizados no Tambu, sendo o pilão 
(grande tambor), o quijengue (tam-
bor pequeno de marcação em forma 
de cálice), as matracas (pedaços de 
madeira roliça) e os guaiás (chacoa-
lhos de mão). A notícia corrente entre 
os remanescentes do Tambu, em Rio 
Claro, é que a esposa do guardião dos 
instrumentos, na década de 1980, las-
cou o pilão com um machado e ateou 
fogo para que o marido não mais o 
utilizasse em suas incursões libidino-
sas. Desde então, não mais houve os 
instrumentos na cidade.

Em 2000, na tentativa de re-
tomada dessa importante referência 
cultural, Olga Maurício e José Ario-
valdo Pereira Bueno, juntamente com 
outros membros da comunidade ne-
gra, iniciaram ensaios do Tambu no 
Ginásio Municipal de Esportes. Um 
tronco de eucalipto medindo apro-
ximadamente 1 metro de altura foi 
escavado com o auxílio de um torno 
e o quijengue substituído por um ata-
baque. No Tambu, o pilão é tocado 
deitado, paralelo ao chão, tendo o 
quijengue encostado em seu meio e 
as matracas batendo na parte traseira. 

Deve medir no mínimo 1,20 m para 
tal. Dessa maneira, no grupo recém-
formado, as matracas eram tocadas 
em um cavalete de madeira.

Ailton de Oliveira, considera-
do o detentor dos saberes do Tambu 
em Rio Claro,  recusou-se a participar 
dessa iniciativa, por não haver os ins-
trumentos adequados. Dizia que não 
iria depreciar aquilo que seu pai havia 
deixado no auge. Mesmo com a fa-
bricação de um quijengue por Daniel 
Moi, ainda faltava o grande tambor.

Em 2002, o historiador Paulo 
Rodrigues reuniu alguns interessa-
dos na tradição dos tambores, dando 
origem ao grupo Dagô Ylú. Um pro-
cesso de fabricação de tambores ar-
tesanais, combinado com a execução 
de ritmos afro-brasileiros agregou di-
versos adeptos. A retomada do Tambu 
era um tabu a ser superado. Mesmo 
havendo essa boa vontade, a fabrica-
ção do instrumento não aconteceu. 
Grupos de Tambu das cidades de Pi-
racicaba, Tietê e Capivari estiveram 
presentes a um encontro organizado 
por Paulo, no Horto Florestal Navar-
ro de Andrade em 2006, atividade 
representativa para a cultura local. 
Contudo, ainda faltava o grande tam-
bor.

Exercer o ofício da fabrica-
ção de tambores artesanais é raro. No 
sudeste, poucos realizam essa tarefa. 
Pela metragem do pilão, nenhum ma-
quinário na região poderia auxiliar na 
escavação da madeira, sendo neces-
sário o resgate dos modos de fazer.

Lidar com manifestações tra-
dicionais exige certos cuidados. Os 

tambores são os elementos que fa-
zem a ligação entre Orun (céu) e Aiyê 
(terra). O tronco para a confecção dos 
instrumentos deve ser proveniente de 
uma árvore que tivesse cumprido seu 
ciclo de vida, ou seja, que tenha tido 
uma morte “morrida”, ou seja, uma 
morte natural. Escavar um tambor 
de uma árvore que tivesse sido cor-
tada interferirá na vibração do toque. 
A abertura da “passagem” deve estar 
livre de ruídos, sendo um filtro para 
que por ali cheguem somente espíri-
tos de luz, contribuindo para o desen-
volvimento da humanidade.

Na origem dos cultos, as co-
munidades proviam seu sustento e o 
sagrado estava onipresente. A relação 
com animais, vegetais e minerais era 
uma premissa para o exercício das ta-
refas cotidianas e sendo os orixás re-
presentações dos elementos da natu-
reza e da vida, o simples fato de beber 
água constituía um agradecimento a 
Oxum pelas fontes que corriam sobre 
a terra e nutriam as plantas. Toda a 
medicina yorubá está relacionada ao 
uso de ervas (Ewé), com as quais rea-
lizam suas encantarias. A vida era um 

elemento sagrado.
Em alguns locais, aqueles 

que confeccionam os instrumentos 
são chamados de Omò Ylú (filhos do 
tambor), ogãs com destacada impor-
tância na estrutura social da comuni-
dade. Das histórias que seguem atra-
vés do tempo pela transmissão oral, 
uma delas conta que o Omó Ylú en-
trava na floresta e saía somente com o 

Tronco do tambor antes de ser escavado. Sem data.

Processo de finalização do tambor. Sem data.
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tambor pronto. Quando era necessá-
rio, vagava até encontrar uma madei-
ra que apresentasse as características 
necessárias. A forma e composição da 
madeira são fatores preponderantes, 
juntamente com o cumprimento do 
seu ciclo vital.

Encontrado o tronco, arma-
va sua tenda. O couro dos animais 
caçados para alimentação servia ao 
instrumento. Cipós, fibras de palmei-
ras e outros materiais encontrados na 
floresta, conforme a região, eram uti-
lizados para fixar o couro à madeira.

A comunidade cultuava seus 
eguns (ancestrais) e orixás com ele-
mentos do seu entorno. A energia vi-
tal circundava de maneira harmônica 
a vida.

Com o passar do tempo, o 
processo de urbanização afastou o 
sujeito da vida como um todo. A ven-
da da força de trabalho fez com que 
as tarefas exercidas fossem alienadas, 
desprovidas de significado para além 
da remuneração para a posterior aqui-
sição de bens de consumo. O ofício 
do Omò Ylú se tornou cada vez mais 
escasso, enquanto as religiões de ma-
triz africana mantêm seus cultos e 
ampliam seus adeptos. Os tambores 
utilizados nos rituais passam a ser 
comprados, fabricados, em sua maio-
ria, através de trabalho alienado.

O Tambu não carrega consigo 
necessários vínculos religiosos a to-
dos os participantes. Assim como no 
jongo, maracatu, tambor de crioula, 
congada e outros,  no batuque de um-
bigada qualquer pessoa pode dançar, 
cantar ou tocar. Todavia, no âmbito 
da crença, existem peculiaridades.

O pilão, principal instrumen-
to do Tambu, traz consigo toda a an-
cestralidade dos batuqueiros que pi-
saram na terra onde é tocado. Pelas 
suas dimensões, somente o tronco de 
uma centenária árvore pode se tornar 
um pilão. Conta uma lenda yorubana 
que Olorum (deus supremo) plantou 
Iroko, a primeira árvore por onde 
todos os orixás desceram à Terra. A 
árvore do senhor do céu comanda o 
tempo e guarda toda a ancestralida-
de da humanidade. Acompanha o odu 
(destino) de cada ser vivo, por onde 

tudo começa e termina.
Iroko é guardião de toda árvo-

re grandiosa, as quais são pontos de 
ligação entre o orun e aiyè.  Represen-
ta a história do Ilê (casa), assim como 
de seu povo. Nesse cenário, após uma 

dormência de 50 anos começamos a 
buscar Iroko. Somente um Batá Kotó 
(tambor de guerra) poderia trazer os 
batuqueiros de volta.

Em certa tarde cinzenta de 
2010, a senhora das tempestades 
veio à Terra para tombar uma grande 
guerreira. Após um violento tempo-
ral, uma sibipiruna centenária cedeu, 
próximo à estação ferroviária. Não 
chegou a tombar completamente, mas 
demonstrou estar finalizando sua pas-
sagem pela Terra.

Descobrimos o gigante nas 
dependências da Secretaria de Agri-
cultura, um ano após iniciada a bus-
ca. A colaboração do poder público 
municipal foi fundamental para que 
o trabalho pudesse ser realizado. Uti-
lizando maquinário de grande porte, 
seccionaram o tronco no tamanho 
solicitado e o levaram para dentro do 
galpão.

No bojo das crenças metafísi-

cas, a partir do momento em que de-
cidimos fazer um pilão, começamos a 
encontrar pessoas da comunidade que 
possuíam algum conhecimento sobre 
o grande tambor e sua liturgia. Dentre 
essas, Ângela Gonzaga compartilhou 

informações fundamentais. No início, 
mostrou-se cética, assim como todos 
os demais com os quais compartilhá-
vamos nossas intenções. Diante da 
curiosidade, certa vez explicou todos 
os procedimentos que deveriam ser 
cumpridos antes de começar o traba-
lho com a madeira. Segundo a antiga 
Ialorixá, o corpo deveria estar puro 
(sem sexo) e banhado com folhas de 
proteção, com ponto firmado (vela 
para o anjo de guarda acesa).

A sibipiruna possui um cer-
ne denso, envolto por uma madeira 
branca chamada de câmbio e uma 
grossa casca. A parte seccionada me-
dia aproximadamente 2 m de compri-
mento e 1 m de diâmetro. O trabalho 
do primeiro dia acabou com o câmbio 
completamente removido.

Diz um ditado yorubano: 
“Ninguém foge do seu odu.” Duran-
te o processo de nascimento do pilão 
todas as condições favoreceram o tra-

Mestre Herculano, Mestre Dado e Robinho Marçal no encontro final do projeto 
No Terreiro do Tambu. Foto: Chico Ferramenta. Sem data.
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balho, contudo a tarefa foi realizada 
a duas mãos. No final desse primeiro 
dia busquei Dona Ângela em sua casa 
para lhe mostrar o feito. Com dificul-
dade de deslocamento, pesando apro-
ximadamente 150 kg, fomos conver-
sando de sua casa até o barracão. Ao 
ver o tronco, a conversa cessou. Sem 
dizer palavra, ajudei-a a descer do 
carro, ela caminhou lentamente até 
a madeira e pousou longamente sua 
mão sobre ela.

Enquanto a observava, imagi-
nava o significado para aquela rema-
nescente quilombola ver o início da 
construção de um pilão. Conhecia a 
história de Rio Claro quanto à repres-
são sofrida pelos negros nas fazendas 
e na cidade. Percebia-me branco, fo-
rasteiro, trazendo uma antiga mãe de 
santo para dar seu consentimento so-
bre a construção do tambor.

Após algum tempo, Dona Ân-
gela olhou lentamente todo o entorno. 
No centro do barracão estava o cerne 
do tronco, e no entorno as grandes 
lascas de madeira mole.

Olhando em meus olhos, per-
guntou quem havia me ajudado. Ao 
responder que havia feito o trabalho 
sozinho, ela olhou novamente no en-
torno, parando em um ponto indefini-
do e dizendo:

“–Você não fez isso sozinho, 
você não está sozinho.”

Assim o trabalho prosseguiu 
até o dia em que estava prestes a ocar 
o tronco.  O momento quando o tam-
bor é varado, permitindo que se veja 
o outro lado através de seu interior é 
considerado seu nascimento, a aber-
tura da passagem entre dois mundos. 
Naquele dia, Mauro de Oliveira, um 
senhor negro com seus 60 anos passa-
dos, parou seus afazeres para apreciar 
a escavação. Expressava seu conten-
tamento por presenciar a confecção 
de um pilão. Relembrava as festas na 
Igreja de São Benedito, em Rio Claro 
e em outras cidades como Piracicaba, 
Capivari e Tietê. Com toda sua sim-
plicidade, pediu para bater um pouco, 
no que foi atendido prontamente.

Vendo aquele senhor negro, 
de gestos geralmente suaves, aplicar 
golpes fortes e precisos, soube que 

iríamos abrir o portal naquele dia. 
Olhava o afinco com o qual aquele 
senhor se dedicava ao trabalho e ten-
tava imaginar o significado daquele 
momento para ele. Nós nos revezáva-
mos entre o trabalho e os “causos”, 
quando uma das batidas dadas por 
Seu Mauro afundou o formão. Estava 
feito.

Até o término do instrumen-
to, ninguém mais além dele colocou 
a mão no pilão. Tempos depois, na 
sala de sua casa, ele me confidenciou 
que havia sido ogã e sua companheira 
uma médium com as 7 linhas abertas.

Havia comunicado a Ailton 
que estava escavando um tambu, e 
que o chamaria em momento propí-
cio. Quando a espessura da parede do 
tronco atingiu em média 5 cm, pedi 
que me fizesse uma visita. Guardava 
a expectativa que lhe provocaria o 
deslumbramento visto em Dona Ân-

gela e Seu Mauro.
Encontrando o tronco, olhou-

o sem espanto, observando por diver-
sos ângulos, mediu a parede com os 
dedos e perguntou como quem deter-
mina:

“–Mas você vai afinar mais, 

não vai?”
Após um ano de trabalho, o 

processo terminou. Levei o tambor ao 
terreiro, em uma gira de Preto Velho. 
Posicionei o tambu ao lado dos ataba-
ques e aguardei. Permaneci tocando 
atabaque com os outros ogâs até que 
o alabê (chefe dos ogãs) disse que to-
casse o pilão. Estava ao lado de Pai 
Joaquim, o Preto Velho de Pai André, 
sacerdote da casa. Na primeira batida, 
ele se voltou em minha direção e co-
meçou uma reza. Senti que saudava 
o tambor. Em seguida, fui levado ao 
dono da casa, Vovô Serafim, preto ve-
lho de Mãe Fátima, a sacerdotisa da 
casa. Sem nada falar, ele pediu que 
colocasse o tambor na sua frente, em 
pé, e começou a riscar seu ponto na 
madeira. Por fim, disse:

“–Esse vão ouvir até em Aru-
anda!”

Havia cumprido os ritos.

Marcamos o batismo do gran-
de tambor, o qual, carinhosamente, 
chamamos de Jerônimo. Fizemos 
uma fogueira, convidamos vários 
“nego e nega véia”, alguns amigos e 
o Arquivo Público para registrar.

Mais de duas horas aquecen-

Velha Guarda na Comemoração do Dia da Consciência Negra, Praça de São Benedito. 
Foto: Chico Ferramenta. Sem data.
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do o tambu no calor da fogueira, pas-
sando pinga na pele e nas gargantas 
secas. Ailton senta-se no tambor. A 
sensação é como se o lugar tivesse 
enchido de repente. Os mais velhos 
se aproximaram e como que invo-
luntariamente começaram a dançar. 
Aos poucos foram sendo lembradas 
as modas.

Nesse dia, Ailton explicou 
com paciência os fundamentos da 
execução dos toques. O mestre, final-
mente, havia aceitado compartilhar 
os conhecimentos que aprendera com 
seu pai.

Começamos a nos encontrar 
periodicamente com Ailton. Convi-
dávamos algumas pessoas para os 
espaços onde combinávamos de nos 
encontrar. Precisávamos buscar os 
antigos batuqueiros e batuqueiras, 
pois, somente com eles, poderia ha-
ver o batuque novamente em Rio 
Claro. De nada servia um batalhão de 
universitários admirados pelo exotis-
mo das umbigadas; precisávamos da 
companhia dos “nego e nega véia”.

Em agosto de 2012, a Secre-
taria de Estado da Cultura, através do 
Programa de Ação Cultural lançou 

um edital para a promoção das cul-
turas de raiz no Estado de São Paulo. 
Escrevemos e aprovamos um projeto 
que consistia em quatro movimentos: 
1 – A busca pelos batuqueiros e batu-
queiras antigos, entregando convites 
pessoais em suas residências, 2 – A 
realização de 12 vivências quinze-
nais, durante seis meses, na sede do 
Clube Tamoyo; 3 – A realização de 
uma grande festa de encerramento na 
Praça São Benedito, com a presença 
dos grupos das cidades de Piracica-
ba, Tietê e Capivari e; 4 – Registro 
videográfico, depoimentos e registro 

de todas as atividades desenvolvidas 
pelo projeto.

Em quarenta anos, a cidade 
era outra. As pessoas que haviam tido 
contato com o Tambu em sua adoles-
cência e juventude eram no mínimo 
sexagenários. Cada antigo batuqueiro 
e batuqueira que visitamos para con-
versar e entregar o convite trazia um 
bojo de vivências e significados que 
interferiam na composição do cená-
rio.

Nos encontros, dois fatos mar-
caram o decorrer das atividades quan-
to aos participantes. Os membros da 

comunidade negra sempre estiveram 
presentes, contudo a assiduidade foi 
rara. Poucos frequentaram mais de 
três eventos, e quando estavam pre-
sentes, poucos participavam dele. 
O público jovem, principalmente os 
universitários, esteve presente nas 
primeiras apresentações, desapare-
cendo na segunda metade do projeto. 
Para uns, a impressão era a de que o 
tambu lhes era estranho, desconfortá-
vel para que se dispusessem a compor 
as fileiras ou batucar um instrumento. 
Para os outros, a novidade havia pas-
sado. Comprovávamos o que tantos 
mestres de diferentes artes da cultura 
popular pontuam: Os universitários 
ajudam, mas não fazem o trabalho.

O processo, todavia, foi de-
purativo. Sendo a intenção do projeto 
a continuidade do batuque de umbi-
gada na cidade de Rio Claro, cum-
primos nosso papel. No primeiro en-
contro, estiveram presentes mais de 
50 pessoas, muitas das quais nunca 
haviam tido contato com o tambu. No 
décimo segundo encontro, havia so-
mente quatro batuqueiros. Da euforia 
inicial, seguimos um percurso onde, 
paulatinamente, os participantes fo-
ram se reduzindo, chegando ao final 
do percurso inicial proposto, fazendo 
um batuque à capela, com o grande 
tambor soando no meio do salão e os 
sorrisos nos rostos entre os toques e 
cantos sutis e cadenciados.

Cumprimos o nosso com-
promisso de levar o batalhão de Rio 
Claro para as festas de batuque or-
ganizadas em Piracicaba, Barueri e 
Tietê, respeitando os espaços e sendo 
recebidos com respeito. Um ponto 
marcante aconteceu, quando Ailton 
pediu para conhecer Mestre Hercula-
no Marçal, de Tietê. Combinamos um 
almoço na casa da família Marçal.

Em uma tarde chuvosa, che-
gamos à casa da principal referência 
viva do batuque de umbigada, onde 
pai, filho, neto e agregados nos aguar-
davam. A fogueira foi acesa não se 
sabe como, e na pequena garagem, 
após uma deliciosa feijoada prepara-
da por Dona Irani, esposa de Mestre 
Herculano, o couro gemeu.

O contato com os demais gru-

Mestres Herculano, Benedicto Assumpção e Malvino (Ailton) em Tietê. Foto: 
Chico Ferramenta. Sem data. 
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pos de tambu foi fundamental para a 
compreensão da dimensão da reto-
mada dos trabalhos em Rio Claro. O 
batuque de umbigada é uma manifes-
tação que se sustenta através da co-
letividade, onde tantos desencontros 
convergem nas festas de cada cidade. 
É certo que todos precisam fazer sua 
lição de casa e o apoio externo existe, 
mas é nas festas anuais de cada cida-
de que o tambu se fortalece.

Em Rio Claro, a primeira 
apresentação pública do Tambu, após 
iniciado o projeto, aconteceu no dia 
20 de novembro, na Praça São Be-
nedito, durante as comemorações do 
Dia da Consciência Negra. Optamos 
por ser a última atração local, após a 
bateria da Escola de Samba GRASI-
FS, antes da atração principal. A ex-
pectativa era de que, nesse momento, 
haveria a maior concentração de pú-
blico do evento. Estava posta a res-
ponsabilidade de apresentar o resul-
tado do trabalho para a comunidade, 
na praça onde o tambu acontecia há 
60 anos, sob a mesma figueira.

Na vez do batuque, posicio-
namos os tambores e, como se fosse 
combinado, os antigos sentaram à 
sua volta. Muitos estiveram presen-
tes, tantos, quanto cada um pôde per-
ceber.

A última tarefa foi organizar 
o grande encontro. Trabalhamos em 

duas frentes, interna e externa. Na 
frente interna, revisitamos os batu-
queiros e batuqueiras, convidando 
para o encontro final, aproveitando 
para realizar algumas entrevistas. Na 
frente externa, buscamos garantir a 
participação de todos os grupos de 
batuque do Estado. Havia ainda a lo-
gística do evento em si, a expectativa 
era de 300 pessoas.

No dia 14 de dezembro, às 
22h, no salão do Clube Tamoio a 
oração começou com a presença dos 
grupos de Piracicaba, Tietê, Capiva-
ri, Barueri e São Paulo. Reunimos, 
naquela noite, todas as referências 
vivas do tambu, sendo eles Osvaldo 
Merches, Beneticto Assumpção, Her-
culano Marçal e Anecide de Toledo. 
A comunidade local compareceu em 
peso, denotando a representativida-
de do tambu na cultura rio-clarense.  
Até às 3 horas o salão foi palco do 
batuque, de onde todos saíram con-
tentes.

A missão inicial fora cum-
prida, Rio Claro demonstrou para a 
comunidade do Tambu que existe no-
vamente um batalhão na cidade.

Os encontros, daqui em dian-
te, seguirão um fluxo mais natural, 
sem a indução provocada pelo pro-
jeto. Existe a expectativa da realiza-
ção de uma brincadeira no dia 13 de 
maio, data na qual as festas histori-

Segundo encontro do projeto No Terreiro do Tambu, junho de 2013. 
Foto Chico Ferramenta

Mestre Malvino (Ailton de Oliveira). 
Foto Chico Ferramenta

camente aconteciam na cidade, até o 
tempo de Malvino. Compreendemos 
que, mesmo tendo desenvolvido as 
atividades descritas, o trabalho ainda 
é frágil, necessitando de cuidados.

A ausência de políticas públi-
cas municipais voltadas à preserva-
ção do patrimônio imaterial faz com 
que toda e qualquer articulação para 
a continuidade do Tambu, em Rio 
Claro, dependa da comunidade local. 
A gestão cultural ainda é marcada 
por perspectivas elitistas, onde as po-
tencialidades sucumbem, perante o 
analfabetismo cultural, onde somen-
te as artes consagradas são passíveis 
de acolhimento.

Apesar da valoração simbó-
lica do Tambu para a comunidade 
negra, poucos foram aqueles que se 
apropriaram do processo, apesar das 
reiteradas solicitações para que a 
união fizesse a força. É difícil elen-
car fatores para a animosidade de 
determinados membros que muito 
contribuiriam nessa retomada dos 
trabalhos. O certo é que pouquíssi-
mos tiveram contato com o Tambu 
em Rio Claro, ou em outra cidade. A 
ancestralidade permitiu que o tambor 
novamente fosse tocado. Resta, ago-
ra, saber quando o discurso de tantos 
será revertido em prática. ●
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O bandido e a batina
Lucas Puntel Carrasco
Escritor e editor
lucaspuntelcarrasco@gmail.com

 Atônitos com a notícia da última segunda-feira, os membros do clube do salão paroquial trancaram a pauta de 
discussões do dia.

Aquela deveria ser apenas mais uma reunião semanal, como tantas outras em que tratavam de assuntos ordinários 
como a prestação de contas da quermesse do fim de semana anterior, a beleza de dupla caipira que se apresentou no jardim 
público ou o próximo passeio ao sítio Petrônio. Mas não se discutia outra coisa a não ser os acontecimentos do começo da 
semana.

* * *

 Segunda-feira, 5h59 da manhã, dois indivíduos aguardavam, na calçada oposta, a abertura das grades da praça.
“Tem certeza que é uma boa ideia, Sangue Bom?”
“Absoluta.”
“Mas é a casa de Deus...”
“Vê se não amarela, Jão.”
Às 6h em ponto, tão preciso quanto o relógio da torre da paróquia, que só atrasa um segundo a cada século, um rapaz 

saiu da igreja carregando um molho de chaves, cruzou a praça e começou a destrancar os cadeados. 

Abertura. Foto de Lucas Puntel Carrasco. Sem data.
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“Ô Sangue Bom, tô com fome.”
“Azar o seu.”
“É muito cedo, não me desce nada uma hora dessa.”
“Pega um chiclete aí, Jão. E se liga que é agora... Já era! Já era!”
Ao voltar para a igreja, o rapaz estava sendo seguido pelos dois indivídu-

os, que o abordaram diante do altar da Cruz, que a tudo observava.
“Perdeu, playboy! Passa a grana!”, Sangue Bom anunciou, apontando 

uma arma de fogo.
O rapaz ergueu os braços, arqueou as pernas, levantou as sobrancelhas e 

esbugalhou os olhos, que quase saltaram de seu rosto pálido: “Ai, me-meu pa-pai 
do céu! Só te-tenho o bilhete d-do ô-ô... ô-ônibus, moço. Mas po-pode pegar, t-tá 
no meu b-bolso detrás. S-só não ati-tira em mim, p-pelo amor da s-santa cruz q-
que nos p-pro... p-protege”, ele gaguejava de susto.

“A gente quer o dinheiro da igreja!”, Jão exigiu, quase com pena do rapaz.
“Ah, m-moço... Eu s-só limp-po o chão da i... da i... da igreja. Dinheiro 

n-não é c-comigo. Mas pode p-pegar meu bi... bi... bilhete do ônibus, s-se quiser.” 
Voluntário da paróquia desde a época de coroinha, o rapaz normalmente não era 
gago, tinha 32 anos e só cuidava mesmo da limpeza do local. Às vezes, abria e 
fechava os portões da praça, que havia sido cercada com grades no ano anterior, 
para evitar vandalismo de jovens na madrugada aos fins de semana, quando pa-
redes da igreja eram pichadas, e os vizinhos reclamavam do barulho e da sujeira. 
A comunidade levantou o dinheiro para as grades com doações e arrecadações da 
quermesse anual, e a paróquia ficou responsável por abrir e fechar os portões das 
6h às 22h, diariamente.

“Cadê o dinheiro da quermesse? Mostra pra nóis!”, Sangue Bom queria 
saber.

Rendido com uma arma apontada para ele, as pernas bambas e as mãos 
suando frio, o rapaz os levou à Casa Paroquial. Lá, se depararam com o pároco, 
que saía de seu escritório carregando uma pasta de couro.

“No chão! No chão!”, os ladrões chegaram gritando.
“De-desculpa, senhor pa-pároco, ma-mas eles me ame-meaçaram co-com 

o re-re... revólver”, o voluntário gaguejava.
“Você, encosta na parede!”, Sangue Bom ordenou ao rapaz, e virando-se 

para o pároco, falou:
“A gente quer o dinheiro da quermesse!”
O pároco ergueu os ombros, como se não entendesse o que o ladrão que-

ria.
Sangue Bom repetiu: “A grana da festa! E fica no chão!”, enfatizou, er-

guendo o punho com que segurava o revólver para dar uma coronhada no velho, 
mas seu cumparsa o conteve: “Bater em padre é pecado”, Jão justificou; “Deus tá 
vendo”, e fez o sinal da cruz, olhando para cima em sinal de respeito.

Então o santo homem foi jogado ao chão.

As grades da praça. Foto de Lucas Puntel Carrasco.  Sem data.

A cruz que a tudo observa. Foto de 
Lucas Puntel Carrasco. Sem data.
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Com o impacto da queda, o pároco sentiu a ciática. Desde a sexta-feira 
anterior vinha rezando orações de manhã e novenas à noite em homenagem à 
Cruz, que é padroeira da paróquia. Estava cansado, mas satisfeito com as fes-
tividades. Na quermesse, arrecadaram algum dinheiro para as obras da praça, 
envolveram a comunidade no bom uso do local e todos se engajaram no propósito 
de salvação da Cruz.

Fazia quatro anos que aquela homenagem anual tinha sido retomada, 
após um intervalo de 20 anos sem festa. Mas já na primeira noite, a barraca de 
brinquedos foi roubada. Levaram os ferros e as cordas, deixando para trás apenas 
a lona da barraca. A primeira festa deu prejuízo. Mas quatro anos depois, as festas 
eram um sucesso. Na quermesse do último fim de semana, teve show ao vivo, 
pula-pula, piscina de bolinhas, barracas de prendas, bonecos, doces e salgados.

Quermesse e missas em dois finais de semana seguidos. E na noite daque-
la segunda-feira, o pároco ainda celebraria a missa solene da Cruz.

“O dinheiro, padre! Mostra pra gente a grana!”
Aos 71 anos de idade, era o quinto assalto que o pároco sofria em cinco 

décadas de experiência espiritual. Aquela era a mesma paróquia onde rezara sua 
primeira missa, 55 anos atrás, quando saiu da cidade para cursar o seminário. E 
agora estava de volta à sua terra natal. Com sete cursos superiores, tinha no cur-
rículo um doutorado em direito canônico, uma audiência com o papa e... cinco 
assaltos.

“Meus filhos, mantenham a calma. Esta é uma casa santa. Vocês podem 
levar tudo que conseguirem carregar”, o pároco tentava ganhar tempo. Com o 
rosto bem perto do chão, ele pensou em todas as possibilidades: pensou no bom 
trabalho que o voluntário fazia, sempre passando desinfetante no piso; pensou 
se teria chegado sua hora de fazer companhia aos anjos do céu; pensou no artigo 
157 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem median-
te grave ameaça ou violência à pessoa, reclusão de quatro a dez anos e multa, a 
pena aumenta de um terço até metade, se a violência ou ameaça é exercida com 
emprego de arma, se há o concurso de duas ou mais pessoas; e o pároco pensou 
em tentar convencer os bandidos a se arrependerem.

“A gente tá calmo, seu padre”, o ladrão Jão, já quase arrependido. “Na 
verdade... a gente tá... é com fome”, ele confessou. E Sangue Bom levou a mão 
à testa, movendo a cabeça para os lados, como se não acreditasse no que seu 
cumparsa dizia.

“É que a gente tá de pé desde às cinco da manhã, não comemos nada, tá 
batendo uma fome do cão.”

O rapaz voluntário, surpreso com essa atitude do ladrão, tentou facilitar:
“N-não sobrou nenhum esp-petinho da q-quermesse?”, ele perguntou ao 

pároco.
“Ou um pastelzinho de queijo?”, Jão acrescentou.
O pároco fez uma expressão de “talvez”, “pode ser”, “vamos ver”, mas 

Jão desembestou sem parar:
“Milho verde? Cachorro quente? Crepe? Bolinho de bacalhau? Mandioca 

frita? Caldinho de feijão? Torresmo? Cachorro quente? Feijoada?...”
Nesse ponto, o pároco havia se acomodado melhor no chão, sentado com 

as pernas cruzadas, as costas retas, as mãos apoiadas nos joelhos.
“Olha... veja bem... Não se deve negar o pão ao irmão com fome, mas 

acontece que... as sobras da festa foram doadas ao asilo e ao orfanato, meus fi-
lhos”, ele explicou aos ladrões. Jão, fazendo muxoxo, desapontado; Sangue Bom 
incrédulo, sem reação, achando aquilo absurdo demais para acreditar.

No que o outro ladrão arriscou: “Ô seu padre, o senhor sabe aquela receita 
de cuscuz que a tia da catequese sempre faz na festa junina?”.

O pároco olhou para ele, incrédulo: “Você conhece ela?”.
“Mas é claro!”, Jão respondeu. “Eu fazia catecismo aqui na paróquia. Até 

Pula pula, piscina de bolinhas... Foto 
de Lucas Puntel Carrasco. Sem data.



31Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2014

ajudei na confecção do tapete de Corpus Christi, quatro meses atrás.” E levou 
uma cotovelada do cumparsa:

“Não conta isso! Senão vão descobrir quem você é.” E, virando-se para o 
pároco e o voluntário, retomou o assunto que os trouxera à paróquia: “É só passar 
pra cá o lucro da festa, que a gente vai embora e deixa vocês em paz, com seus 
pais-nossos e aves-marias”.

Enquanto isso, o rapaz voluntário, que de bobo não tinha nada e já havia 
recuperado o fôlego, calma a voz e o raciocínio, vinha pensando num plano que 
resolveu colocar em prática:

“Não te falei, senhor pároco, você devia ter ido ao banco mais cedo pra 
depositar o dinheiro da quermesse.”

O pároco olhou para ele, sem entender, virou para os ladrões, que se en-
treolharam e voltaram a encarar o rapaz, que lançou a isca:

“Não entrega a pasta pra eles não!”
“A pasta, ô Jão! A grana tá na pasta!”, Sangue Bom ordenou.
“Já catei! Tá na mão, Sangue Bom!”
Ato contínuo, Sangue Bom anunciou sua retirada: “Muito bem, seu vigá-

rio, o papo tá bom, mas nós temos que puxar o carro.”
E deixaram o local.

* * *

 Distantes dali, os ladrões contabilizam os lucros de mais uma ação 
bem-sucedida da dupla:

“Você, hein Jão! Que papo era aquele de pastelzinho de queijo, maluco?”
“Me deu uma recaída, Sangue Bom.”
“Que novidade é essa de recaída, Jão? Nem parece o mesmo cara sangue 

frio de outro dia, que entrou no confessionário da igreja Matriz e, enquanto con-
fessava os pecados, roubou o celular do padre. Ou então o parceiro que fez uma 
saidinha de banco, firmeza com a funcionária de outra igreja que tinha acabado 
de sacar a grana pra fazer os pagamentos da festa junina da comunidade. E agora 
vem me falar de recaída...”

“É diferente, Sangue Bom. Ver o homem lá caído fraquejou meu espírito, 
irmão. Você sabia que uns oitenta anos atrás, naquela mesma paróquia que a 
gente tava agora, um seminarista que tava com o pé na cova foi salvo por milagre 
depois de comer um pedaço da batina de um padre italiano?”

“Pfff!... E você acreditou, Jão? Maior cascata isso daí!”
“Vai zoando, vai. Eu era pra ter ido pro seminário, se você quer saber. 

Minha mãe fez de tudo pra eu virar padre. Eu até queria também. Só que a vida 
vai te desencaminhando...”

“E cada um vai ser virando com o que dá, né? Negócios são negócios, 
parceiro. O capitalismo é assim que funciona.”

“Pois é...”
“E digo mais, parceiro, com as adesões da quermesse a 25 reais, se a 

gente pensar em 100 gatos pingados só na festa de domingo, são 2.500 reais, 
chutando por baixo. Com mil pessoas, são 25 mil por dia!”.

No que o outro ladrão ponderou: “Vamos pela média, Sangue Bom. Esti-
mando entre 400 e 600 pessoas, teríamos de 10 a 15 mil. Já tá bom, né?”.

“Seu problema é que você não tem ambição, Jão. Abre logo essa pasta pra 
gente separar a bolada.”

E Jão abriu a pasta do pároco. E Sangue Bom ficou sem chão. Mas Jão 
abriu um sorrisão.

O pároco, quando foi abordado pelos dois ladrões, estava a caminho de 
outra igreja, onde tinha uma missa para rezar. Na sua pasta, em vez do dinheiro da 
quermesse – que aliás estava muito bem guardado embaixo do colchão na casa da 

Barraca de prendas da quermesse. Foto 
de Lucas Puntel Carrasco. Sem data.
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coordenadora do clube do salão paroquial – havia apenas uma batina, um livro de 
orações e um celular modelo smartphone touchscreen com dois chips.

“Pfff!... Se demos mal”, Sangue Bom murchou como um balão furado. 
“Pelo menos esse aparelho deve render alguma coisa.”

Jão não estava ouvindo, movia a cabeça do céu para a pasta, da pasta para 
o céu, persignando-se na testa, na boca e no peito. Com cuidado, ele pegou a bati-
na e a estendeu sobre o corpo. Ao vesti-la, seus olhos ficaram apertados, úmidos.

“Parece o Batman”, disse o cumparsa. “Só falta a máscara”, e começou a 
rir, mais de nervoso do que por diversão, frustrado por terem caído no conto do 
vigário, quer dizer, do voluntário.

O outro não se importou com as chacotas, concentrado na sua fantasia, 
fazendo no ar o sinal da cruz, como se abençoasse uma plateia imaginária. De 
olhos fechados, extasiado, murmurava: “Per signum crucis, de inimicis nostris 
libera nos Deus noster, in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen”.

Talvez fosse o latim, que fez com que Sangue Bom se calasse. Ele baixou 
a cabeça, levantou a mão direita e começou a imitar o cumparsa, cruzando com 
a ponta dos dedos a testa, a boca e o peito, pensando na sua mãezinha distante.

Sons de sirene invadiram seus pensamentos, e foram aumentando cada 
vez mais.

“Ih, sujou...”, ele voltou a si.
Pelo GPS do celular do pároco, a polícia localizou a dupla. Sangue Bom 

começou a correr. O ex-quase padre nem faz caso, continuou de olhos fechados, 
abençoando o ar, em estado de graça. Um policial gritou “Pega ladrão!”, e seguiu 
atrás de Sangue Bom, enquanto outro policial se aproximava do Batman de bati-
na, perguntando: “Tá tudo bem com o senhor, seu padre?”.

* * *

“Precisamos instalar uma câmera na praça, e outra dentro da igreja, para 
inibir a ação de ladrões!”, bradou um dos membros do clube do salão paroquial, 
que continuava atônito na reunião semanal.

“E tirar as medidas do pároco...”, adiantou-se outra irmã. “Para uma nova 
batina...”

* * *

 Dizem que, por esses dias, há agora um novo preso que anda fazendo 
milagres na Cadeia Pública da cidade. ●

[Inspirado nas matérias “La-
drões “levam” batina em assalto”, 
de Carine Corrêa (Jornal Cidade), e 
“Ladrões levam até batina de padre 
em Rio Claro”, de Alenita Ramirez 
(Correio Popular), ambas de 3 de se-
tembro de 2013.]

Malandro rouba padre no confessionário. 
Foto de Ariane Brito. Sem data.

Há um novo pregador na Cadeia Pública. Foto de Lucas Puntel Carrasco. 
Sem data.
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As raízes da ferrovia em 
Rio Claro

O povoamento de Rio Cla-
ro iniciou-se no século XVIII, como 
pouso de tropeiros que se dirigiam às 
minas de ouro de Cuiabá e se alojavam 
às margens do Córrego da Servidão. 
Entre 1821 e 1824, várias fazendas de 
café e açúcar se instalaram na região, 
através do sistema de sesmarias, por-
ções de terras destinadas à produção. 
Em 20 de junho de 1827, data oficial da 
sua fundação, o povoado foi elevado à 

categoria de Capela Curada. Assim, fo-
ram levantadas as primeiras casas nas 
glebas das margens do Ribeirão Claro, 
casas toscas, de pau-a-pique, cobertas 
de sapé e folhas de indaiá.

Entre as décadas de 1840 e 
1850, com a progressiva substituição 
da cana-de-açúcar pelo café como 
principal produto na região, Rio Cla-
ro, fundada com o nome de São João 
Batista do Ribeirão Claro, delineava-se 

como região limite, conhecida como 
“boca do sertão”, onde o plantio de 
café se tornava viável. Porém, os altos 
custos que o transporte do café feito 
por mulas geravam para os produtores, 
devido ao desgaste dos tropeiros e dos 
animais, aliado à possibilidade de per-
da da produção por fatores climáticos, 
tornavam o escoamento da produção 
pouco rentável, tornando-se cada vez 
mais nítido o problema do transporte 

Vista das Oficinas da Cia Paulista. Sem data. Foto do acervo do Arquivo de Rio Claro.
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na região, cuja dificuldade Rio Claro 
sentia.

Enquanto os cafeicultores, pre-
ocupados com a produção e escoamen-
to do café, solicitavam providências 

urgentes às autoridades, frequente-
mente tinham como resposta a alega-
ção de falta de verba para melhorias ou 
construções de estradas carroçáveis. 
Estradas para o interior não eram prio-
ridade para o governo provincial. 

Desde 1830, a discussão da 
viabilidade ou não da implantação da 
ferrovia no Brasil ganhava força; os 
interesses extrapolavam as questões 
nacionais, pois diziam respeito tam-
bém aos ingleses, detentores do capital 
e da tecnologia. A São Paulo Railway 
– também conhecida como a Inglesa 
– fundada em 1858, concluiu a cons-
trução da  estrada de ferro que ligava 
São Paulo ao Porto de Santos em 1866, 
tornando-se, assim,  a mais importante 
Cia. de estrada de ferro no Brasil, por 
ser a única que chegava até o porto.  

Em 1867, a Inglesa chegou e 
tomou o rumo oposto, vindo até a Jun-
diaí, dando margem para outra discus-
são: seu prolongamento até Campinas 
e, então, até Rio Claro. Por ser a deten-
tora do privilégio de zona por 90 anos, 
não lhe era interessante um prolonga-
mento para o interior, pois, afinal, toda 
a produção cafeeira precisaria dela 
para ser escoada. 

A partir das necessidades não 
atendidas, homens de importante po-
sição econômica e social da região 
resolveram unir-se para o nascimento 
da primeira estrada de ferro com ca-

pital exclusivamente nacional. Com o 
Decreto nº 4.283, de 28 de novembro 
de 1968, formou-se a Companhia Pau-
lista de Vias Férreas e Fluviais. A com-
panhia nacional adquiriu o direito do 

prolongamento até Cam-
pinas, terminando o ramal 
em 1872, e em 12 de maio 
de 1873 foi concedida a 
autorização à Cia. Pau-
lista para a construção do 
ramal ferroviário ligando 
Campinas a Rio Claro.

Em 11 de agosto 
de 1876, aconteceu a tão 
esperada inauguração da 
linha férrea em Rio Cla-
ro. Com a chegada da 
ferrovia, e a permanên-
cia como ponta de trilhos 
até 1884, possibilitou à 

cidade exercer grande influência re-
gional, abrangendo as atuais cidades 
de Jaú, Jaboticabal, Torrinha, Cor-
deirópolis e Descalvado. 

A chegada da linha férrea na 
cidade foi um marco histórico para 
Rio Claro, provocando mudanças na 
dinâmica espacial e social rio-clarense. 
Podemos citar o Gabinete de leitura 
(1876), a nova Igreja Matriz de São 

João Baptista (1877), o clube cultural 
e recreativo Philarmônica (1879), a 
Santa Casa de Misericórdia (1885), e a 
iluminação elétrica (1885).

Segundo folheto da FEPASA 
sobre os 120 anos da ferrovia paulista, 

A chegada da ferrovia constituiu um 
marco divisor na vida das grandes 
cidades. Geralmente ao redor das 
estações eram construídas casas co-
merciais e residenciais, formando 
regiões de convivência da elite das 
cidades. As estações eram prolonga-
mento das residências das pessoas, 
um tipo de “Sala de Estar”, onde as 
pessoas se encontravam, esperavam 
um trem chegar mesmo que nele 
não viesse nada diretamente ligado 
a eles. De qualquer maneira era atra-
vés do trem que chegavam todas as 
informações de outros lugares, prin-
cipalmente da Capital, assim como 
as mercadorias. (FEPASA, 1992, p. 
29-30)

Por volta de 1879 e 1880, di-
ferentes interesses entre os fazendeiros 
e a Cia. Paulista, quanto ao prolonga-
mento da ferrovia, fizeram com que a 
Paulista abdicasse desse direito. Sen-
do assim, em maio de 1881, nasceu a 

Estação da Cia. Paulista de Rio Claro, em 1876. Imagem do acervo do APH.

Chegada do Primeiro Trem em Rio Claro. Foto data-
da de 1886. Imagem do acervo do Arquivo Público 
de Rio Claro. 
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Companhia Rio Claro de Estradas de 
Ferro, composta pelos grandes cafei-
cultores da cidade e região, entre eles 
o Conde do Pinhal. Segundo Hogan 
(1986), um fator importante a se con-
siderar na constituição da Cia. Rio 
Claro, está no grau de desenvolvimen-

to da região e do seu poderio econô-
mico. Ela foi a primeira ferrovia a ser 
construída sem subvenção governa-
mental, somente com o capital de seus 
acionistas. 

Com o Decreto nº 8639, de 
12 de agosto de 1882, a Companhia 
Rio Claro foi autorizada a funcionar e 
também adquiriu a concessão do pro-
longamento da ferrovia para além de 
Rio Claro, chegando a São Carlos em 
15 de outubro de 1884, Araraquara em 
18 de janeiro de 1885 e em Jaú em 19 
de fevereiro de 1887. Com a constitui-
ção da Cia. Rio Claro, formou-se um 
entroncamento ferroviário, o que in-
fluenciou na dinâmica e urbanização 
da cidade, além de ampliar a oferta 
de trabalhos direta ou indiretamente 

relacionados a ela. 
Mais tarde, em 1892, a cidade 

foi escolhida para abrigar oficinas para 
montagem, reparo, manutenção e pro-
dução de suprimentos para suas loco-
motivas. 

Com o prolongamento da fer-
rovia, Rio Claro deixou a “condição” 
de ponta de trilho, passando à condição 
de intermediária. Nesta condição, a ci-
dade presenciou uma redução no cres-
cimento dos seus estabelecimentos, 
porém não na dinâmica das ativida-
des urbanas. Podemos citar Rio Claro 
como centro de ferrovia, como resi-
dência dos operários, e como sede de 
oficina com mais de 2.000 operários.

A implantação das oficinas da 
Paulista em Rio Claro foi de extrema 
importância para as famílias da cida-
de, tornando-se uma tradição familiar, 
onde os homens de cada família traba-
lhavam para as oficinas, e os filhos ho-
mens seguiam a profissão do pai, ago-
ra já tendo a Escola Industrial, criada  
para capacitar os funcionários. A parti-
cipação de cada família no trabalho nas 
oficinas era motivo de orgulho.

Na época da instalação do ra-
mal ferroviário em Rio Claro, a vida 
social e cultural da cidade era decorren-
te das festas religiosas da região. Com 
isso, em 1896, os funcionários-chefes 
da Companhia Paulista, resolveram in-
centivar as práticas sociais da cidade e, 
pensando juntamente no controle das 
práticas sociais de seus funcionários, 
criaram o Grêmio Recreativo da Com-
panhia Paulista de Estrada de Ferro, 
que foi instrumento fundamental para 
a formação da Banda dos Ferroviários 
e do time de futebol da cidade.

 Em 1909, idealizado pelo en-
genheiro agrônomo Edmundo Navar-
ro de Andrade, com intuito de suprir 

a grande demanda de madeira pela 
Companhia Paulista de Estadas de Fer-
ro, foi criado o Horto Florestal de Rio 
Claro, orgulho da cidade. Em 2002, 
por meio do Decreto nº 46.819, passou 
a ser denominado “Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade” – FE-
ENA, uma Unidade de Conservação 
que visa ao manejo sustentável dos 
seus recursos naturais, sob a adminis-
tração da Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, através do Instituto Flores-
tal. A Unidade possui a maior varieda-
de de espécies de eucalipto do Brasil. ●
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mento de Projetos Sociais - Faculda-
des Claretianas.

Introdução

Atualmente  muitos olhares 
têm se voltado para a população idosa 
no Brasil. Isso ocorre pelo alto índice 
da população em  processo de enve-
lhecimento, baixa fecundidade, baixa 
mortalidade infantil,  bem como o 
aumento da expectativa de vida, res-
saltado pelas práticas preventivas de 
doenças. Assim, formas de garantia de 
vivências adequadas vêm sendo dis-
cutidas, com vistas à possibilidade de 
maior êxito no tocante ao atendimento 
ao idoso.

Visualiza-se que a modali-
dade do acolhimento institucional é 
uma tradição marcante na realidade 
do envelhecimento brasileiro. As fa-
mílias no cotidiano de suas interações 
e compromissos, se  vêem impossibi-
litadas de prestar  cuidados aos seus 
idosos, deixando de garantir sua pro-

Festa de Carnaval no Centro Dia do Idoso Pe. Augusto Casagrande. Sem data.

teção integral, conforme preconiza a 
Política Nacional do Idoso.

A institucionalização do idoso 
em  sua grande maioria é  caracteri-
zada pela  exclusão do processo pro-
dutivo e  a fragilização dos vínculos 
afetivos. Verifica-se tal situação nas 

instituições existentes no município 
de Rio Claro, fato este constatado 
através de  visitas in loco e análise da 
realidade.

A ONU – Organização das 
Nações Unidas, estabelece o início da 
velhice aos indivíduos com idade de 
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60 anos, nos países subdesenvolvidos 
e 65 anos nos países desenvolvidos. 

No Brasil, o envelhecimento 
deu-se de forma muito acelerada, a 
partir de 1970, ocorrendo apenas em  
três décadas. Esse acelerado processo 
dificulta a organização da sociedade 
para enfrentar as problemáticas relati-
vas a esta situação, bem como ao Es-
tado, à família e ao próprio indivíduo.

Ainda o que vemos é o des-
preparo do Estado e da sociedade para 
lidar com as situações decorrentes da 
velhice, condição socioeconômica da 
maioria dos idosos ainda precária, não 
havendo modelos efetivos de inserção 
social e nem políticas sociais voltadas  
para a sua  subsistência.

No que tange às políticas vol-
tadas a garantia de atendimento aos 
idosos, é importante ressaltar que te-
mos asseguradas em leis, portarias e 
decretos com a regulação de alguns 
serviços.

A Lei 8742/19931  dá a garan-
tia da proteção ao idoso, ressaltando 
a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência  e à  velhice.

Os idosos são amparados pela 
Lei 8.842/1994, no que se refere aos 
direitos sociais:  “assegurando os di-
reitos sociais do idoso e criando con-
dições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na 
sociedade.”2

O Decreto 1.948/1996, que re-
gulamenta a Lei n° 8.842,  traz em seu  
Artigo 3° a definição da modalidade 
asilar de atendimento e no seu artigo 
4º traz em seu conteúdo outras for-
mas de atendimento, priorizando os 
espaços de convivência, residências, 
comunidade, entre outros3.  No ano 
de 2003 criou-se a Lei 10.741, que  
dispõe sobre o Estatuto do Idoso, cujo 
artigo 3º ressalta  a obrigatoriedade da 
família, da comunidade, da sociedade 
e do Poder Público para a efetivação e 
garantia dos mínimos sociais ao ido-
so. 

A ANVISA contribui com a 

normatização do trabalho, por meio  
da Resolução da Diretoria Colegiada 
de número 283, de 26/09/2005  que,  
em seu artigo 1º define normas de 
funcionamento para as Instituições de 
longa permanência para idosos, de ca-
ráter residencial.

A Resolução 109, de 
11/11/2009, dispõe sobre a Tipifica-
ção Nacional de Serviços Socioas-
sistenciais, ao qual organiza os níveis 
de complexidade do SUAS  e de suas 
Proteções, conforme item III – “Ser-
viços de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade, nas seguintes 
modalidades: a) abrigo institucional, 
casa-lar, casa de passagem, residência 
inclusiva; b) Serviço de acolhimento 
em República...”.

Nota-se  que após o Estatuto 
do Idoso, houve  sensível mudança na 
concepção do envelhecimento, sendo 
a noção de velhice vista com possibi-
lidades do envelhecimento saudável. 

Esse novo olhar impulsionou toda 
uma discussão sobre  os direitos dos 
idosos e permitiu  maior visibilidade 
do grupo. 

Essa nova concepção está 
pautada em programas nascidos da 
iniciativa do terceiro setor e da filan-
tropia empresarial, que tem formatado 
a política social,  responsabilizando a  
família e a comunidade  pela proteção 
social ao idoso.

Tal proteção está contida na 
criação de espaços, serviços e ações, 
como os definidos pela Política Na-
cional do Idoso (PNI) e a própria 
Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), através da criação dos  Cen-
tros de  convivência, Centros-dia, 
atendimento domiciliar e  repasse de 
recursos por meio do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), iniciati-
vas que reforçam como critério de in-
serção  a vulnerabilidade e a exclusão 
e  pautam suas ações  na convivência 

1  Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,  dispõe sobre a Organização da Assistência Social
2 Política Nacional do Idoso
3  I-Centro de Convivência; II- Centro de cuidados diurno – Hospital Dia e Centro Dia; III – Casa Lar; IV – Oficina Abrigada de trabalho; V- Atendi-

mento domiciliar; VI – Outras formas de atendimento

Festa Junina - Centro Dia do Idoso Pe. Augusto Casagrande. Sem data.
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e no fortalecimento de vínculos.
O município de Rio Claro 

conta com aproximadamente 25 mil 
idosos, que representam 13,4% da 
população total, índice este  acima 
da média nacional (IBGE, 2010). 
Este elevado índice nos leva  sobre 
uma reflexão da necessidade urgen-
te da organização de ações e de pro-
gramas, através de Políticas Públicas 
voltadas para potencializar o exercí-
cio da cidadania e a garantir os direi-
tos sociais.

Segundo Cortelletti, conside-
ra-se  Instituição de longa permanên-
cia  para idosos,  o local onde os ido-
sos residem sob o mesmo espaço e 
sob a mesma ótica de regras e condu-
tas. As Instituições de Longa Perma-
nência trazem, de forma intrínseca, 
a institucionalização do indivíduo, 
pois esses a partir do exato momen-
to do acolhimento, acabam vivendo 
sob  regras, horários, padronização 
das atividades, atendendo assim às 
exigências institucionais necessárias.

No município de Rio Claro, 
é freqüente  nos depararmos com 
locais que “abrem” suas portas com 
belo discurso de inclusão e cuidados, 
não possuindo, no entanto nenhuma 
certificação dentro das normalidades 
exigidas, alvará de funcionamen-
to e tampouco inscrições junto aos 
Conselhos Municipais existentes. 
Intitulando-se Entidades Socioassis-
tenciais, são no entanto  empresas 

particulares que se utilizam  do des-
preparo emocional e social das famí-
lias para a obtenção de recursos. 

Esse fato ocorre devido a di-
versos fatores, porém o que ressalta 
aos olhos são o  medo e a impossibi-
lidade  dos familiares em lidar com a 
situação da doença, do cansaço e da 
morte, inerentes ao processo natural 
da vida. Fácil se torna o afastamento 
da problemática do seu idoso que,  de 
forma subjetiva  está sendo cuidado 
por alguém.

Alia-se  também a questão 
socioeconômica, pois bem sabemos 
que atualmente as Políticas Sociais, 
assim como o Estado  não suprem 
todas as necessidades que o envelhe-
cimento requer,  como saúde, segu-
rança, habitação, lazer, tornando-se 
mais barato sua institucionalização. 

O Abrigo da Velhice São Vi-
cente de Paulo, Entidade Socioas-
sistencial fundada em fevereiro de 
1958, regularizada junto ao Conse-
lho Municipal de Assistência Social, 
divide seu espaço em quartos coleti-
vos, enfermaria e quartos individua-
lizados (apartamentos). Possui ativi-
dades de atendimentos individuais e 
grupais nas áreas de assistência so-
cial e psicologia, terapia ocupacional 
que também desenvolve atividades 
artesanais,  fisioterapia, sessões de 
cinema, bingos, festividades, ativi-
dades religiosas, caminhadas exter-
nas. Em abril do ano de 2013, foi im-

plantado o Espaço Saúde, academia 
ao ar livre, onde o idoso participa de 
atividades físicas supervisionadas e 
orientadas  pelo setor de  fisioterapia.

Verifica-se que a ILPI bus-
ca a estimulação e socialização dos 
acolhidos, através da estruturação de 
atividades estabelecidas e conscien-
tização da importância dos vínculos 
familiares e comunitários.

Observa-se que ainda existe 
a dificuldade da participação nas ati-
vidades, porém isso ocorre hoje, de 
forma pontual, ou seja, não se revela  
na maioria dos idosos.  A dificuldade 
maior em relacionar-se com o outro 
é caracterizada pelos acolhidos  que 
moram em apartamentos individua-
lizados. O trabalho de socialização 
e resolução de conflitos, situações 
deparadas no cotidiano,  vêm a ser 
o desafio constante dos profissionais 
envolvidos neste trabalho.

“No contato com o ambiente 
social se formam as idéias   e tende-
se a melhorar o ambiente e o conví-
vio interpessoal, de forma a tornar 
mais fácil o relacionamento com as 
pessoas” (RODRIGUES; ASSMAR; 
JABLONSKI, 2005)”.

Constata-se assim que a enti-
dade socioassistencial possui quadro 
técnico de profissionais, com assis-
tente social, psicologia, nutricionista, 
enfermagem, terapeuta ocupacional, 
o que não ocorre com a maioria das 
instituições de longa permanência. 

Artesanato confeccionado pelos idosos. Sem data. Horta - Centro de Convivência Mãe da Saúde, anexo ao 
Abrigo da Velhice. Sem data.
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Vale aqui uma reflexão acerca 
dessa situação para a maioria das ins-
tituições, onde se sabe que a estrutu-
ração de um trabalho  requer recursos 
adequados  e a necessidade de pro-
fissionais competentes e atualizados, 
com vistas a um resultado positivo 
frente à institucionalização.

Um importante trabalho  de 
socialização vem   o Abrigo da Ve-
lhice São Vicente de Paulo construin-
do, através da implantação, no mês 
de  fevereiro  de 2013,  de um Centro 
Dia do Idoso -  Centro Dia Mãe da 
Saúde, anexo ao prédio do Abrigo, 
estimulando assim  a interação en-
tre esses dois segmentos de serviços 
distintos para idosos,  com a possibi-
lidade de maior estimulação e socia-
lização entre eles. 

As pessoas idosas residentes 
em unidades de acolhimento são pú-
blico usuário do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos, 
caracterizando-se como residências 
coletivas de pessoas  que possuem 
direito à inserção na comunidade, 
tendo como primordial, o  trabalho 
de inserção e vinculação destes em 
Centros de Convivência4.  Atualmen-
te  o município de Rio Claro conta 
com dois Centros de Convivência 

para idosos, sendo o Centro de Con-
vivência Pe. Augusto Casagrande, 
e o Centro de Convivência Mãe da 
Saúde,  ambos com apoio financeiro 
do Poder Público, com verbas oriun-
das do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social.

O  Abrigo atende atualmente 
113 idosos, sendo 70 do sexo femini-
no e 43 do sexo masculino5. 

Deste universo,  41 idosos es-
tão na faixa etária de 70 a 80 anos, 
sendo 60 idosos com grau de inde-
pendência, o que representa 53 %  
dos idosos.

O acolhimento se dá através 
dos equipamentos existentes no mu-
nicípio, como os CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social  e  
CREAS – Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social, 
pela própria família e,  algumas ve-
zes  o próprio idoso busca o acolhi-
mento, objetivando  melhores condi-
ções de vida. 

Diante do estudo realizado, 
constata-se que 71% dos idosos re-
cebem visitas dos familiares. Verifi-
ca-se que nesta ILPI há número re-
presentativo de idosos considerados 
independentes, com filhos e renda 
fixa. 

Com base nestes dados, elu-
cida-se que há a possibilidade de 
alternativas de inserção dos idosos 
considerados independentes, em 
serviços que não de institucionali-
zação, como por exemplo, em re-
gime de República.  O Serviço de 
Acolhimento em Repúblicas para 
idosos destina-se  a idosos que te-
nham capacidade de gestão coletiva 
da moradia e condições de desenvol-
ver, de forma independente, as ati-
vidades da vida diária, mesmo que 
requeiram o uso de equipamentos de 
autoajuda6. 

São unidades residenciais para 
até 10 pessoas e têm por objetivo pro-
piciar condições para que os idosos se 
organizem e encontrem uma alterna-
tiva  habitacional diferente da institu-
cionalização em ILPIs, concretizan-
do assim o direito à moradia, com 
possibilidades ao fortalecimento de 
redes de apoio social, de saúde  e 
cultural aos idosos que apresentam, 
além de problemas de moradia, di-
ficuldades financeiras e a  ausência 
dos familiares, entre outros. O pri-
meiro relato de que se tem conheci-
mento no Brasil, desta modalidade 
de atendimento,  ocorreu em Santos, 
no ano de 1996.

4 Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para pessoas idosas /Orientações Técnicas– MDS – Dez/2012
5 Pesquisa realizada em Fevereiro/2013
6  Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução 109 de 11/11/2009

Horta - Centro Dia do Idoso Pe. Augusto Casagrande. 
Sem data.

Atividade terapêutica no Centro de Convivência Mãe da 
Saúde, anexo ao Abrigo da Velhice.  Sem data.
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Conclusão
Através dos relatos dos pro-

fissionais e idosos, constata-se que os 
idosos que moram nos quartos coleti-
vos são mais participantes, mostram-
se felizes,  interagindo  praticamente  
em todas as atividades e evitando dis-
cussões.

Já os idosos que residem nos 
apartamentos individualizados vivem 
com muitas dores no corpo, recla-
mam constantemente e discutem por 
situações corriqueiras, vivendo em 
frequente  competitividade. Sua opi-
nião e o desejo de ficar isolado são 
respeitados, porém sempre há a opção 
para que não fiquem nesta condição. 

Verifica-se que no caso desta 
ILPI, os idosos são amparados diaria-
mente  pelo suporte técnico,  o que 
colabora de forma efetiva na media-
ção e intervenção dos conflitos coti-
dianos.

Constata-se que  53% dos 
idosos possuem capacidade física e 

mental para a moradia em Repúbli-
cas, porém ressalta-se que nem todos  
possuem o perfil adequado, pois a re-
lação interpessoal no regime de repú-
blica demanda maior capacidade de 
relacionar-se com o outro. 

A  legislação brasileira  mos-
tra-se  avançada, no tocante ao cuida-
do da população idosa,  porém ainda 
é   pouco satisfatória. A Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos De-
putados, em 2002,  publicou  relatório 
constatando aproximadamente 19 mil 
idosos institucionalizados em todo o 
país, representando aproximadamen-
te 0,14% do total de idosos brasilei-
ros. Considerando que a maioria das 
instituições não são regularizadas  e 
funcionam na clandestinidade, este 
número não reflete a realidade.

Diante do estudo realizado, 
observa-se que no país não há uma 
cultura para a inserção social, não se 
vislumbra que existam outras  alter-
nativas de vivência e convivência. 

Para muitos brasileiros,  a velhice re-
presenta não apenas a perda da juven-
tude, mas dos amigos, da família, do 
trabalho, da cidadania, da autonomia, 
da saúde. 

A sociedade e o  Estado  ain-
da  possuem  um resquício da cultura 
onde a idéia de que o “velho”  não 
faz mais nada e espera a morte, com 
as  mesmas expectativas e no mesmo 
passo. Isso se evidencia  no reduzido 
número de Repúblicas organizadas e 
existentes em  nosso país, bem como 
na dificuldade de implantação de 
Centros de Convivência para  idosos 
e instruções normativas de atendi-
mento para esta população.

Um olhar se faz urgente, pois 
a população quer viver mais, com 
saúde e dignidade. Requer então que 
outras alternativas sejam contempla-
das, quer pela organização da  socie-
dade, quer seja  pelos órgãos públi-
cos competentes, ou pela junção de 
ambos. ●

Festa dos Aniversariantes do Mês - Centro de Convivência 
Mãe da Saúde, anexo ao Abrigo da Velhice. Sem data. 

Atividade de integração dos idosos. Sem data.

Atividade de Integração entre Escola Puríssimo Coração de 
Maria e CCI. Sem data.

Oficinas no Centro Dia do Idoso Pe. Augusto Casagrande. 
Sem data.
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Introdução

Nos últimos anos, devido ao 
extraordinário crescimento demo-
gráfico, as políticas públicas oferta-
das pelo Estado têm sido insuficien-
tes para atender ao crescimento das 
demandas, deixando a população 
carente de educação, saúde e sanea-
mento básico, elementos importantes 
para a conquista de uma vida sau-
dável. Nesse contexto, é necessário 
que o Estado reconheça e valorize, 
sobremaneira, as formas paralelas de 
organização da sociedade civil, e seu 
potencial em contribuir para a trans-
formação social. 

Segundo Johannpeter (2011), 
é imprescindível e necessária a pre-
sença ativa da sociedade civil em 
discussões para possíveis soluções 
de diversas demandas sociais. Assim, 
do seio da sociedade civil, surgem 
grupos de pessoas que sensibiliza-
das às necessidades do ser humano 
e diante da morosidade das políticas 
públicas, oferecem um trabalho de 
compromisso atuante, em relação às 
mais diversas demandas sociais.

O voluntariado, nesse caso, 
representa a sociedade civil organi-
zada, realizando um processo edu-
cativo que envolve ideal, dedicação, 
compromisso e profissionalismo.

Dessa forma, destacamos a 
atuação voluntária como um trabalho 
de referência social, compromissada 
com o bem-estar da comunidade e 
consciente de não manter um engaja-
mento político-partidário ou ser uma 
“concorrente” nas necessárias cons-
truções de políticas públicas que, afi-
nal, são deveres estatais. 

O trabalho voluntário pode 
ser feito por qualquer pessoa que 
queira dele participar e tenha mui-
to amor ou compreensão para com 
o próximo, pois atua de forma soli-
dária, exercendo sua cidadania com 
ações interventivas, de forma livre e 
organizada, tendo em vista a constru-

ção societária.
Nesse sentido, pode-se afir-

mar que a construção de uma socie-
dade de bem-estar social depende de 
um voluntariado crítico e comprome-
tido, movido pela solidariedade efe-
tiva aos cidadãos, resultado de toma-
da de decisões voltadas ao interesse 
coletivo. Reflexões sobre a validade 
do voluntariado podem ser percebi-
das nas palavras de Selli e Garrafa 
(2006):

“A solidariedade crítica é o valor 
ético que motiva a prática voluntá-
ria orgânica; portanto, valor central 
que motiva auto-organização so-
cial. Como valor que guia as pesso-
as no exercício da atividade volun-
tária, constitui um espaço singular 
para o exercício da cidadania nos 
marcos de uma democracia partici-
pativa”.

Como mobilizar a sociedade 
para o trabalho voluntário.

A sociedade, como agente 
de transformação social, inicia sua 
conscientização e mobilização, ge-
ralmente, através de rodas de conver-
sas (conjunto de amigos e vizinhos 
que se reúnem com um objetivo co-
mum), que acontecem no contexto 
das comunidades, sejam elas urbanas 

Equipe de profissionais e alguns voluntá-
rios caracterizados e trabalhando no Mc 
Dia Feliz. Sem data. Grupo de Apoio a 
Criança com Câncer. Imagem retirada 
do site www.gacc-rc.org.br
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Fachada da atual instituição do GACC, 
localizada na Avenida P-17 nº 253. 
Vila Paulista, Rio Claro-SP. Telefones 
para contato (19) 3534-5612 | 3532-
1991. Grupo de Apoio a Criança com 
Câncer. Imagem retirada do site  
www.gacc-rc.org.br

ou periféricas. As diversas experi-
ências vividas por uns são, muitas 
vezes, semelhantes às vividas por 
outros, levando os indivíduos a se 
unirem para compartilhar pensamen-
tos, formando o consciente coletivo, 
o que os leva a elaborar planos de 
ação conjunta, vencendo barreiras, 
em busca de seus objetivos ou, então, 
de possíveis soluções.

Neste contexto, destaca-se o 
pensamento de Neumann e Neumann 
(2004, p. 37), os quais enfatizam a 
importância das rodas de conversas 
nas comunidades:

“As rodas de conversas são eficaz 
instrumento de mobilização que 
ajuda a criar um clima mais aberto 
de discussão, envolve a comunida-
de, revela líderes em temas espe-
cíficos e incentiva a construção de 
uma agenda comunitária de ações. 
Além disso, as rodas ainda têm o 
potencial de criar uma ressonância 
comunicativa, levando os morado-
res a conversarem sobre os temas lá 
discutidos em todos os espaços da 
comunidade: (...).”

 Dessa forma, pode-se consta-
tar a validade da troca de experiência 
comunitária, a formação da consci-
ência coletiva que mobiliza cidadãos 
para ações em conjunto, visando ao 
bem comum e a uma melhor qualida-
de de vida para todos.

A sensibilidade e o trabalho vo-
luntário junto a crianças e ado-
lescentes com câncer 

Acolher crianças e adolescen-
tes em uma instituição de tratamen-
to de saúde não é tarefa simples; a 
complexidade é tamanha que, às ve-
zes, parece quase impossível. Afinal, 
como lidar com origens, histórias e 
dificuldades tão diversas, trazidas 
por crianças que vivem um cotidia-
no marcado por dores e sofrimentos, 
muitas vezes desde o início de suas 
vidas? 

É consenso que o período da 
infância deve ser cheio de momentos 
felizes, repletos de sonhos e perspec-
tivas para um futuro de realizações. 
Entretanto, não é o que acontece com 
as crianças diagnosticadas com cân-
cer. Infelizmente, essas crianças vi-
vem uma realidade de grande angús-
tia, diante dessa situação trágica e até 
então desconhecida para elas e fami-
liares, já que, a partir do diagnóstico 
apresentado, passam a enfrentar uma 
árdua luta, muitas vezes por longos e 
indeterminados períodos.

Diante disso, faz-se necessá-
rio que as pessoas envolvidas com o 
atendimento e amparo a essas crian-
ças e suas famílias busquem o maior 
número de informações possíveis a 
respeito dessa doença, visando res-
ponder à seguinte pergunta: Como 
atender, de forma satisfatória, às ne-
cessidades dessas crianças e adoles-
centes? 

Ao longo de anos de volunta-
riado, muitas são as histórias de pes-
soas que lutaram e ainda lutam para 
modificar a dura realidade de vida de 
outras, em situação de vulnerabilida-
de, trazendo apoio, esperança e ale-
gria a crianças, adolescentes e tam-
bém aos adultos.

É possível dizer, então, que 
todo ser humano pode colaborar e 
colocar sua vivência a serviço do ou-
tro, realizando um trabalho gerado 
pela energia de seu impulso solidário, 
atendendo às necessidades do próxi-
mo ou aos imperativos de uma causa, 
seja esta de caráter religioso, cultural, 
filosófico, político ou emocional.

Assim, como essa, outras 

questões emergem em todo trabalho 
voluntário, fazendo com que os que 
atuam dessa forma, na tentativa de 
solucioná-las, construam uma histó-
ria de amor à vida.

Iniciando uma História...

As rodas de conversa que 
ocorreram diversas vezes no bairro 
Vila Paulista, na cidade de Rio Claro, 
tinham como objetivo unir forças de 
um grupo de amigos para facilitar a 
vida de crianças e adolescentes com 
câncer e doenças hematológicas crô-
nicas. A ideia era melhorar a convi-
vência com a doença, de modo que 
essas crianças e adolescentes se adap-
tassem melhor ao tratamento e pudes-
sem efetivá-lo com o menor prejuízo 
possível para seu desenvolvimento 
biopsicossocial.

Assim, em 1997, unidos em 
torno da ideia de proporcionar às 
crianças e adolescentes, socioecono-
micamente menos favorecidos, trata-
mentos oncológicos e hematológicos 
em um local onde tivessem realmente 
a chance de receber um atendimento 
diferenciado e de qualidade, deram 
o primeiro passo para a criação do 
que viria a ser, mais tarde, o Gru-
po de Apoio à Criança com Câncer 
(GACC).

Numa entrevista realizada 
com Maria José Mina (Zezé), co-
fundadora do GACC,  ela nos relatou 
como foi o início e quantos os desa-
fios enfrentados e superados para a 
formação da entidade. 

Tudo começou a partir de um 

Voluntárias trabalhando em evento, 
na cozinha da instituição. Grupo de 
Apoio a Criança com Câncer. Imagem 
retirada do site www.gacc-rc.org.br
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problema de saúde de sua filha, quan-
do Maria José, buscando tratamento 
no hospital do câncer A. C. Camar-
go de São Paulo, ficou sensibilizada 
diante do doloroso contexto 
hospitalar. Mesmo após sua 
filha ter o diagnóstico nega-
tivo da doença, ela sentiu 
a necessidade de organi-
zar um trabalho de apoio a 
crianças e  adolescentes em 
tratamento, e também às 
suas respectivas famílias. 
Para iniciar este trabalho, 
contou com o apoio de um 
primo oncologista, que a in-
centivou na causa.

 O trabalho teve iní-
cio em reuniões realizadas 
em seu salão de cabeleirei-
ra, juntamente com morado-
res do bairro, denominados 
Amigos de Quarteirão da 
Vila Paulista. Para obter 
conhecimento sobre o fun-
cionamento de um GACC, o Dr. Luís 
Fernando, primo de Zezé, levou-os a 
conhecer o GACC de São José dos 
Campos / SP. A partir de então, inten-
sificaram-se as reuniões e surgiram 
as primeiras campanhas, com venda 
de latinhas e de diversos pratos de 
culinária, em promoções realizadas, 
geralmente, fechando-se o quarteirão 
para isso. 

De posse de alguns recursos, 
foi alugada uma casa na avenida 
P-15, no bairro Vila Paulista, a qual, 
com a ajuda dos moradores, aos pou-
cos foi reconstruída, pois seu estado 
era precário. Posteriormente, Maria 

José Mina foi convidada pelo Grupo 
McDonald’s para ir a São Paulo apre-
sentar o contexto do GACC nascente 
e também para participar da promo-
ção solidária do McDia Feliz. Para 
esta participação, porém, havia uma 
meta de venda a ser cumprida.

Felizmente, o trabalho da 
comunidade junto à sociedade rio-
clarense foi um sucesso e, na ocasião, 
foram vendidas 4.000 camisetas e 
2.000 lanches BigMac, sem contar as 
colaborações em espécies, como ca-
valo, porco, galinhas, os quais foram 
leiloados e transformados em recur-
sos. Com tal evento, foi possível a 
compra de uma casa no mesmo bair-
ro, onde se encontra o prédio atual da 
entidade, mas que também precisou 

de reformas.
Para alavancar a reconstrução 

do prédio e a efetivação dos proje-
tos que atendiam às demandas das 
crianças e adolescentes assistidos, in-
vestiu-se em eventos como jantares, 
feitos por voluntários e com os ali-
mentos do cardápio, também doados 
pela comunidade ou parceiros. 

Aos poucos, foram surgindo 
novas parcerias com algumas em-
presas, além de outras promoções 
semanais, como confecções e vendas 
de pães caseiros, lasanhas, nhoques, 
pizzas, entre outras.

Dessa forma, com muita luta e 

perseverança, foi possível a realiza-
ção de um sonho, o de construir uma 
casa de apoio. Inicialmente, a casa 
acolheu dez crianças e suas respec-
tivas famílias, as quais vinham dos 
hospitais e necessitavam de acomo-

dações para descanso, para 
posteriormente prosseguir 
para suas residências, visto 
que algumas não moravam 
na cidade e sim em outras 
cidades da região: Araras, 
Cordeirópolis, Corumbataí 
e Santa Gertrudes, e no Dis-
trito de Ajapi.

Devido ao cresci-
mento da demanda pelo 
GACC, a diretoria colocou 
como objetivo do trabalho 
da entidade: “Proporcionar 
à criança e ao adolescen-
te com câncer e doenças 
hematológicas crônicas 
as condições necessárias 
para sua convivência com 
a doença, no seu ambien-
te social, de modo que se 

adaptem ao tratamento e possam 
efetivá-lo com o menor prejuízo pos-
sível para seu desenvolvimento”. 

Para alcançar tal objetivo, 
são realizadas atividades técnicas, 
científicas e assistenciais, visando 
prestar assistência hospitalar e am-
bulatorial adequada às crianças e 
adolescentes com câncer, com idade 
de 0 a 24 anos.

Tal assistência é dada de for-
ma global aos pacientes, abrangendo 
aspectos físicos, psicossociais, eco-
nômicos, ambientais e nutricionais, 
estendendo-se os mesmos às famí-
lias dos usuários, encorajando-as a 

Grupo de Apoio a Criança com 
Câncer. Imagem retirada do site  

www.gacc-rc.org.br

Membros da entidade junto à mesa de 
alimentos a serem entreguem às famí-
lias, resultado de campanha solidária. 
Sem data. Grupo de Apoio a Criança 
com Câncer. Imagem retirada do site 
www.gacc-rc.org.br

Bazar beneficente realizado, even-
tualmente, para angariar recursos ao 
GACC. Imagem do acervo do Jornal 
Cidade de Rio Claro. Sem data.
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sim, verifica-se o quanto o trabalho 
voluntário é crucial para o bom 
desempenho do GACC, o que tor-
na fundamental para o desenvolvi-
mento de projetos e ações, capazes 
de subsidiar essas práticas e nortear 
os voluntários no seu campo de atu-

ação.” 

Considerações finais

A história do voluntariado do 
GACC mostra o poder de transforma-
ção que um cidadão, ou melhor, uma 
comunidade pode exercer, no mo-
mento em que se propõe a oferecer 
ajuda a seus semelhantes, de forma 
sensibilizada e integrada com as ne-
cessidades de cada um deles.

Valem ressaltar aqui o envol-
vimento, a luta e a doação por parte 
dos voluntários que aderiram à causa 
das crianças e de adolescente assisti-
dos pelo GACC, bem como a busca 
incansável pelos recursos que propor-
cionaram a compra, reforma e manu-
tenção da casa de apoio, atual sede da 
entidade.

O crescente interesse por 
amenizar os estigmas dos assistidos 
e suas respectivas famílias, oferecen-
do diversos projetos, elaborados e 
mantidos pelos voluntários e demais 
parceiros, tem proporcionado a esta 
instituição o reconhecimento da co-
munidade rio-clarense. 

Duas perguntas surgem a par-
tir dessa pesquisa:

1 - O que aprender com a prá-
tica voluntária?

2 - Como compartilhar com 
esta tarefa árdua, mas cheia de amor?

A resposta à primeira pergun-

as dificuldades do câncer e das doen-
ças hematológicas crônicas, vários 
projetos são executados no GACC, 
como: aulas de informática, de mú-
sica (teclado), artesanato, reforço 
escolar, yoga e aulas de inglês. Essas 
atividades visam possibilitar a aquisi-
ção de novos conhecimentos, desen-
volvendo o potencial e a capacidade 
de se expressar e de trabalhar, de cada 
indivíduo atendido.

No intuito de direcionar maior 
atenção aos assistidos e suas famílias, 
foi elaborado também um projeto de 
saúde bucal para diagnosticar e tra-
tar afecções da boca, dentes e região 
maxilofacial, com procedimentos 
odontológicos necessários e de forma 
gratuita.

Para melhorar a autoestima 
das crianças e adolescentes, também 
foi criado na entidade um espaço de-
nominado Espaço Beleza, o qual ofe-
rece cortes, hidratação, escova, cha-
pinha e sobrancelhas, serviços estes 
estendidos também aos familiares.

Vale acrescentar que, para an-
gariar recursos, os mantenedores dos 
projetos realizam promoções como 
“Quarta Delícia”, vendas de pães, bo-
los, rocambole e tortas diversas, sob 
encomenda. Eventualmente, acontece 
também um bazar beneficente, com 
roupas e calçados usados, doados 
pela comunidade. 

É importante mencionar que 
todo o histórico de construção desta 
entidade e sua manutenção se devem 
à colaboração responsável, solidária 
e comprometida dos voluntários, que 
doaram seu trabalho, desde sua fun-
dação, prosseguindo até os dias atu-
ais. Para confirmar a validade desse 
arsenal de trabalho voluntário, des-
taca-se a seguir o relato contido no 
programa de voluntariado do GACC 
(2013, p. 7):

“Ao longo dos 15 anos de institui-
ção, o voluntariado sempre esteve 
presente no GACC, seja no conta-
to com a criança ou adolescente, 
junto às famílias, na diretoria, nas 
atividades pedagógicas desenvol-
vidas pela instituição, ou ainda nos 
eventos para angariar verbas para 
manutenção da casa de apoio. As-

conviver com a doença e o seu tra-
tamento. 

O GACC de Rio Claro tem 
como meta estabelecida atender pelo 
menos 90 crianças e adolescentes, 
proporcionando suporte através de 
diversas formas de recursos e trans-
portes, pelo tempo necessário para o 
tratamento.

Para oferecer um melhor de-
senvolvimento e bem-estar biopsi-
cossocial às crianças e adolescentes 
assistidos, e com o intuito de poten-
cializar sua capacidade de se expres-
sar, visando minimizar os estigmas e 

Aula de informática realizada sema-
nalmente na sede. Imagem retirada do 
site www.gacc-rc.org.br

Musicoterapia - Aulas de teclado para 
usuários e seus familiares, que visam a 
criatividade, sensibilidade, disciplina, 
coordenação motora e maior acuidade 
auditiva. Aulas ministradas por musi-
cistas voluntárias. Imagem retirada do 
site do GACC.

Grupo de Apoio a Criança com Cân-
cer. Imagem retirada do site  

www.gacc-rc.org.br
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Consultório Odontológico básico para 
ações preventivas à saúde bucal de 
usuários e familiares. Atualmente, 52 
crianças e adolescentes são atendidos 
por semana, por dentistas voluntários. 
Imagem retirada do site do GACC.
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ta surge quando constatamos que ati-
tudes de cuidado, carinho e atenção 
a crianças e adolescentes, que vivem 
em meio à tragédia do câncer e das 
doenças hematológicas crônicas, tra-
zem segurança e confiança para a re-
cuperação e cura desses pacientes. 

O voluntariado fomenta uma 
experiência pontual, apresenta uma 
solidariedade familiar, inter-religiosa 
e interpessoal, ressaltando a responsa-
bilidade social, num processo que cria 
vínculos. 

Também é uma forma de am-
pliar a visão de mundo e fortalecer o 
desafio de trabalhar com poucos re-
cursos, muitas vezes somente o recur-
so humano, quebrando assim os para-
digmas daqueles que não acreditam 
no potencial do ser humano que vive 
em sociedade de forma solidária e al-

truísta. O trabalho voluntário confir-
ma o engajamento da sociedade civil 
diante das demandas sociais, que não 
são tratadas pelo poder público, visto 
que o Estado condiciona suas ações 
ao mínimo necessário.

Nesse contexto, o que se con-
clui é que o trabalho voluntário, reali-
zado nos diversos segmentos da socie-
dade, deve ser cada vez mais divulgado 
e incentivado, em vista dos benefícios 
que traz, tanto para aquele que o faz 
como para aquele que o recebe. A so-
ciedade necessita desse engajamento, 
pois, como se lê numa apostila do 
GACC, “Quando as mãos se entre-
laçam a dor diminui”. E como bem 
disse uma voluntária da instituição:  

“Ser Voluntário(a) é a opção 
por dividir dons”. ●
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A bicicleta é um veículo de 
propulsão humana com duas ro-
das interligadas a um quadro, mo-
vido pelo esforço do próprio usuário 
– o ciclista – através de pedais, ou 
também, um velocípede de duas ro-
das iguais e de pequeno diâmetro. A 
palavra deriva do latim bi (dois) e 
do grego kyklos (rodas), que a ca-
racterizam. Do inglês bicycle com 
o diminutivo francês bicyclette, foi 
adaptado do castelhano como bici-
cleta. O ato de pedalar, técnica de 
movimento que faz parte do cotidia-
no de muitas pessoas, é uma ativida-
de natural, que pode ser incorporada 
como hábito de saúde e, até mesmo, 
de lazer. Isto faz com que andar de 
bicicleta esteja inserido em diversos 
contextos socioculturais.

Pedalar é a uma destreza 
que exige do ciclista uma interação 
corpo-bicicleta que se faz por meio 
de uma sucessão constante de movi-
mentos que permita o deslocamento 
rápido, seguro e agradável. Trata-se 
de uma técnica corporal, isto é, uma 
maneira como os indivíduos utili-
zam seus corpos, cuja habilidade é 
aprendida conforme os padrões cul-
turais de cada sociedade.

Assim, o corpo parece ser 

um molde que se adapta às signifi-
cações sociais. Por vezes, parece ser 
um rascunho que pode ser refeito ou 
aperfeiçoado de acordo com o desejo 
e o bolso do sujeito. É a extensão do 
indivíduo com a realidade. Moldado 
pelo contexto social e cultural em 
que o autor se insere, o corpo é o ve-
tor semântico, pelo qual a evidência 
da relação com o mundo é construí-
da. Do corpo nascem e se propagam 
as significações que fundamentam a 
existência individual e coletiva; ele 
é o eixo da relação com o mundo, o 
lugar e o tempo no qual a existência 
toma forma, através da fisionomia 
singular de um ator. Através dele, 
o homem apropria-se da substân-
cia de sua vida traduzindo-a para 
os outros, servindo-se dos sistemas 
simbólicos que compartilha com os 
membros do grupo social1. O corpo, 
portanto, é uma síntese da cultura, 
pois propaga noções específicas da 
sociedade ao qual se insere.

O movimento corporal cons-
titui-se, assim, em um hábito adqui-
rido em determinado tempo históri-
co, apresentando-se essencial motor 
e perceptivo. Este esquema corporal 
só pode se constituir apropriando-se 
dos principais instrumentos cultu-

1  LE BRETON, D. A Sociologia do Corpo. Tradução: Sonia M. S. Fuhrmann – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p.7.

Uso de bicicletas como meio de lazer 
na residência do Dr. Andréas Schmidt 
- Av. 1 entre ruas 1 e 2. Imagem do 
Acervo do APH. Sem data
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rais. Não pode ser tratado somente 
como um resumo de nossa experiên-
cia corporal, mas como aquisição ao 
nível da percepção e dos atos, ma-
neira expressa do corpo no mundo2. 
O mundo globalizado parece ter co-
locado o corpo na ordem do dia, po-
rém, isto não resultou em produção 
de conhecimento. Portanto, 
o culto ao corpo merece uma 
reflexão partindo do ponto 
de que a cultura se apropriou 
do corpo biológico para re-
defini-lo em termos sociais 
transformando-o em corpo 
cultural. No mundo huma-
no, a experiência corporal 
é invariavelmente atraves-
sada pela vivência cultural, 
tornando-se uma fonte de 
símbolos, de construção de 
identidades e de estilos de 
vida, ou seja, o corpo é um 
território da cultura e peda-
lar é um gesto expressivo dos valo-
res sociais.

Breve histórico da bicicleta: 
seus usos na Europa, no Brasil 
e em Rio Claro

Bicicletas são um meio de 
transporte de longa data. Leonardo da 
Vinci pode ser considerado o primeiro 
projetista de uma bicicleta, por volta 
de 1490, em desenhos que apontavam 
princípios básicos como duas rodas, 
selim, propulsão por corrente e siste-
ma de direção. Antes de 1800, as bi-
cicletas com tal estrutura praticamente 
não existiam. O que havia eram trici-
clos ou quadriciclos, todos movidos 
pela propulsão humana e algo mais 
parecido com carruagens do que com 
bicicletas. Seria apenas em 1817, que 
o Barão Karl von Drais, aperfeiçoan-
do um celerífero – a bicicleta de en-
tão, pesada, sem freios ou sistema de 

direção – daria início ao fenômeno da 
bicicleta, denominadas “draisianas”. 
Movidas pelo andar de quem a con-
duzia – corria-se até tomar velocida-
de suficiente e, então, em equilíbrio, 
suspendiam-se os pés – as draisianas 
ainda careciam de ajustes que facili-
tassem a sua locomoção3. 

Foi em 1839, que Mac-
Millan, escocês ferreiro de profis-
são, adaptou ao projeto de von Drais 
os primeiros pedais, facilitando seu 
deslocamento. O passo seguinte, 
nesse processo evolutivo, foi dado 
pelo francês Michaux que, revendo 
o projeto original de von Drais, in-
ventou um novo sistema de propul-
são por pedais, colocados na roda 
dianteira e melhorando muito o des-
locamento. Surgia, assim, o velocí-
pede. Com a Revolução Industrial, 
os biciclos de Michaux passaram 
a ser fabricados, participando de 
inúmeras exposições e, definitiva-
mente, alcançaram a preferência po-
pular. Entretanto popular não signi-
ficava “do povo”, pois os inúmeros 
veículos de propulsão humana que 
surgiram na época, com seus varia-
dos formatos e utilidades, atendiam 
às demandas econômicas apenas das 
classes privilegiadas5.

Ao final do século XIX, as 
bicicletas tomaram as ruas, percor-
rendo distâncias a velocidades im-
pensáveis para a época, competindo 
por espaço entre as carruagens e os 
transeuntes. Há relatos de acidentes 
e confusões envolvendo pedestres 
– sempre irritados – e condutores 

– divertindo-se, pois tudo era 
moderno e os velozes deslo-
camentos daquelas “máquinas 
humanas” ultrapassavam, em 
muito, os limites da conveni-
ência e da segurança no trânsi-
to. Se hoje as bicicletas são a 
solução do trânsito caótico de 
automóveis em nossas cidades, 
outrora eram elas que causavam 
tumultos. 

A bicicleta, então, ga-
nhou o mundo. A princípio eram 
objetos de uso quase exclusivos 
da classe abastada devido ao 
seu valor comercial, fosse como 

meio de transporte, de lazer ou para 
a prática esportiva. No Brasil, elas 
chegaram como esporte de luxo, an-
tes mesmo do futebol, com as inú-
meras viagens de D. Veridiana Pra-
do e de seus filhos à Europa, a partir 
de 1884, onde permaneciam por 
vários meses, e de lá traziam todas 
as novidades. As bicicletas foram 
uma dessas novidades. Em 1892, 
entusiasmados por uma das últimas 
modas europeias, as corridas de bi-
cicletas, a família Prado considerou 
adequado construir um velódromo 
em uma de suas propriedades, em 
São Paulo, que servia para diversão, 
encontros sociais e negócios6.

Em 1910, Rio Claro passaria 
a fazer parte desse cenário. No dia 
28 de agosto, Brandoleze, Ferrari 
e Rocco concretizavam suas ideias 
e fundaram o Velo Clube Rio-cla-
rense, cujo intuito era promover o 
ciclismo na cidade. Como se sabe, 

Exemplar de uma draisiana4

2 MEDEIROS, C. C. C. Habitus e Corpo Social: reflexões sobre o corpo na teoria sociológica de Pierre Bourdieu. Movimento, Porto Alegre, v. 17, n. 

1, p. 281-300, janeiro/março 2011.  
3 Escola da bicicleta - http://www.escoladebicicleta.com.br/historiadabicicleta.html
4 Ateliê da Bicicleta - http://www.ateliedabicicleta.com.br/index.php/historia-da-bicicleta/ 
5 Escola da bicicleta - http://www.escoladebicicleta.com.br/historiadabicicleta.html
6 REIS FILHO, N.G. São Paulo e outras cidades. São Paulo: Hucitec, 1994
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vélo era uma das denominações 
dada pelos franceses às bicicletas 
e, de modo geral, as associações ou 
os clubes de ciclismo eram desig-
nadas pelo termo velo, e as pistas, 
onde se disputavam as competições 
ou se praticava o ciclismo, velódro-
mos. Com o Velo Clube, Rio Claro 
se transformaria em um dos polos 
mais importantes do ciclismo em 
São Paulo7.

 As Guerras Mundiais (1914-
1918 e 1939-1945), todavia, alte-
raram o cenário econômico, social 
e cultural da Europa. Com cidades 
devastadas e populações empobre-
cidas, foi necessário criar soluções 
que atendessem não apenas à re-
construção dos países envolvidos 
no conflito bélico, mas também em 
relação à mobilidade da população 

urbana. A bicicleta, assim, surgia 
como uma opção barata de trans-
porte individual, atendendo, princi-
palmente, as classes trabalhadoras. 
Foi o momento em que a bicicleta, 
de fato, tornou-se popular, isto é, de 
uso comum à maioria da população, 
como uma necessidade.

No Brasil, o caso da bicicleta 
seguiu percurso semelhante. O pro-
cesso de industrialização nacional, 
intensificado a partir de meados do 
século XIX, gerou inúmeras fábricas, 
tanto nas capitais como São Paulo e 
Rio de Janeiro, como em cidades do 
interior, como Itu, Sorocaba, Piraci-
caba, dentre outras. Um contingente 
significativo de imigrantes europeus 
chegava ao Brasil em busca de empre-
go, fosse para trabalhar nas fábricas 
ou nas fazendas de café. A expansão 
industrial promoveu a construção de 
estradas de ferro que ligavam o inte-
rior à capital paulista e, desta, ao por-
to de Santos. Os ramais alcançavam 
Campinas, o principal entroncamento 
ferroviário da época e, de lá, partiam 
para Casa Branca, Porto Ferreira, Pi-
rassununga, Rio Claro e tantas outras 
cidades paulistas9.

 Contudo, no avançar do sé-
culo XX, o café foi perdendo espaço 
como principal produto de exporta-
ção e, além disso, capitais como São 
Paulo, a partir dos anos 1940 foram 

se modernizando a tal ponto que, nos 
anos de 1970, a evasão das indústrias 
na capital paulistana era uma reali-
dade inexorável e as fábricas, assim, 
buscaram o rumo do interior. Rio Cla-
ro foi uma dessas cidades que acolhe-
ram as indústrias e os fluxos migra-
tórios que para elas se deslocaram, o 
que influenciou decisivamente em seu 
crescimento urbano e econômico a 
partir dos anos 198010.

 Com o surgimento das fá-

bricas e respectivas vilas operárias 
e núcleos fabris, a mobilidade dos 
moradores desses locais foi facili-
tada pelo uso da bicicleta. Como na 
Europa, ela passou de objeto de luxo 
para instrumento de uso comum, aten-Os elegantes senhores do ciclismo 

rioclarense (1910)8

Antiga Bicicletaria São João, em 1944. 
Localizada na Rua 3 com Avenida 3

Rio Claro em Monimento. Foto de Kátia Guidotti. 2011

7 História do Velo Clube - http://www.veloclube.com.br/historia.php
8 Visite Rio Claro - http://www.visiterioclaro.com.br/
9 FILENI, R. F.C. O processo migratório para o interior paulista: o caso de Rio Claro. Revista das Faculdades Integradas Claretianas, nª 2, Jan/Dez, 2009. 
10 MEDEIROS, C. C. C. Habitus e Corpo Social: 
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Participantes do Passeio Noturno14

Cena comum: crianças de todas as 
idades participando do Passeio15

11 Em 22 de setembro de 2009 inaugurou-se a sede administrativa da FPMTB – Federação Paulista de Mountain Bike, localizada na FEENA – Floresta 

Estadual Edmundo Navarro de Andrade em Rio Claro, SP, marcando uma conquista para o ciclismo e para a cidade. Disponível em: . Acesso em: 14/2/2014. 
12 Visite Rio Claro - http://www.visiterioclaro.com.br/
13 Visite Rio Claro - http://www.visiterioclaro.com.br/
14 Fonte: acervo de Clayton Palomares, 2013-14 (Presidente Fundador da Federação Paulista de Mountain Bike).
15 Fonte: acervo de Clayton Palomares, 2013-14 (Presidente Fundador da Federação Paulista de Mountain Bike).
16 Fonte: acervo de Clayton Palomares, 2013-14 (Presidente Fundador da Federação Paulista de Mountain Bike).

dendo às necessidades da população 
trabalhadora. Contudo, ela ainda sus-
tentaria a sua condição de esporte das 
elites, pois cada vez mais iriam surgir 
modelos inovadores e de tecnologia 
avançada, com valores de mercado 
cada vez mais elevados. Atualmente 
um modelo de última geração tem va-
lores agregados cuja venda ultrapassa 
R$ 30.000,00.

 Rio Claro, com seus operá-
rios da ferrovia e de outros setores, 
tornou-se reduto das bicicletas, prin-
cipalmente como meio de transporte, 
principalmente pela facilidade de ser 
uma cidade plana. A tal ponto chegou 
o uso da bicicleta em Rio Claro que 
esta recebeu a alcunha de “cidade 
das bicicletas”. Atualmente, a cidade 
possui ciclovias e ciclofaixas que co-
nectam os diversos bairros ao Distrito 
Industrial, além de contemplar impor-
tantes avenidas, como a Brasil e a Pre-
sidente Kennedy, sempre buscando 
facilitar o deslocamento da população 
por meio da bicicleta. 

 A cultura da bicicleta em 
Rio Claro originou o Passeio Ci-
clístico Noturno, realizado todas as 
terças-feiras, a partir das 20h e que 
reúne os adeptos da magrela para um 
tour pela cidade. De início, foram 20 
participantes e, atualmente, segundo 
estatísticas da Federação Paulista de 
Mountain Bike11, com sede no mu-
nicípio e patrocinadora do evento, 
a média semanal é de 50 participan-
tes, destacando-se crianças e idosos.  
Conforme esclarecido pelo site Visite 
Rio Claro12:

A proposta da atividade é ser uma 
opção de lazer ciclística, saudável 
e gratuita para toda a população, 
sendo voltada para ciclistas de to-
das as idades e tipos de condicio-
namento físico. Tem duração de 1h 
percorrendo as ruas de Rio Claro e 

o percurso tem, em média, 15 km 
de extensão. O ritmo é sempre o do 
último e ninguém nunca é deixado 
para trás.

Com apoio logístico da Guar-
da Municipal e de empresas particula-
res que organizam o evento e incen-
tivam a população, aos participantes 
é garantida a segurança no trajeto, 
água, possível reparo nas bicicletas 
que, porventura, sofram algum dano 
e, ainda, em caso de abandono de al-
gum ciclista, seja lá por qual motivo 
for. 

Requisitos como segurança, res-
peito e educação no trânsito foram 
incorporados à atividade, dando 
uma importante contribuição para 
a melhoria dos relacionamentos en-
tre ciclistas, motoristas e pedestres; 
enfatizando os benefícios do uso 
da bicicleta no dia a dia por ser um 
veículo não poluente, que não con-
gestiona e que contribui na melhoria 
da saúde dos usuários; educando o 
ciclista com relação a seus direitos 
e deveres enquanto componente da 
mobilidade urbana, além de promo-
ver a pacificação e humanização do 
trânsito13.

Observa-se, assim, que o uso 
da bicicleta em Rio Claro extrapolou 
a condição de transporte cotidiano 
do trabalhador, ainda que isto tam-
bém se evidencie atualmente, para 
se transformar em uma atividade de 
lazer que, dentre outros aspectos rel-
evantes, como a promoção da saúde 
e da melhoria da qualidade de vida 
pela prática de atividades físicas, 
serve a propósitos contemplativos e 
educacionais, promovendo o conhe-
cimento da cidade, de seus bairros e 
pontos históricos aos participantes do 
evento.  ● Preparando-se para mais um passeio16
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A “Pharmacia Penteado” e o 
Casarão da Família Negreiros
Anselmo Ap. Selingardi Jr.
Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica / Inscrição: N. 1417 SP
anselmoselingardi@hotmail.com

A “Pharmacia Penteado” localizava-se na Rua Quatro, esquina da Avenida Quatro, antigas Ruas Formosa e Aurora.
Construído no século XX, de propriedade do Capitão Irineu Torres Penteado, o edifício tem arquitetura prin-

cipalmente de valor ambiental. Muito bem conservado, o prédio térreo para comércio e residência apresenta notáveis 
elementos: envasaduras com vergas retas e arcos plenos; janelas com “vitreaux” basculante; portas metálicas de enrolar; 
cobertura de telhas francesas, cimalha e platibanda; datado o frontispício de 1914.

Irineu Torres Penteado nasceu nesta cidade em 17 de agosto de 1884. Seus pais foram o Coronel Francisco de 
Arruda Penteado e D. Elisa Torres. De abastada família latifundiária, seus avós José Manoel de Arruda Penteado e D. 
Delphina Carolina possuíam propriedade rural que se estendia à cidade de Pirassununga.

Irineu Penteado formou-se em Farmácia pela Escola de Farmácia e Odontologia de São Paulo. Em 1905, retor-

Antigo edifício da “Pharmacia Penteado”. Imagem do acervo do Museu Histórico. Sem data.
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nou a esta cidade para trabalhar com o 
Sr. João Evangelista Maciel, dono da 
“Pharmacia Rioclarense”. Casou-se 
em primeiras núpcias com D. Joanna 
de Negreiros,de tradicional família 
rio-clarense, afetuosamente chama-
da por D. Joaninha, filha do Coronel 
Francisco Santa Cruz Negreiros e de 
D. Blandina Moreira. O casal teve 
cinco filhos: Ruy, comerciário; Elisa, 
professora, casada com Albino Santo-
mauro; Irineu Filho, advogado, casado 
com D. Yvone de Albuquerque, nasci-
da em Brotas, de tradicional família, 
filha do Prof. Sylvio de Albuquerque e 
D. Irene Piva; Hélio, advogado, casado 
com Dalva Santos, e Eunice Blandina, 
professora. Falecida prematuramente 

D. Joanna, em 1923, o Capitão Irineu 
Penteado casou-se com sua cunhada, 
D. Clarisse de Negreiros. Do segundo 
matrimônio teve o filho Djalma, bri-
lhante Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.   

Em meados de 1907, radicou-
se em Anápolis (atual Analândia), 
quando da compra da “Pharmacia Au-
rora”, tendo prestado relevantes servi-
ços médicos àquela comunidade. Elei-
to Vereador, ao final do mandato, em 
1911,  retornou a Rio Claro, onde fi-
xou moradia e “pharmacia” no prédio 
da Rua Quatro com a  Avenida Quatro. 
De pronto, o local tornou-se ponto de 
reunião de políticos, autoridades e mu-
nícipes, verdadeira “Esquina do Vene-

no” da época.
Por indicação do grande amigo 

Coronel Marcello Schmidt, ingressou 
no Partido Republicano Histórico (de 
1914 a 1930); Vereador por consecuti-
vas Legisladuras e Deputado Estadual, 
ocupou a vaga com o falecimento do 
Coronel Schmidt e teve o mandato in-
terrompido com a ascensão de Getúlio 
Vargas.

O Coronel Irineu Penteado foi 
Prefeito Municipal de 1921 a 1924 e 
de 1924 a 1930; quando ocorreram as 
Revoluções de 1924 e de 1932, partici-
pou ativamente da revolta, tendo sido 
Presidente da Junta de Alistamento 
de Voluntários da zona militar de Rio 
Claro. Realizou inúmeras benfeitorias 

Integrantes do Centro Experimental de Artes - CEA - no quintal 
do casarão: Cláudio Oliveira (Gringo), Anselmo Selingardi, Paulo 
Rodrigues, Evandro (Vandinho) e Milton Machado Luz, em 1976. 
Imagem do acervo do Grupo Banzo.

O “pharmaceutico” Irineu Penteado no interior da Pharmacia Penteado. Imagem do Acervo 
da Família Albuquerque Penteado. Sem data. 

Celebração de Casamento de Elisa e Albino, em 
julho de 1941 - alpendre do casarão da Família 
Negreiros. Dama de honra: Lilian Minervino 
Santomauro.

Rio-clarenses na Revolução de 1932 (ao centro Albino Santomauro).
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em nossa cidade e região. Fundou a 
Associação Comercial de Rio Claro; 
inaugurou a Santa Casa de Misericór-
dia, a Igreja Matriz de São João Batis-
ta e o 3º Grupo Escolar de Rio Claro; 
interveio junto ao Governo de Júlio 
Prestes de Albuquerque para a cria-
ção da Escola Normal Livre – anexa-
da ao Colégio Puríssimo Coração de 
Maria – pela iniciativa do Monsenhor 
Francisco Botti; além do Posto de 
Higiene, atual Delegacia de Saúde. 
Instalou o curso ginasial no Instituto 
“Joaquim Ribeiro” e no Colégio dos 
Estigmatinos; a Indústria Nacional de 
Seda; a agência do Banco Noroeste de 
São Paulo e o Serviço de Citricultura. 
Comprou o prédio da Rua Três, com 
esquina da Avenida Três, onde abri-
gou a Prefeitura que, até aquela data, 
funcionava no andar superior do edi-
fício da Cadeia, que ficava na frente 

da Praça da Liberdade.  Calçou com 
paralelepípedos cerca de setenta quar-
teirões; reformou o Jardim Público; 
remodelou e encampou a exploração 
do Matadouro Municipal. Organizou 
as festividades do Centenário da Inde-
pendência do Brasil e de Rio Claro, 
em 1927. Nos Distritos, ampliou o 
serviço de abastecimento de águas de 
Itirapina; doou o terreno para a cons-
trução da Igreja de Santa Gertrudes 
e implantou postos policiais em Co-
rumbataí e Itirapina.

A Família Negreiros Penteado 
habitava imponente casarão localiza-
do na Avenida Dois, esquina com a 
Rua Seis. A casa de morada com entra-
da lateral tinha estimado valor arqui-
tetônico, histórico e cultural. De sóli-
das estruturas à época da demolição, 
possuía porão habitável; envasaduras 
com vergas retas e arcos plenos; jane-

las de vidraça de abrir com bandeira 
e escuro; cobertura de telha francesa; 
cimalha; platibanda ornamentada e 
modenatura com relevos de massa, 
alpendre e dois portões de ferro. Com 
doze metros e cinquenta centímetros 
de comprimento pela Avenida Dois, 
extensão de vinte metros para a Rua 
Seis, confrontava com imóveis do Ma-
jor Antonio Galdino de Oliveira e Dr. 
Eliezer Arouche de Toledo.

O Capitão Irineu Penteado 
faleceu aos 51 anos de idade, nos pri-
meiros quinze minutos do dia 25 de 
dezembro de 1935, de azotemia, assis-
tido pelo seu amigo, Dr. Ruy Ladislau.

Em 1976, o casarão sediou 
o Centro Experimental de Artes 
(CEA), importante movimento so-
ciocultural que teve à frente o fun-
dador do “Grupo Banzo”, Paulo de 
Moura Rodrigues. ●

Casarão da Família Negreiros 
Penteado. Sem data.

Capitão Irineu Torres 
Penteado. Sem data.

O Deputado Estadual Irineu 
Penteado num evento esportivo, 
em 1930. Imagem do Acervo da 
Família Albuquerque Penteado. 
Sem data.

Demolição do casarão da Família Negreiros Penteado. Sem data.Albino, D. Raphaela e Angelina 
Santomauro à entrada do casarão. 
Sem data.

Prédio da “Pharmacia Penteado” na atualidade. Foto sem data.
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Gremio XM-Mirim, em 1953. Imagem 
do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

A História do Tênis em 
Rio Claro
Waldemar Crespo
waldemar.crespo@terra.com.br

Primeiras quadras - Década de 20
Estávamos convictos de per-

tencer ao Grêmio Recreativo dos Em-
pregados da Companhia Paulista o 
privilégio de ter construído a primeira 
quadra de tênis em nossa cidade. En-
tretanto, fomos surpreendidos quando, 
buscando informações no Arquivo 
Histórico de nosso Município, encon-
tramos uma fotografia de tenistas da 
década de vinte, liderados pelo saudo-
so Dr. Edmundo Navarro de Andrade, 
o pai do nosso Horto Florestal, que já 
praticavam esse esporte, em uma qua-
dra particular construída ao lado de sua 
residência no próprio Horto.

Na foto, que estamos juntan-
do a este trabalho, veem-se o Dr. Ed-
mundo, Octávio Vecchi e duas irmãs do Dr. Edmundo, uma delas casada com 
Octávio; os tenistas sentados, presumivelmente amigos da família, não foram 
identificados. Considerando que a fotografia foi reconhecida como pertencente à 
década de vinte, nos parece óbvio e seguro afirmar que a quadra fora construída 
dentro daquele decênio.

O Grêmio, fundado em 1896 e que, como o nome que conserva até hoje 
indica, nasceu na velha Companhia Paulista de Estradas de Ferro, empresa 
sempre lembrada pela sua extraordinária organização.  Conseguimos valiosas 
informações com a senhora Marialva Torreta Orsini, filha de Humberto Primo 
Torreta, assegurando-nos que foi exatamente em fevereiro de 1927, o início da 
construção da primeira quadra do Grêmio. A certeza da data vem das referências 
de seu pai, que sempre lembrava de que as obras se iniciaram pouco mais de um 
mês após o nascimento de sua filha.

 Foi nessa ocasião que dirigentes ingleses, destacadamente o Sr. Adão 
Gray e outros engenheiros que faziam parte da administração da Companhia 
Paulista, estiveram empenhados na ampliação da parte esportiva do Clube, dan-
do especial atenção ao tênis. Sob a supervisão de Torreta, com operários, fer-
ramentas, caminhão e tudo o mais necessário, devidamente patrocinados pela 
então “mãe” Companhia Paulista, foi rápida e sem problemas a conclusão dos 
trabalhos.

Consideramos um documento igualmente valioso, ainda dentro dos anos 
vinte, outra foto encontrada no Arquivo Histórico, que também juntamos a este 
relato, em que aparecem o saudoso João Rehder Neto e suas irmãs Júlia, Sílvia 
e Izabel, devidamente uniformizados. Essa fotografia, conforme nos esclareceu 
Dna. Maria Luiza, esposa do Sr. João, com data provável entre os anos de  1927 
e 1928, foi tirada na quadra  do Grêmio.

Jogadores de tênis no Horto Florestal. Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. Sem data.
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O inesquecível Torreta contava 
que a primeira quadra de tênis do Grê-
mio, valendo-se da experiência que 
trazia de Rincão, foi também construí-
da artesanalmente: piso em terreno de 
chão batido; marcações de linhas feitas 
com cal e que precisavam ser refeitas 
a cada dia de uso; rede de cordinhas 
trançadas por artesão especialista em 
rede de pesca, e alguns detalhes mais 
completavam o campo de jogo.  Pos-
teriormente, as quadras foram melho-
rando, até com um certo exagero nas 
preocupações técnicas. Hoje em dia, 
tais detalhes já foram abandonados e 
se retornou à simplicidade da constru-
ção. Essa lembrança me vem da déca-
da de 50, quando, em uma reforma das 
quadras gremistas, pude observar a 
existência de uma camada de pedras e 
tijolos partidos de 30 a 40 centímetros 
de altura, colocada logo abaixo do sai-
bro do piso, providência considerada 
indispensável à drenagem da água da 
chuva, colocando mais rapidamente a 
quadra em condições de jogo.  As li-
nhas de cimento em forma de trapézio 
foram uma inovação surpreendente 
para a época, técnica muito copiada e 
somente há pouco abandonada, com a 
utilização de fitas plásticas nas mar-
cações.  Hoje, vemos uma infinidade 
de pisos, desde a conservadora grama 
inglesa, aos rápidos de cimento, car-
pete e outros produtos, além do saibro, 

ainda utilizado na grande maioria dos 
campos.

Embora concluindo que ambas 
as quadras que mencionamos nasce-
ram na década de vinte, preferimos re-
conhecer como mais importante, pelo 
valor social que representou, a cons-
truída pelo nosso centenário Grêmio.

Primeiros tenistas - Década de 
1920

 Infelizmente, não encontra-
mos dados que nos levassem a iden-
tificar os tenistas dos primeiros tem-
pos; a maioria, supomos, ingleses com 
passagem transitória pelo nosso país.  
Entre eles, Adão Gray, que foi Presi-
dente do Grêmio em parte dessa déca-
da, provavelmente seria o único inglês 
lembrado.

Afora Adão Gray, o então jo-
vem Torreta e as famílias Rehder e Na-
varro, não conseguimos outros nomes 
de tenistas atuantes nos anos vinte.

Décadas de 1930, 1940 e 1950

Aproveitando a prodigiosa 
memória do Sr. Roberto Ângelo Ma-
cha, que conheceu os tenistas desse 
período e conviveu com eles, pudemos 
fazer um apanhado de quem foram os 
então mais conhecidos e atuantes em 
nossa cidade. 

Lá pelos anos de 1934 e 35, 
o inglês Adão Gray, ainda prestava 
serviços à Cia.Paulista de Estradas de 
Ferro, então chefiada pelo Dr. Pelágio 
Rodrigues dos Santos.  Esses senhores, 
mais Jacques Overmeer, Humberto 
Primo Torreta, Arthur Di Guglielmo, 
Dr. José Lefèvre  e James Black, fo-
ram, efetivamente, os mais persisten-
tes dentre os primeiros tenistas de Rio 
Claro. Jogavam na quadra do Grêmio 
Recreativo, um campo simples e com 
linhas ainda marcadas com cal, a cada 
dia de jogo, conforme já relatamos.

Naquele tempo, a dupla con-
siderada número um era formada pelo 
Dr. Pelágio e Jacques e a número dois 
por Arthur e Lefèvre. James Black 
sempre era o titular para o jogo de 
simples.

Na fase seguinte, incentiva-
dos por esses tenistas, aderiram a 
esse esporte os conhecidos senhores 
Thomaz Macha, Alfredo Minervino, 
Michelino de Pilla (Zicão), Roberto 
Ângelo Macha, Fernando Macha, Be-
tim Paes Leme, Frederico Schurmann 
Jr., Roberto Henry, Paulo Hofling, Rui 
Trombe, Helmuth Shuct, Paulo Pedro 
Franco, Germano Pfaff, Carlos Schmi-
dt Corrêa e outros poucos mais.Valde-
ci Tiene, hoje professor de tênis, ainda 
menino, era o catador de bolas dessa 
plêiade de jogadores. Segundo o nosso 
entrevistado, viviam num ambiente de 
plena cordialidade e não eram poucas 
as festas de confraternização entre os 
praticantes do tênis. 

O que constatamos, com maior 
segurança, é que o tênis se firmou re-
almente em nossa cidade a partir de 
1938, quando havia uma equipe repre-
sentativa e atuante, não só em jogos 
amistosos com São Carlos, Piracicaba 
e Limeira, mas também na representa-
ção de Rio Claro nos Jogos Abertos do 
Interior.  Conforme apuramos através 
de jornais da época, em 1940, Rio Cla-
ro foi classificado em quinto lugar nos 
Jogos Abertos em São Carlos, com a 
equipe: Jacques Overmeer, Humberto 
Primo Torreta, Roberto Ângelo Ma-
cha, Arthur Di Guglielmo e Paulo Pe-
dro Franco. Em 1941 a mesma honro-
sa classificação foi obtida em Taubaté, 
com Jacques Overmeer, Torreta, Ro-

Gremio X Baurú, em 1937. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro.
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berto Macha e Arthur Di Guglielmo; 
essa equipe ainda obteve outras boas 
classificações para o tênis de nossa 
cidade. O importante deste trabalho 
é deixar registrado os nomes desses 
tenistas, que foram, sem dúvida, gran-
des incentivadores dessa modalidade 
de esporte em nossa cidade.

Roberto Macha recordou com 
saudade aquela equipe que tão bem 
representava o nome de Rio Claro; 
como curiosidade, lembrou que, nos 
jogos de Taubaté, por falta de água, 
tomavam banho na piscina do Clube.

O então consagrado tenista 
Maneco Fernandes, em sua passagem 
por nossa cidade, vendendo lotes de 
terrenos da Praia Grande, entusias-
mou-se com os tenistas rio-clarenses 
e se propôs a ser nosso técnico. Infe-
lizmente, como lembra Roberto, não 
foi encontrado suporte financeiro para 
contratá-lo. 

Após essa boa safra de jogado-
res, houve um arrefecimento na busca 
por esse esporte, que renasceu somen-
te nos anos 50, com Dr. Carlos Schmi-
dt e Torreta, remanescentes da velha 
guarda e novos tenistas, como Silas 
Fabri, Antonio Linardi, Afonso Frandi 
Jr., Valdeci Tiene, José Luiz Fleury e 
este modesto relator. Esta equipe re-
presentou nossa cidade durante muitos 
anos, especialmente nos Jogos Aber-
tos do Interior. É honesto confessar 
que poucas vezes estivemos entre os 
primeiros, mas sempre nos alegramos 
com a honra de representar nossa Rio 
Claro.

 Depois, no decorrer dos 
anos, a turma do Grêmio aumentou 
bastante. Destacamos dessa fase os te-
nistas: José Antônio Selingardi, Paulo 
Camargo, Alaor Aranha, Sérgio Bian-
chi, Luiz Garcia Rúbio, Edison Pereira 
Teixeira, Fernando Eduardo Mantelli, 
Caio Mantelli, Hugo Franzoni Filho, 
Pedro Kleiner, Marco Antônio Padu-
la, Walter Contri, Hugo Franzoni, Rui 
Philadelpho Machado, Arthur José 
Bilac e Fued Helou Kraide. Outros, 
que menos persistentes, nossa memó-
ria não registrou, também ajudaram a 
manter  vivo o tênis local.  

Odila Inforzato Polezi e Lilia-
na Pegaia, nossas companheiras nas 

quadras gremistas, formavam a repre-
sentação feminina mais constante de 
Rio Claro, inclusive nos Jogos Aber-
tos.  Quando da realização dos Jogos 
em Rio Claro, no ano de 1949, nossa 
cidade foi defendida pela dupla forma-
da por Odila, que se iniciava no tênis, e 
Estela Capelo, então mais experiente. 
Com passagem mais rápida, lembra-
mos das tenistas: Lícia Hofling, Diva 
Campos Pioli, Maria Antonieta Meira 
Madureira, Diná Hofling e Graciema 
Fleury. Outras, como as fotografadas 
na década de vinte, supomos, apenas 
fugazmente transitaram por nossas 
quadras; sem melhores informações, 
deixamos de identificá-las como tenis-
tas atuantes.

Década de 1960 e até o ano 2000

O objetivo de retornar ao pas-
sado do nosso tênis, consideramos 
cumprido.  A partir da década de 60, 
com a inauguração do Clube de Cam-
po de Rio Claro e, posteriormente, do 
Floridiana Tênis Clube, ao lado do ve-
lho Grêmio, o crescimento do número 
de tenistas foi impressionante, sendo 
muito difícil identificá-los.  

Torreta - tenista símbolo 

É impossível recordar os pri-
meiros tempos do tênis em Rio Cla-
ro sem nos lembrarmos de Humberto 
Primo Torreta.  O “velhinho”, confor-
me carinhosamente o chamávamos, 
dono de uma energia de fazer inveja, 
foi o maior incentivador dessa mo-

dalidade esportiva em nossa cidade. 
Voltando nos anos, e recordando o 
que nos contava, sua paixão por esse 
esporte nasceu em Rincão (SP), quan-
do já era funcionário da  Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro. Numa 
quadra precária, construída sob a sua 
orientação e colaboração do médico e 
do farmacêutico daquela cidade, além 
da ajuda de engenheiros ingleses, 
também funcionários da Paulista, foi 
onde iniciou a sua carreira de tenista 
que se prolongaria além dos seus 80 
anos. 

As raquetes, de madeira e fios 
de tripa de mico, as bolinhas importa-
das e os uniformes obrigatoriamente 
brancos, conformavam o equipamen-
to necessário ao nobre esporte. Na-
quele tempo, como ainda se jogava de 
calças brancas compridas, Torreta ria 
muito ao lembrar a dificuldade de mo-
vimentação das pernas e do barulho 

Grêmio X Piracicaba, em 1936. Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

1° Blank , Último Pelágio. foto datada 
de 1933. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.
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que proporcionava o elegante, porém 
desconfortável, uniforme. 

Retornando a Rio Claro, aqui, 
como já mencionamos, também en-
controu alguns ingleses entusiastas 
do esporte, todos ligados às oficinas 
da Companhia Paulista. Não foi di-
fícil ao amigo Torreta, logicamente 
amparado pelos seus chefes, conse-
guir plena liberdade para fazer o que 
fosse preciso na construção da pri-
meira quadra do Grêmio.

Posteriormente, ainda sob 
seu comando, foram remodeladas as 
antigas e precárias quadras de chão 
batido.  Com o costumeiro amparo da 
alta cúpula da C.P. , em pouco tempo 
tudo estava mudado para melhor, até 
as linhas de cimento, uma novidade, 
conforme comentamos,  foram idea-
lizadas visando acabar com o traba-
lho de marcação com cal que anteci-
pava as jornadas esportivas. 

Sempre presente nas confra-
ternizações dos tenistas, munido de 
seu inseparável violão, era o anima-
dor da festa, tocava e cantava com 
alegria de criança, velhas cantigas 
do seu tempo de moço. Tinha um 
repertório de histórias acontecidas 

no tênis e na Companhia Paulista, 
contadas com uma graça que a todos 
deliciava.  Sempre otimista e alegre, 
foi o grande comandante do nosso 
grupo. 

Participamos de sua festa de 
despedida do tênis, realizada na re-

sidência de sua filha em janeiro de 
1987; depois disso, à semelhança 
de Pelé, ainda voltou às quadras por 
mais um tempo, alegrando-nos com 
sua agradável presença.

Fato marcante a ser registrado 
foi a justa homenagem que recebeu 
do nosso Clube de Campo de Rio 
Claro, em maio de 1981, quando foi 
dado, merecidamente, seu nome para 
um conjunto de novas quadras então 
inauguradas. A placa de bronze, que 
para sempre lembrará o grande tenis-
ta, tem a seguinte inscrição: CON-
JUNTO TENÍSTICO HUMBERTO 
PRIMO TORRETA - ESPORTISTA 
SÍMBOLO DO TÊNIS RIO-CLA-
RENSE.  

Presidente do Grêmio várias 
vezes e sócio benemérito por sua de-
dicação e realizações, integra a gale-
ria dos sempre lembrados.

Deixando-nos uma grande 
saudade, o batalhador encerrou sua 
fecunda jornada neste mundo em 
outubro de 1987. Certamente lá em 
cima, deve estar repetindo as imita-
ções que aqui fazia do Papa e recon-
tando suas histórias aos companhei-
ros Dr. Carlos, Kraide, Bilac, Alaor e 
outros tenistas da velha guarda, que o 
precederam em sua partida...

Considerações finais   

As duas quadras do Grêmio 
sempre foram elogiadas pelos tenis-
tas de outras cidades, por ocasião das 
competições aqui realizadas. Bem 
conservadas pelo sr. Antônio Tiene 

(pai do sempre entusiasta e profes-
sor de tênis Valdeci e avô da Carla, 
hoje, para orgulho dos rio-clarenses, 
já profissional e circulando em com-
petições nacionais e internacionais), 
as quadras estavam sempre prontas 
aos poucos tenistas de então.  Ar-
quibancada, vestiários masculino e 
feminino, iluminação em ambas, até 
o plantio de pinheirinhos atrás dos 
alambrados dos fundos foram pro-
videnciados para proteção de ventos 
e luminosidade.  Diríamos um luxo 
para a ocasião.

Dos ingleses, cheguei a co-
nhecer o sr. James Black, que já não 
mais  jogava:  afável, era muito aten-
cioso, falava pausado e, apesar de 
residir há tantos anos no Brasil, não 
havia  conseguido se divorciar de um  
sotaque gostoso de ouvir.

Como a finalidade deste tra-
balho é enfocar os primeiros anos do 
tênis em Rio Claro, não abordaremos 
a potencialidade de hoje. O Clube de 
Campo de Rio Claro com suas onze 
quadras, mais as cinco do Floridiana 
Tênis Clube e agora uma do Grê-
mio Recreativo dos Empregados da 
Companhia Paulista, além de várias 
particulares, dão uma fácil visão da 
integração desse esporte em nossa 
comunidade, congregando agora in-
contáveis participantes. Esta atual 
fase, apenas aqui lembrada rapida-
mente, é assunto a ser explorado pela 
nossa competente crônica esportiva 
ou por pesquisadores que queiram 
dar continuidade à história do tênis 
em Rio Claro. ●

Jogadores de tênis - Horto Florestal. 
Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro.

Júlia, Silvia, Isabel e João Rehder Neto usando o uniforme para jogar tênis na 
quadra do Grêmio Recreativo da Cia Paulista. Foto datada da década de 1920. 
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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Os Ginásios Vocacionais do 
Estado de São Paulo – um projeto 
experimental em busca de uma 
educação transformadora
Originado das Classes Experimentais do final da década 
de 50, o projeto desenvolveu muitas das proposições 
que historicamente se apresentam como inovadoras em 
educação.

Daniel Ferraz Chiozzini
danielchiozzini@yahoo.com.br

Os Ginásios Estaduais Voca-
cionais do Estado de São Paulo foram 
muito analisados pela ótica daqueles 
que por ele passaram. Desde sua ex-
tinção, em 1969, ex-alunos, ex-pro-
fessores, além da educadora Maria 
Nilde Mascellani, coordenadora dos 
ginásios, praticamente durante toda 
sua existência, analisaram e busca-
ram divulgar a proposta pedagógica 
ali desenvolvida, sempre enfatizando 
seu aspecto inovador e politicamente 
comprometido com a crítica e a trans-
formação da sociedade. 

Além disso, algo bastante pre-
sente na memória desses sujeitos é a 
afirmação do fato de terem sua vida 
pessoal e profissional marcada pelas 
experiências que lá viveram. Devido 
ao fato de a cidade de Rio Claro ter 
possuído uma dessas escolas, o Giná-
sio Vocacional Chanceler Raul Fer-
nandes, a Revista do Arquivo Público 
e Histórico publicou, anteriormente, 
dois artigos elaborados por ex-alunos 
(números 4 e 11) que refletem bas-
tante a intensidade da formação que 
esses sujeitos lá obtiveram.

Um dos aspectos mais interes-
santes desses e de outros textos que 

envolvem um processo de rememo-
ração é a constatação de que os Gi-
násios se aproximaram de vários con-
ceitos e métodos que ainda hoje são 
muito discutidos, quando se procu-
ram alternativas para o planejamento 
escolar. Temas como interdisciplina-
ridade, estudo do meio, processo de 
avaliação ao longo dos anos letivos, 

Estudos dos Deputados da Assembleia Legislativa do Governo Estudantil -  
entrevistando o Presidente da Câmara Municipal de Batatais-SP.

formação contínua do professor, tra-
balho em equipe, vínculo entre esco-
la e comunidade, entre outros, eram 
proposições que, efetivamente, nor-
teavam o trabalho desenvolvido nas 
unidades.

Nesse contexto, havia uma 
maneira muito particular de ensinar 
História e Geografia. Ambas as dis-
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ciplinas eram integradas na área de 
Estudos Sociais, mantendo-se a es-
pecificidade de cada uma, com um 
professor para de cada disciplina 
trabalhando juntos. Essa área tinha 
um papel-chave no currículo das es-
colas, uma vez que os Estudos So-
ciais se iniciavam com a equipe de 
planejamento realizando um estudo 
da comunidade onde a escola estava 
situada, visando selecionar temas/

Prédio onde funcionou o Colégio Vocacional de Rio Claro-SP - atual Escola 
Chanceler Raul Fernandes. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro. Sem data.

questões a serem abordados por to-
das as disciplinas de maneira inte-
grada.

Outra característica impor-
tante foi a autonomia administrati-
va dos Ginásios, o que possibilitou 
a concretização dessas proposições 
em uma proposta pedagógica que 
foi sendo aperfeiçoada e, em certo 
sentido, radicalizada ao longo de sua 
existência. Todas as unidades desen-

volviam seu planejamento curricular 
específico e estavam subordinadas 
apenas ao Serviço de Ensino Voca-
cional (SEV), órgão que respondia 
diretamente ao gabinete do Secretá-
rio da Educação e era paralelo a toda 
estrutura burocrática da Secretaria. O 
SEV era composto pelos superviso-
res de cada uma das disciplinas e por 
uma equipe pedagógica, além da co-
ordenadora geral, Maria Nilde Mas-
cellani. Este texto tem por objetivo 
analisar algumas das características 
fundamentais que nortearam o pro-
jeto pedagógico das escolas, assim 
como o processo de mudanças que 
elas sofreram ao longo dos anos 60.

Raízes da experiência – En-
tre 1959 e 1963, o Partido Democra-
ta Cristão (PDC) esteve à frente do 
governo do Estado de São Paulo. O 
então governador Carlos Alberto de 
Carvalho Pinto teve como uma das 
bandeiras de sua gestão um Plano de 
Ação do Governo do Estado (PAGE). 
Foi uma diretriz administrativa que, 
em consonância com os “ventos 
desenvolvimentistas” do período, 
estabelecia um planejamento orça-
mentário para os vários setores da 
administração, e também buscava di-
namizar a economia do interior do Es-
tado, incentivando a diversificação do 
modelo agropecuário monocultor de 
algumas regiões do Estado. Na cida-
de de Socorro, sob a égide da criação 
das chamadas Classes Experimentais, 
um grupo de professores do Instituto 
de Educação Narciso Pieroni, então 
dirigido pela educadora Lígia Fur-
quim Sim, iniciou uma reformulação 
curricular que envolvia, por exemplo, 
atividades de estudo de meio, nas 
quais os alunos conheciam a realida-
de agrícola da região, a partir do es-
tudo da política de desenvolvimento 
agrícola do Estado de São Paulo, que 
constava do PAGE. Segundo a educa-
dora Olga Bechara, que atuava como 
professora em Socorro, os alunos ti-
nham a oportunidade de “conhecer, 
desde o primitivismo dos pequenos 
agricultores que ‘malhavam’ feijão 
e o trocavam por pão, ou trocavam 
meia dúzia de ovos por leite, até a re-
alidade dos grandes fazendeiros que, 
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quando desenvolviam atividades pro-
dutivas, era apenas o plantio do café’. 
Já para o professor Newton Balzan, 
que também atuou nas Classes Expe-
rimentais, a integração das discipli-
nas foi outro aspecto marcante, pois 
diversas temáticas eram abordadas de 
maneira conjunta por todas as disci-
plinas. Também fazia parte do grupo 
a professora Maria Nilde Mascellani, 
posteriormente convidada para coor-
denar os Ginásios Vocacionais. 

A criação de um novo gi-
násio - Nesse contexto, o governo 
Carvalho Pinto decidiu “modernizar” 
o ensino secundário estadual e enca-
minhou à Assembleia Legislativa um 
projeto que culminou com a aprova-
ção da Lei 6.052, de 3 de fevereiro de 
1961, que ficou conhecida como Lei 
do Ensino Industrial. O objetivo da 
reforma era reestruturar o sistema de 
ensino industrial e de economia do-
méstica visando, segundo os debates 
registrados nos Anais da Assembleia 
Legislativa do Estado, à “superação 
de um ensino baseado em um huma-
nismo inadequado”, “suprir o défict 
de técnicos que as indústrias deman-
davam”, e “fomentar o desenvolvi-
mento econômico”.

 No entanto, o Secretário da 
Educação da época, Luciano de Car-
valho, apresentava-se como uma fi-
gura não totalmente alinhada a esse 

ideário que instrumentalizava a edu-
cação para o crescimento econômi-
co. Isso porque, em primeiro lugar, 
era um conhecedor das pedagogias 
europeias do pós-guerra, tais como 
a Escola de Sèvres e a Escola Com-
preensiva Inglesa, preocupadas com 
a defesa dos direitos humanos e das 
liberdades democráticas. Era também 
um crítico em relação a propostas 
educacionais que defendiam escolas 
distintas para pobres e ricos, como as 
que visavam formar, distintamente, 
mão de obra qualificada ou preparar 
cursos superiores e profissões libe-
rais. 

Ou seja, como declarou na 
época, o aluno “desde cedo era pre-
determinado pelos azares da fortuna 
e posição dos pais ou por contin-
gências fortuitas para a profissão de 
adulto. Daí a necessidade da escola 
que se abre em leque para o desa-
brochar da vocação e dá ao jovem a 
oportunidade de se descobrir ou rea-
lizar.” Após visitar algumas Classes 
Experimentais, incluindo a de So-
corro, Carvalho articulou a inserção 
de quatro artigos entre os noventa e 
três que compunham a Lei do Ensino 
Industrial, criando um novo sistema 
ginasial estadual, diretamente subor-
dinado ao órgão denominado Serviço 
de Ensino Vocacional. Era o pontapé 
inicial para a criação dos Ginásios 

Vocacionais do Estado de São Paulo. 
Uma pedagogia avançada – 

Nesse início, as referências teóricas 
que embasavam a proposta pedagógi-
ca dos Ginásios eram pensadores da 
tradição liberal deweana, assim como 
as já citadas pedagogias europeias do 
pós-guerra. Esses referenciais teóri-
cos foram sendo alterados, ao longo 
da existência dos ginásios, porém é 
importante enfatizar que, nesse con-
texto, foram fixados alguns pilares da 
ação pedagógica. O primeiro deles 
era a formação e o regime de traba-
lho do professor. 

A maioria dos professores 
dos Ginásios era contratada após 
passar por um curso preparatório de 
aproximadamente seis meses, aberto 
a licenciados de diferentes áreas. Em 
seguida, eram avaliados e poderiam 
ser contratados ou não, dependendo 
do desempenho no curso e da dispo-
nibilidade de vagas. Caso passassem 
a fazer parte do corpo docente dos 
Ginásios, eram remunerados por 
uma jornada semanal de 40 horas, 
mas ficavam menos da metade em 
sala de aula.  As demais eram pre-
enchidas com reuniões semanais de 
planejamento, preparação das aulas 
e, especialmente, na aplicação téc-
nicas pedagógicas, como a compo-
sição de equipes de trabalho através 
de sociogramas e planejamento de 

Sequência de trabalhos artísticos de 
alunos do Ginásio Vocacional João 
XXIII, de Americana-SP. Datam de 
1968.
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estudos do meio. 
Outra atividade que demanda-

va essas horas adicionais de trabalho 
era o processo de avaliação, pois cada 
professor deveria preencher, periodi-
camente, uma ficha de observação do 
aluno (FOA), na qual o desempenho 
do aluno era registrado. Essa ficha 
era encaminhada à equipe de orien-
tadores educacionais e pedagógicos 
que analisavam desenvolvimento dos 
alunos e das turmas. Os professores 
eram avaliados anualmente e, caso 
apresentassem um sucessivo baixo 
desempenho, podiam ser desligados 
da escola.

Todo esse trabalho era prece-
dido por um planejamento rigoroso. 
Ele se iniciava a partir de um diag-
nóstico político, econômico e cultural 
da cidade onde a escola seria implan-
tada. Isso permitiu que fossem, pro-
positadamente, instaladas unidades 
em cidades com perfis bastante dis-
tintos, visando comparar e analisar o 
desenvolvimento das atividades edu-
cacionais em diferentes realidades. 
Esse planejamento também subsi-
diava o currículo das escolas, pois, a 
partir dele, eram selecionados temas 
centrais que deveriam ser abordados 
de maneira integrada por todas as dis-
ciplinas. 

Além da integração, a gra-
de de disciplinas do currículo era 

acrescida por Artes Industriais, Prá-
ticas Comerciais, Práticas Agrícolas 
e Educação Doméstica, ministradas 
para todos os alunos, de ambos os 
sexos. Essas disciplinas tinham forte 
ligação com as chamadas instituições 
didático-pedagógicas, como a horta, 
a cantina, o banco escolar e o gover-
no estudantil, que eram administra-
dos pelos alunos com a participação 
dos professores. Isso fazia com que o 
trabalho nas instituições fosse articu-
lado com os conteúdos desenvolvidos 
na sala de aula.

A radicalização da experi-
ência - Algo que marcaria a proposta 
pedagógica dos Ginásios Vocacio-
nais ainda não estava explicitamente 
presente: a defesa do engajamento, 
característica da filosofia personalis-
ta de Emmanuel Mounier; o desen-
volvimento da “consciência crítica” 
do aluno, já presente no pensamento 
católico e nos documentos do Movi-
mento de Educação de Base (MEB); 
assim como o trabalho como princí-
pio educativo, oriundo dos textos de 
Marx. Essas proposições vão apare-
cer nos documentos do Vocacional a 
partir de 1967. 

Nesse contexto, as alterações 
na base filosófica da proposta impli-
caram uma mudança no sentido dado 
às metodologias e técnicas utilizadas. 
Em 1968, por exemplo, ganharam 

destaque central temas como “com-
preensão do processo de desenvol-
vimento do capitalismo mundial e a 
inserção do Brasil nesse processo” 
e “fatores determinantes para o sub-
desenvolvimento do Brasil”. Além 
disso, o comprometimento de alunos 
e professores com a “transformação 
do universo onde estavam inseridos” 
ganhou tonalidades mais intensas, 
com alguns desses sujeitos passando 
a atuar mais diretamente nos movi-
mentos sociais, especialmente junto 
ao movimento estudantil. Há também 
o ingresso, tanto nos Ginásios Voca-
cionais como no Serviço do Ensino 
Vocacional (SEV), de indivíduos li-
gados à militância política, especial-
mente à Ação Popular (AP). Maria 
Nilde Mascellani, que foi uma das 
lideranças desse processo, também 
implementou uma mudança significa-
tiva no SEV, demitindo a maior parte 
dos coordenadores  das áreas, alguns 
dos quais professores que estavam no 
Ginásios desde 1961 e que não esta-
vam em total concordância com as 
mudanças em curso.

O confronto com a ditadura 
– Embora fosse previsível que esse 
processo culminasse em confronto 
com uma ditadura militar em proces-
so de recrudescimento, a gota d’água 
que motivou a intervenção militar e 
posterior fechamento dos Ginásios 
não esteve diretamente ligada às mu-
danças em curso. A crise se iniciou 
quando um orientador pedagógico e 
um professor de Artes Industriais do 
Ginásio Vocacional de Americana, 
respectivamente Vladir dos Santos e 
Francisco Cid, após serem demitidos 
por justificativas estritamente peda-
gógicas, elaboraram uma denúncia 
à sede do II Exército em Campinas, 
afirmando que os Ginásios efetiva-
mente eram uma experiência edu-
cacional subversiva e comunista. 
Estava dado o motivo para que, em 
dezembro de 1969, as unidades fos-
sem invadidas e professores e funcio-
nários detidos. Foram formalmente 
indiciadas por atividades subversivas 
a diretora da unidade de Americana, 
Áurea Cândida Sigrist de Toledo Piza 
e a coordenadora do SEV, Maria Nil-

Capa de folheto de divulgação do SEV, 
projeto francês que foi uma das refe-
rências para criação do Vocacional.

Capa de folheto da Escola de Sèvres, 
projeto francês que foi uma das refe-
rências para criação do Vocacional.
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de Mascellani. Vladir dos Santos, um 
dos denunciantes, viria a tornar-se, 
pouco depois, diretor do Ginásio de 
Americana.

O sentido da experiên-
cia – Uma das críticas aos GVs é a 
de que os mesmos fazem parte de 
um conjunto de outros projetos ex-
perimentais que significaram uma 
“saída tecnicamente avançada, mas 
socialmente conservadora” diante da 
impossibilidade de uma renovação 
mais ampla do sistema educacional. 
Segundo esses críticos, a tábula rasa 
que alinha os Ginásios Vocacionais 
a outras experiências educacionais 
contemporâneas – como o Ginásio 
Experimental da Lapa e o Colégio de 
Aplicação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP – seria o 
fato de essas escolas, ainda que com 
os devidos matizes, serem muni-
das originalmente de um referencial 
pedagógico conservador. Seriam, 
portanto, portadoras de toda miopia 
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acerca das relações capital- -traba-
lho que daí derivam e, assim sendo, 
constituíram-se ilhas de excelência 
que enveredaram pelo trato “psicope-
dagógico a questões sociais”, além de 
serem caras e inviáveis ao orçamento 
público. Estariam, desde sua origem, 
alheias a um movimento efetivamen-
te transformador da escola pública 
como um todo.

A crítica implica, necessaria-
mente, a definição do lugar social da 
escola. Se entendermos a escola como 
espaço de produção de uma cultura e 
não apenas de reprodução cultural, a 
história dos Ginásios desprende-se do 
rótulo de “mera experiência escola-
novista”. Embora naquela conjuntura 
de fins dos anos 1950 fosse pouco 
provável o surgimento de um projeto 
institucional experimental de nature-
za ideológica que não fosse conser-
vadora, a semente da “subversão” 
estava plantada. As condições para 
estruturação de uma escola como lo-

cal de produção de conhecimento, as-
sim como de valorização do professor 
como um trabalhador intelectual esta-
vam dadas, levando, evidentemente, 
a uma mudança na orientação política 
daqueles que a conceberam e, conse-
quentemente, na proposta educacio-
nal das escolas. Ainda que a radica-
lização da proposta pedagógica seja 
passível de questionamento, todos 
que pensam efetivamente uma escola 
comprometida com a crítica e com a 
produção de conhecimento, ou com 
“uma educação de qualidade”, têm 
muito a aprender com o que foi feito 
nos Ginásios Vocacionais do Estado 
de São Paulo ao longo de sua breve 
existência. ●

Fonte: 

Nunes, Clarice. Escola e De-
pendência: o ensino secundário e a 
manutenção da ordem. Rio de Janei-
ro, RJ, Achiamé, 1980.

As Classes Experimentais 
foram criadas pelo Departamento de 
Ensino Secundário (DES) do Minis-
tério da Educação com o intuito de 
inserir disciplinas práticas no ensino 
secundário, além de proporcionar o 
ensaio de novos currículos, métodos 
e processos de ensino. Fortemen-
te inspiradas no modelo francês das 
classes nouvelles, foram instaladas 
aproximadamente 50 escolas, em sua 
maioria particulares, em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, 
Pernambuco e Guanabara, entre os 
anos de 1959 e 62. Havia uma série de 
exigências para o seu funcionamento, 
como condições favoráveis para seu 
estabelecimento (estabelecendo prio-
ridade para os colégios de aplicação 
das faculdades de Filosofia e o Colé-
gio Pedro II), organização inicial para 
o primeiro ciclo (ficando a ampliação 
da experiência dependente dos resul-
tados obtidos), autorização do DES, 
ouvido o Conselho Nacional de Edu-
cação e regulamentação por ato mi-
nisterial.
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Área de Proteção Ambiental - APA - 
Corumbataí-Botucatu-Tejupá
Perímetro Corumbataí e Piracicaba 
Juqueri-Mirim – Área I
Milton José Hussni Machado Luz
milton.luz@habitacao.rc.sp.gov.br 

Miguel Milinski
miguelmilinski@hotmail.com

Este artigo tratará das Áreas 
de Proteção Ambiental nas quais o 
Município de Rio Claro está parcial-
mente inserido.

Área de Proteção Ambiental 
– APA é uma categoria de Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável, 
criada pelo poder público federal, 
estadual ou municipal. Seu território 
pode compreender terras públicas e 
particulares, bem como outras cate-
gorias de Unidades de Conservação 
e espaços especialmente protegidos.

A Lei Federal n. 9.985, de 18 
de julho de 2000, instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conserva-
ção - SNUC, regulamentando o Art. 
225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, definindo no 
inciso I do seu art. 2º uma Unidade 
de Conservação como um “espaço 
territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevan-
tes, legalmente instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de conserva-
ção e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de pro-
teção”. Envolve, portanto, a proteção 
da fauna e da flora, dos recursos hí-
dricos e também do solo, paisagens 
e processos ecológicos relativos aos 
ecossistemas naturais. Não se pode 

ignorar, ainda, o patrimônio cultural, 
acrescido pelas populações que nelas 
vivem.

Como informa folheto de di-
vulgação da Fundação Florestal do 
Governo do Estado de São Paulo, 
este Estado “já conta com 30 APAs 
estaduais, sendo 27 terrestres, com 
aproximadamente 2,5 milhões de 
hectares, que correspondem a 10% do 
território estadual, e 3 na zona costei-
ra e marinha, com cerca de 1 milhão 
de hectares”.

No Estado de São Paulo, a 
gestão das APAs estaduais é atribui-
ção da Fundação Florestal, órgão 
vinculado à Secretaria do Meio Am-
biente. Essa responsabilidade é com-
partilhada com o Conselho Gestor, de 
composição paritária, com número 
igual  de representantes do poder pú-
blico e da sociedade civil, todos com 
direito à voz e ao voto. Rio Claro tem 
uma parte do seu território inserida na 
APA Corumbataí, Botucatu, Tejupá, 
Perímetro Corumbataí, instituída des-
de 08 de junho de 1983, pelo Decreto 
Estadual 20.960 e regulamentada pela 
Resolução Secretaria do Meio Am-
biente - SMA-SP s/n. de 11/03/1987.  

Ao mesmo tempo, essa parte 
está também inserida nas áreas que 
compõem a APA Piracicaba Juqueri-
Mirim, criada pelo Decreto Estadu-
al n. 26.882 de 1987 e Lei Estadual 

n. 7.438 de 1991. Esses territórios 
abrangem, total ou parcialmente, 
quinze municípios paulistas. São 
eles: Analândia, Barra Bonita, Bro-
tas, Charqueada, Corumbataí, Dois 
Córregos, Ipeúna, Itirapina, Mineiros 
do Tietê, Rio Claro, Santa Maria da 
Serra, São Carlos, São Manuel, São 
Pedro e Torrinha.

Partes de suas áreas são so-
brepostas, como se pode ver no mapa 
a seguir e por esse fato elas têm sua 
gestão e seu Conselho unificados. É 
um órgão consultivo, cujas atribui-
ções abrangem a participação no pla-
nejamento, gestão, articulação regio-

Região do Santana do Urucaia - ao fun-
do as cuestas no município de Ipeúna. 
Imagem datada de março de 2014.
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nal e monitoramento para a garantia 
da conservação do Patrimônio Natu-
ral. As reuniões ordinárias do Conse-
lho Gestor são bimestrais e abertas a 
todos interessados.

Estas APAs são unidades de 
conservação de uso sustentável; isso 
significa que nem tudo é proibido no 
seu território, basta serem os empre-
endimentos adequados aos critérios 
de conservação e proteção e que qual-
quer interferência nos seus territórios 
deve obedecer a critérios especiais. 
Para melhor cumprir essas funções e 
orientar os trabalhos de todos os que 

se relacionam com as APAs, a Fun-
dação Florestal e o Conselho Gestor 
deverão elaborar o Plano de Manejo, 
obrigatório pela Lei do SNUC, cuja 
atividade  está em curso.

Mais especificamente, a mo-
tivação de criação desta APA foi a 
presença e a necessidade de proteção 
e recuperação dos seguintes atributos 
ambientais estratégicos para a socie-
dade: 

1 - possuir parte das Cuestas 
Basálticas da Bacia Sedimentar do 
Paraná, no Estado de São Paulo;

2 - possuir recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, abrangen-
do cabeceiras dos rios Jacaré-Pepira, 
Jacaré-Guaçu, Piracicaba, Corumba-
taí, bem como áreas de afloramento e 
recarga do Aquífero Guarani;

3 - possuir formações vegetais 
dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, 
bem como suas faunas associadas;

4 - possuir patrimônio histó-
rico e arqueológico de suma impor-
tância.

Daí a necessidade de:
1 - proteger os rios, córregos 

e nascentes;
2 - conservar as matas, capo-

eiras, campos e várzeas;
3 - buscar alternativas de ge-

ração de renda para os moradores, 
aproveitando os recursos naturais da 
região, sem destruí-los;

4 - valorizar a região através 
da melhoria das condições de vida 
das pessoas que nela vivem e traba-
lham;

5 - disseminar atitudes am-
bientalmente corretas e a participação 
da população na gestão ambiental, 
através da educação ambiental.

Depois de um bom tempo sem 
estar instituído, o Conselho Gestor, 

item obrigatório para a administra-
ção das APAs, voltou a funcionar, em 
especial nas APAs de Corumbataí e 
Piracicaba, no ano de 2010. Por um 
esforço do então Secretário Estadual 
do Meio Ambiente, Xico Graziano, 
foram feitos os documentos e a con-
vocação, processo que culminou com 
a posse do Conselho Gestor, realizada 
no Município de Rio Claro, com todo 
apoio do Prefeito Du Altimari. 

No dia 26 de fevereiro de 
2010, realizou-se a primeira reunião 
ordinária, elegendo-se a primeira 
diretoria executiva, tendo como pre-
sidente, o Sr. Luiz Sertório Teixeira, 
representando a Fundação Florestal 
como gestor, ocupando esse cargo 
por força de Lei, e para vice-presi-
dente o Sr. Antonio Carlos Senise 
da Associação dos Proprietários de 
Imóvel do BROA – APIB, instituição 
da sociedade civil e, como Secretário 
Executivo, Milton José Hussni Ma-
chado Luz, representante de uma das 
15 Prefeituras integrantes das APAs, 
todos eleitos por unanimidade.

Hoje, todos os projetos de 
relevante impacto ambiental a se-
rem desenvolvidos nas APAs, cujos 
licenciamentos são protocolados na 
CETESB, devem receber parecer do 
Conselho Gestor da APA. A partir de 
então, um grande exercício de par-
ticipação e democracia, bem como 
de dedicação às questões do meio 
ambiente fizeram parte da rotina do 
Conselho Gestor que passou a tomar 
um contato maior com os problemas 
relativos à ocupação dessas áreas. 

Em 30 de abril de 2010, o 
Conselho redigiu uma Moção, cum-
primentando a Secretaria do Meio 
Ambiente pela iniciativa de contrata-
ção de um gestor ambiental para cada 
unidade de conservação. Solicitou, 
também, a moção  a transformação do 
Conselho Gestor de consultivo para 
deliberativo, demanda que ainda não 
foi atendida, mas que se  configurou 
num grande avanço.

Alguns exemplos de projetos 
que foram analisados: 

– UNIDUTO - Sistema lo-
gístico constituído por dutovia, ter-
minais e portos fluvial e marítimo, 

Mapa de localização das APAs Corumbataí e Piracicaba: elas abrangem juntas 
323.000 hectares e 15 municípios paulistas, sendo eles: Analândia, Barra Bonita, 
Brotas, Charqueada, Corumbataí, Dois Córregos, Ipeúna, Itirapina, Mineiros do 
Tietê, Rio Claro, Santa Maria da Serra, São Carlos, São Manuel, São Pedro e Tor-
rinha. Fonte: Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Sem data.
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que tem como objetivo a criação de 
uma nova alternativa de escoamento 
e distribuição de etanol que passa por 
territórios das APAs;

– Usina Paraíso Bioenergia 
– ampliação do plantio de cana-de-
açúcar;

– Mineração JUNDU – extra-
ção de areia; 

– ALFA Agro Energia – ex-
pansão de plantio de cana-de-açúcar; 

– Poliduto Oeste Paulista – 
consiste em um empreendimento de 
infraestrutura de transportes e logís-
tica de combustíveis, cujo sistema 
será constituído de dutos fechados 
com extensão total de cerca de mil 
quilômetros, distribuídos em dois ei-
xos, ao longo do território paulista, o 
Oeste e o Leste; 

– Projeto de duplicação da 
linha férrea, sob o controle da ALL 
e terminal de porto seco, promovido 
pela COSAN, trecho Itirapina-Boa 
Vista; 

– Instalação da Pedreira Dois 
Córregos; 

– Linhão de Transmissão de 
Energia COPEL, que atravessa vá-
rios territórios da APA; 

– Projeto Aproveitamento 
Múltiplo Santa Maria da Serra (AM-
SMS) empreendimento que objeti-
va, principalmente, a extensão da 
Hidrovia Tietê-Paraná por 45 km, 
permitindo a navegação fluvial até o 
Distrito de Ártemis no Município de 
Piracicaba.

Em 2012, houve a renovação 
do Conselho Gestor, tendo sido Rio 
Claro reconduzido ao cargo de titular 

e também reeleito para a Secretaria 
Executiva, cerimônia que ocorreu no 
dia 21 de março de 2012, no Anfitea-
tro da Engenharia Elétrica, Campus I 
da USP São Carlos. Agora, no início 
de 2014, ocorrerá mais uma renova-
ção do Conselho Gestor, à qual os 
municípios e organizações da socie-
dade civil deverão estar atentos para 
participar e colaborar, mais uma vez, 
na defesa das questões ambientais.

Planejando, desde então, uma 
participação maior do Município de 
Rio Claro e de suas responsabilida-
des com o Meio Ambiente, conside-
rando que parte do seu território se 
encontra no perímetro das APAs, a 
Secretaria do Planejamento, Desen-
volvimento e Meio Ambiente, em 
2010, tomou a iniciativa de propor 
junto aos Comitês PCJ, através do 
FEHIDRO – Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos, sob a coordenação 
do Sr. Miguel Milinski, o Projeto de 
“Diagnóstico Ambiental e Desenvol-
vimento de Sistema de Implementa-
ção de Projetos de Recuperação da 
qualidade dos Corpos D’Água do 
Município de Rio Claro”, que foi 
aprovado e desenvolvido a partir 
de 2011, sendo colocado em prática 
em 2013, sob o comando da atual 
Secretária Olga Salomão. O Projeto 
está em fase de execução, devendo, 
quando da sua conclusão, dotar o 
município de amplo levantamento 
de todos os atributos hídricos – nas-
centes, córregos, rios, lagos –, matas 
ciliares, estudo sobre as áreas degra-
dadas e erosões, bem como de estra-
das rurais e drenagem rural. 

Acompanhando essas ações 
que visaram integrar, definitivamen-
te, os trabalhos de meio ambiente na 
proposta de conservação das APAs, 
paralelamente ao trabalho de despo-
luição do Rio Ribeirão Claro com a 
interligação dos emissários à estação 
de tratamento de esgoto inaugurada 
em 2011, foi realizado o projeto de 
plantio de árvores nativas na cabe-
ceira do rio Ribeiro Claro, sob o tí-
tulo: “Recuperação de Área Degra-
dada de Mata Ciliar da Cabeceira do 
Ribeirão Claro”. 

Esse projeto, com ênfase tam-
bém na educação ambiental, coorde-
nado pelo Sr. Waldemar Bobbo – na 
oportunidade presidente do Conse-
lho de Defesa do Meio Ambiente 
de Rio Claro - COMDEMA e pelo 
Sr. Miguel Milinski da Secretaria 
de Planejamento, Desenvolvimento 
e Meio Ambiente – foi selecionado 
pelo programa Ações Municipais 
para a Proteção das Águas no Estado 
de São Paulo, da Secretaria do Es-
tado do Meio Ambiente, para fazer 
parte de publicação referente ao Ano 
Internacional de Cooperação pela 
Água, de 2013.

As APAs, portanto, junta-
mente com todas as áreas protegi-
das do Estado de São Paulo, são 
essenciais à manutenção do ciclo 
hidrológico e do regime climático 
do território paulista, como bem de-
finiu a Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente, quando da reativação dos 
Conselhos Gestores das APAs, às 
quais os municípios devem ter intei-
ra dedicação. ●

Santana do Urucaia - ao fundo a cidade de Rio Claro. 
Março de 2014.

Santana do Urucaia e ao fundo o Morro do Macaco e as 
cuestas do município de Ipeúna. Março de 2014.
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Moysés e as Águas que 
não Jorraram da Pedra
Percy de Oliveira
Artista Plástico e Pesquisador Histórico
percy.oliveira@bol.com.br

No ano de 1916, Rio Claro já 
era servido de água encanada e esgo-
tos. Esse serviço era prestado, na épo-
ca, pela “Empresa de Aguas e Exgot-
tos de Rio Claro”, mediante contrato 
firmado com a Câmara Municipal. 
Esse contrato tinha gerado muitas dis-
cussões, por causa de algumas cláusu-
las que não tinham sido perfeitamente 
explicitadas. Justamente por essas 
falhas, a empresa deixava de cumprir 
muitas das suas atribuições.

Além disso, o serviço em si 
era precário, e a água servida à po-
pulação era de má qualidade. Havia 
constante falta do líquido nas tornei-
ras, o que gerava muitas reclamações. 
Mesmo assim, multas eram aplicadas 
aos que não cumpriam com os paga-
mentos das taxas.

Por esse tempo, um cidadão 
chamado Cypriano Antonio Perei-
ra, morador no Bairro Cidade Nova, 
enviou um requerimento à Câmara 
pedindo suspensão de multa que lhe 
fora aplicada por não pagamento da 
taxa de água. Assim, vemos na ata da 
Câmara Municipal de Rio Claro do 
dia 5 de maio de 1916, consignado o 
seguinte:

“Informação do Snr Prefeito 
sobre o requerimento de Cypriano An-
tonio Pereira – A vista do requerimen-
to supra, cumpre-me informar a Câ-
mara, que de facto na época allegada 
no requerimento, houve falta d´agua 
no bairro da cidade nova, onde então 
morava o Supplicante; mas a Empresa 
d´aguas allega ter deixado de fornecer 
água no prédio em questão por falta 
de pagamento da respectiva taxa pelo 
Supplicante. O Secretario apresente 
este requerimento a Commissão de 

Justiça, afim de ser completado o des-
pacho do Snr Presidente. Rio Claro, 
29 de Abril de 1916. Ignácio de Mes-
quita, Prefeito.

O vereador Snr. Estevam de 
Toledo, pedindo a palavra, leo o se-
guinte : Opino pela intervenção da 
Câmara, a favor do Snr Cypriano 
Antonio Pereira, na questão de paga-
mentos de taxas d´agua cobradas pela 
Empresa de Aguas e Exgottos..Para 
motivar essa minha opinião passo a 
historiar o facto. – Cypriano Antonio 
Pereira tem a infelicidade de habitar, 
já não digo esta cidade onde fatídico 
Moysés agadanhou todas os manan-
ciaes para gotejar água na guélla do 
povo, mas, a modesta casinha n.o 1 
da Avenida 6, situada na celebre cida-
de nova, celebre por que na opinião 
do nosso Moysés, o povo dessa parte 
da cidade tem o previlegio de papa-
gaio, não bebe água, razão por que a 
milagrosa varinha mágica não surrou 
nenhum rochedo para aquelles lados. 
Cumpre-me notar que nosso profecta 
da nova espécie julga-se com o di-
reito de cobrar milagres realisados e 
não realisados. Firmado nesse direito 
creado pela sua imaginação satânica, 
manda o seo cobrador á casa do nosso 
bom Cypriano. Escutemos o dialogo 
que se estabelece entre os dois.

- O Snr quer o seo recibo?
- O que é que o Snr pretende 

receber?
- As taxas de água pelo mez 

vencido.
- Que água? Pois então vosses 

querem cobrar aquillo que não forne-
ceram?

- Não tenho nada com isso, eu 
sou apenas cobrador, até logo.

Findo esse pequeno diálogo, 
fica o nosso Cypriano resmungando:- 
O raio o parta esse mongo que quer 
cobrar o milagre que não fez ainda por 
cima diz que os habitantes da Cidade 
Nova tem o privilegio dos papagaios. 

Esta scena repete-se muitas 
veses, até que um dia chega novo en-
carregado sobraçando enorme chave 
para fechar o registro do encanamen-
to de .... ar, processo que tem o nome 
de córte d´agua. Acto continuo segue 
um aviso á Camara, notificando o 
corte d´agua por falta de pagamento. 
A Camara, pelo seo Prefeito manda o 
Fiscal intimar o relapso para no prazo 

Retrato de Stevan F. de Toledo.  
Sem data.
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de trez dias restabelecer o abasteci-
mento. O Fiscal cumprindo a ordem 
recebida, informa que deixou de fazer 
a intimação por verificar que não pode 
ser restabelecido o abastecimento por 
não existir água naquelle ponto da ci-
dade.

Neste ínterim, surge uma re-
presentação de muitos moradores da 
mesma cidade nova, clamando contra 
a falta d´agua. Diante dessa represen-
tação de muitas  outras queixas con-
tra esse abuso, move-se o famigerado 
Profecta, não para saciar a sêde dos 
sedentos, mas para exercer uma cruel 
vingança, porque hia transformar 
aquelle bairro uma verdadeira Lagôa 
dos Patos, afim de nella morrerem 
afogados aquelles rebelados que ou-
saram reclamar contra as suas deter-
minações. Para isso, ordens são dadas 
a uma horda de empregados para abrir 

uma passagem por baixo da linha fér-
rea, que comportasse a passagem de 
uma massa d´agua equivalente ao rio 
Amazonas. Ouve-se o estrepito das 
picaretas sobre o solo da Avenida 
oito, e logo os guinchos do desatarra-
char dos canos enferrujados e os so-
pros para desobstruil-os, e  finalmente 
fica concluído o grande serviço com a 
substituição de muitos canos por ou-
tros de maior calibre. – Nova voz de 
comando é ouvida, desta vez ordenan-
do para que sejam abertos os diques 
do oceano. – Ouvem-se as tripidações 
e os bufos da possante bomba, arcan-
do com o peso das impuresas d´agua 
da Cachoeirinha, e, as manobras dos 
registros são feitos com toda a pericia. 
Espera-se a todo o momento ouvir os 
gritos clamorozos dos flagellados pela 
sede, pedindo socorro à barca de Noé. 
– Cruel decepção: a água porejava nas 

torneiras como vertem as lagrimas 
nos olhos dos marinbondos. Diante de 
tamanho fracasso, decahido da graça 
divina por tentar afogar o próximo 
abusando do seu poderio aquático, 
perde o nosso heróe o nome de grande 
profecta que desse de beber a todo um 
povo, para chamar-se – Empresa de 
Agua e Exgottos  de Rio Claro.

Tendo alinhavado o meo histó-
rico, restando apenas pedir desculpas 
ao amigo Cypriano por ter revelado o 
seo dialogo com o cobrador d´agua e 
pedir perdão ao Santo Profecta Moy-
sés por ter vestido por momentos o 
seo Santo nome na Empresa d´agua e 
Exgottos.”

Observação - Manteve-se o 
texto original, daí as diferenças orto-
gráficas em relação  às novas leis que 
regem a Língua Portuguesa.  ●

Livro de Ata nº 29 - Câmara Municipal de Rio Claro, datado de 1916.

Manuscrito retirado do Livro de Ata nº 29 - Câmara Municipal de Rio Claro, página 4. Datado de 1916.

Manuscrito retirado do Livro de Ata nº 29 - Câmara Municipal de Rio Claro, página 4. Datado de 1916.
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Manuscrito retirado do Livro de Ata nº 29 - Câmara Municipal de Rio Claro, página 4. Datado de 1916.

Manuscrito retirado do Livro de Ata nº 29 - Câmara Municipal de Rio Claro, página 4. Datado de 1916.

Sessão Solene da Câmara Municipal de RC.Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.

Sessão Solene da Câmara Municipal de RC. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.
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Trem, Viagens, Aventuras 
e Saudades
Jeferson Rodolfo Cristianini
Teólogo e Pós-graduando em Teologia e História do Protestantismo no Brasil
jeferson.cristianini@hotmail.com

 Dia desses, vi um post no 
Facebook sobre trem, que me deu 
nostalgia. Dia desses, pela manhã, 
ouvi o som da buzina do trem, aqui 
em Rio Claro, passando na Rua 1 com 
a Avenida 8. Som que me fez lembrar 
a minha infância, os meus amigos, as 
minhas viagens e os livramentos de 
Deus. 

O trem ainda passa por Rio 
Claro, aliás, minha cidade se desen-
volveu por conta do trem. Rio Claro 
é devedor aos trilhos da ferrovia, pois 
o trouxe famílias, “progresso” e cres-
cimento para a cidade. Ainda há uma 
oficina que conserta os trens aqui em 

Rio Claro. O post era uma foto de uma 
máquina com uma frase pedindo o re-
torno dos trens. Lembrei-me de como 
o trem fez parte de minha infância. 
Às margens da cidade de Rio Claro, 
passava ele. O bairro onde eu morava 
era dividido pela linha do trem. Aliás, 
era o final da cidade, lá na Avenida 66. 
Da linha para lá era pasto onde vacas 
e cavalos se alimentavam. Nós, eu e 
meus amigos de infância, brincáva-
mos na linha do trem, colocávamos 
pedras para ouvirmos o “zunido” do 
trem quando as estraçalhava e contá-
vamos quantos vagões as máquinas 
puxavam. Houve um dia que coloca-

mos até um sofá velho para ver a pan-
cada que ele ia tomar. Nós, queríamos 
estudar na escola da Fepasa que havia 
em Rio Claro. Ainda existe um antigo 
barracão que conserta os trens.  

Sonhávamos em dormir em 
um vagão vazio. Regulávamos nossos 
relógios baseados no horário do trem. 
Era legal quando o trem tinha que fi-
car parado e nós conversávamos com 
o maquinista ou com os passageiros. 
Era triste quando alguém morria. O 
clima era horrível. Ficávamos dias fa-
lando da morte e de como o trem havia 
esmagado o que estava na frente. Um 
maquinista, uma vez, disse para nós 

Fachada da Estação. Foto: Demétrio Tadeu Ceccato. Imagem do acervo do Arqui-
vo Público e Histórico de Rio Claro. 2010.

Pare, olhe e relembre o passado. Foto: 
Camila Jaqueline Roriz Joly. Imagem 
do acervo do Arquivo Público e Histó-
rico de Rio Claro. 2010.
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que ele era maquinista porque amava 
a liberdade. Daí meu irmão queria ser 
maquinista, mas foi estudar Geogra-
fia na Unesp, e depois dar aulas. O 
mundo dá voltas, como o trem que vai 
desbravar os lugares desconhecidos. 
Só quem sabe o destino do trem é o 
maquinista. Os passageiros até sabem 
o destino, mas não sabem o trajeto e 
nem as aventuras pelas quais passarão 
até chegar ao destino de seus bilhetes.

Lembro-me de viajar muitas 
vezes de trem, para Bauru, era legal 
subir no trem e depois passar na rua 
da minha casa. Eu sempre pergunta-
va: “Mãe porque nós não podemos 
subir no trem quanto ele passa na rua 

da nossa casa?”, ela respondia com 
calma: “Meu filho, na nossa rua não 
há estação de trem”. Era muito le-
gal viajar de trem, ver aquele senhor 
empurrando aquele carrinho cheio de 
guloseimas, mas que nosso dinheiro 
nunca era suficiente para comprar. Era 
legal ver a divisão que a organização 
da ferrovia estabelecia: primeira clas-
se e segunda classe. Era bom ouvir o 
barulho da buzina do trem, parecia 
que rasgava tudo, e anunciava o poder 
do trem com um som bem forte, que 
acordava todo mundo. Outro barulho 
legal era o do solavanco que ele dava 
quando trocava de trilhos, era muito 
“da hora”. 

Viajar de trem era ter que 
conviver com pessoas chatas, outras 
impregnadas pelo forte cheiro de ci-
garro, aliás, as pessoas fumavam ali 
mesmo. Sempre que íamos viajar de 
trem, minha mãe fazia lanches de pão 
com carne moída (buraco quente) 
que descia com refrigerante quente. 
Aff! Outras vezes, íamos para Cam-
po Limpo Paulista visitar minha avó, 
descíamos em Jundiaí, daí pegávamos 
outro trem. Outra aventura.

De vez em quando, bate uma 
saudade grande dos trens, por isso 
deixei aqui meu registro e minha gra-
tidão pelas aventuras que o trem me 
proporcionou. Fiz amigos à beira da 

Locomotiva. Foto: Demétrio Tadeu Ceccato. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 2010.

Manhã fria. Foto: Benedito Rolim Saullo. Imagem do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 2010.

Túnel do tempo. Foto: Marcos Antonio Fegadolli. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 2010. 

Jantar no Trem Fantasma. Foto: Ibrahim Cesar Nogueira 
de Souza. Imagem do acervo do Arquivo Público e His-
tórico de Rio Claro. 2010.
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linha do trem que rendem frutos até 
hoje. O trem encurtou distâncias e fez 
com que eu pudesse matar a saudade 
das pessoas queridas. É uma pena que 
tenha acabado, e nem me fale que o 
metrô o substituiu. Balela! Para o es-
critor belga Francis de Croisset “A 
leitura é a viagem de quem não pode 
pegar um trem”. Para matar a saudade 
dos trens o jeito é conversar com os 
ferroviários que mantêm viva as his-
tórias do trem em Rio Claro ou ler os 
livros que narram as histórias das fer-
rovias em nossa região. É triste saber 
que Rio Claro é devedor ao trem e, 
ao invés de valorizar e preservar suas 
raízes e suas histórias, despreza tudo 
isso. 

Os trilhos que trouxeram pro-
gresso e crescimento a cidade agora 
são sufocados e cobertos pelo asfalto. 
Os trilhos agora dão espaço às novas 
avenidas. O asfalto apaga as marcas 
visíveis dos trens que são só trilhos, 
mas não apagam as memórias de 
quem viajou em seus vagões de pas-
sageiro. O balanço do trem, o cheiro, 
a som da buzina, o bilhete de partida 
ficam apenas na memória. Viajar de 
trem não é mais possível. Só é possí-
vel viajar no trem da memória. Quem 
é rio-clarense sabe que o trem faz par-
te da nossa história, faz parte de nos-
sa vida, faz parte de nossa memória. 
É hora de viajar na memória e matar 
saudades dos trens e seus caminhos. 
Bóra viajar! ●

Rio Claro e a “Vandeca” estacionada na 
plataforma, em 10/1996. Foto de José H. 
Bellorio. Imagem retirada do site 
www.estacoesferroviarias.com.br/r/rioclaro.htm.

Trem das cinco. Foto de Vagner Knetsch. Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro. 2010. 

Desencanto. Foto: Nathália Ap. Ferrei-
ra. Imagem do acervo do Arquivo Pú-
blico e Histórico de Rio Claro. 2010. 

Foto de Maria Angélica Ferreira. Ima-
gem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. 2010.

Estação IV. Foto: Maria Ap. Momente 
Cerri. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro. 2010. 

Inauguração da estação de Rio Claro, 
em 1876. Imagem do acervo do Arqui-
vo Público e Histórico de Rio Claro.
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RAÍZES

lourival antonio cristofoletti

Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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quando os rios costumavam ser claros
uma cidade de fé foi iniciada

na raiz de princípios evangelizadores
a escolha do nome primeiro

São João Batista

denotaram-se tempos depois
a preocupação e o encantamento
com o suave relevo
que inundou a nova denominação

São João Batista do Morro Azul

fruto do parâmetro
e do reflexo luminoso  
da cor predominante
de um deslumbrante céu

“Cidade Azul”

em paralelo, como nada 
tenciona ser para sempre
as águas que a abasteciam
invadiram alegres nosso espaço

Rio Claro

até voto  em contrário
como saudosismo ou alerta
para nosso encanto
esta última opção permanece
e nos engrandece. ●

Córrego da Servidão. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro. Sem data.

Av 1, Ruas 5 e 6. Desfile do centenário de Rio Claro em 1927. Imagem do acer-
vo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Capela do antigo Horto Florestal. Foto de Marcelo Ramos Ribeiro. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.

Lago Azul. Imagem do acervo do Arqui-
vo Público e Histórico de Rio Claro.
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Texto publicado no Jornal Tri-
buna 2000 - Caderno Especial. Edição 
506 - página 20. Ano de 2010

Em 1947, vim para a terra dos 
meus antepassados. Meu bisavô, ca-
sado com Catarina Vergueiro, admi-
nistrou a Fazenda “Ibicaba” em Cor-
deirópolis e sua própria Fazenda “Boa 
Esperança” e, meu avô que nasceu 
naquela fazenda, se dedicou aos negó-
cios de exportação de café.

Cheguei a Rio Claro pela anti-
ga estrada de Santa Gertrudes. Meu tio 
dirigindo seu Chevrolet novo estava 
com dor no coração pois a via era toda 
cascalhada e seca, levantando pedras e 
nuvens de poeira apesar dos tufos de 
erva cidreira plantada em ambos os 
lados da estrada. Rio Claro, naquele 
ano era uma cidade pequena e pacata 
com 50.000 habitantes e, praticamen-
te, todos os moradores se conheciam. 
A cidade na porção norte não ia além 
dos trilhos da Paulista, a oeste o “Co-
légio dos Padres”, era o limite, ao sul 
a avenida da Saudade e a leste o Horto 
limitavam o espaço urbano.

Nas ruas e avenidas, todas com 
paralelepípedos e de mão dupla, circu-
lavam 500 veículos. Podia-se encon-
trar vaga para estacionar em qualquer 
lugar e a qualquer hora. Para atender 
à população, da Estação de Estrada de 
Ferro partiam os ônibus urbanos, uma 
frota de carros antigos que, pratica-
mente, quebravam todos os dias du-
rante o percurso deixando os passagei-
ros esperando por um longo tempo nos 
ponto. A fumaça preta dos escapamen-
tos, originou o apelido de “Esquadrilha 
da Fumaça”, dado pela população.

O que me impressionou muito 
foi o grande número de bicicletas que, 
de manhã e à tarde, circulavam pela 
cidade. Eram os empregados indo ou 

A cidade que tenho vivido
Helmut Troppmair 
helmut.troppmair@gmail.com

Banca Central. Foto de Marcelo Guimarães. 2011. Imagem do acervo do APH
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vindo das Oficinas da Paulista, então a 
maior indústria da cidade com aproxi-
madamente 1.000 empregados. Além 
dos carro, ônibus e bicicletas também 
rodavam as charretes que tinham seu 
ponto junto a Estação e no Jardim 
Público, naquela época ainda cortado 
pela Avenida Um.

Em seus automóveis ou a pé, os 
velhos mestres se deslocavam de colé-
gio para colégio (Ribeiro, Industrial, 
Koelle, Bilac e Alem) para ministrar 
suas aulas. Prof. Vitorino Machado, 
Laura Pena Joly, Armando Grisi, Ru-
bens Picka, Luiz Cerri, Ângelo Freschi 
e tantos outros.

Na segunda metade do século 
passado, Rio Claro tinha fama, com 
muita razão, de ser uma cidade bem 
cuidada e muito limpa. As ruas e jar-
dins eram varridos todas as manhãs 
antes de a cidade acordar e o comercio 
iniciar suas atividades. Aliás o Jardim 
Publico, plantado no fim do século 
19, era cercado por grades e grandes 
portões, depois removidos e hoje en-
contrados junto à igreja Luterana e à 
Santa Casa.

No mês de junho na comemo-
ração do aniversario da cidade, junto 
ao Tanque de Índio, era realizada a 
“Exposição de Orquídeas”, cultivadas 
em nossa e outras cidades, atraindo 
sempre numerosos admiradores. Era 
costume naquele tempo frequentar o 
Jardim Público e, sentados nos bancos 
que, nos encostos divulgavam firmas 
rio-clarenses, ouvir músicas, notícias e 
propaganda pelo “Serviço de Alto Fa-
lantes Primavera”.

Devo destacar que o orgulho 
da cidade eram os trens e as oficinas 
Paulista. Os trens sempre pontuais, 
permitiam regular os relógios pelas 
chegadas e partidas. Para entrar na 
plataforma afim de acompanhar o em-
barque ou desembarque da pessoas, 
era preciso apresentar um bilhete que 
era controlado e picotado por um fun-
cionário impecavelmente vestido. Nos 
5 minutos de parada dos trens o mo-
vimento na plataforma era frenético e 
com a subida e decida dos passageiros 
e a venda de sanduiches e refrescos 
enquanto os carregadores de mala es-

Os Fiéis(MovintosII). Foto de Marcelo Ramos. 2011. 
Imagem do acervo do APH
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preitavam se alguém necessitava de 
seus serviços para levar a bagagem até 
o ponto de taxis defronte da Estação 
cuja era formada por grandes e pesa-
dos carros importados das marcas Ford 
e Chevrolet.

Apesar de não tão comum, 
frequentavam-se os restaurantes e ba-
res alguns muito conhecidos e outros 
que existem até hoje: Garrafão (com 
excelentes camarões), Akamine (com 
pratos fartos e gostosos), Bar da Hil-
da, confeitarias Zoega, Gaib e outros. 
Sorvetes bons eram os do Excelsior e 
do Bar Alasca.

Porém, na Rio Claro daquela 
época, não faltaram problemas que 
somente com o passar dos anos foram 
resolvidos. Lembro-me da água bar-
renta que saia das torneiras exigindo 
que  nelas fossem colocados panos 
para reduzir a turbidez da água que, 
aliás, muitas vezes faltava durante 
horas ou não tinha pressão suficiente 
para atingir as caixas d’água exigindo 
a construção de depósitos rentes ao 
chão e sistema de bombardeamento 
para elevar água.

Grave problema eram os tele-
fones à manivela e não automáticos. 
Precisava-se implorar a telefonista 
para completar à tarde uma ligação pe-
dida de manhã. Somente telefonemas 
comunicando a morte de alguém, do-
ença grave, a hora do enterro, tinham 
preferência para “atendimento urgen-
te”. A instalação dos telefones auto-
máticos, aquele aparelhos pretos com 
disco, foi uma marca importante no 
progresso da cidade. 

Lembro-me também que na-
quela época o lixo era colocado na rua 
dentro de grandes latas de óleo (não 
existiam os sacos plásticos) recolhi-
dos, à noite, na carroceria de caminhão 
da Prefeitura pois não havia, como 
hoje, veículos especializados.

Na pequena Rio Claro o cór-
rego da Servidão corria no fundo do 
vale a céu aberto, ladeado nas margens 
por mato e bananeiras. Poucas eram as 
“pontes” que ligavam a parte central 
da cidade ao bairro da Santa Cruz. O 
riacho foi canalizado, primeiramente 
no trecho defronte daquela indústria. 

Paixão pelas Orquídeas. Foto de Osmar Antonio Campos Ribeiro. 2011. 
Imagem do acervo do APH

Praça. Foto de Benedito Rolim Saullo. 2011.  
Imagem do acervo do APH
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Campo de Malha do Boa Vista. Foto de Géssica F. X. de Oliveira. 2011. 
Imagem do acervo do APH

Jardim Público - Quem vê... Francesco V. Crisci. 2011. 
Imagem do acervo do APH

Anos mais tarde o Córrego da Servi-
dão foi todo canalizado e fechado dan-
do origem à atual avenida Visconde de 
Rio Claro e, na área das nascentes, ao 
Lago Azul.

Em dias e horas pré-estabeleci-
das pelo costume, o agueiro, o buchei-
ro, o padeiro, o verdureiro e o leiteiro, 
percorriam as ruas para vender seus 
produtos ás donas de casa que já es-
peravam ansiosamente pois precisava 
aprontar o almoço. Aliás as compras 
de gêneros alimentícios, etc., os man-
timentos eram feitos na “vendas” que 
entregavam a mercadoria em casa e os 
gastos feitos eram anotados na “cader-
neta”, paga no fim do mês. Também 
era costume não trancar os portões e 
deixar o terraço ou a janela os tíque-
tes de leite e pão. Estes produtos eram 
deixados, pelos fornecedores, no lugar 
do tíquete e, posteriormente, recolhi-
dos pelos donos da casa. De manhã, 
no mesmo horário, vinham os jornais 
“Diário”, editado com muito sacrifício 
pela D. Cecy e “O Cidade”.

Quem descia a Avenida Um à 
tarde, passava pela Banca do Anésio, 
onde se encontravam jornais e revistas. 
Anésio, dono da Banca, era amante 
da música e para alegrar o ambien-
te e para o seu prazer, Anésio tocava 
na sua vitrola as músicas que gostava 
valsinha, placas e chorinhos. A Or-
questra de Câmara Koelle tocava em 
homenagem à cidade na Rádio Clube 
de Rio Claro a PRF 2 e a Banda dos 
Ferroviários, no Correto do Jardim. À 
tarde, na saída dos alunos das escolas 
também se ouvia outro som, o da ma-
traca do Sr. José: vestido de avental 
branco com seu grande recipiente de 
metal nas costas, vendia o “biju” para 
a alegeria das criançadas e, porque não 
dizer, também para os adultos.

Lembro-me bem dos desfiles e 
procissões em datas cívicas ou religio-
sas que contornavam o “Jardim Públi-
co” para em seguida descer a avenida 
um. O povo se aglomerava nas calça-
das para apreciar o espetáculo ou para 
ver o filho(a) marchar garbosamente.

Nos dias de calor de fim de 
ano, as famílias colocavam cadeiras 
nas calçadas e puxavam um dedo de 
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prosa. Para os namorados aquilo era 
um “corredor polonês”, pois comentá-
rios não faltavam.

Os fins de semana, sábados 
e domingos, eram os dias mais espe-
rados, especialmente pela juventude. 
Do Cine Excelsior até ao Variedades, 
acontecia o “Footing”. Os homens pa-
rados no meio da rua e as moças nas 
calçadas, enfeitadas, desfilando seus 
vestidos mais bonitos. O uso das calças 
compridas e dos jeans para mulheres 
começou mais tarde. Os olhares eram 
ardentes para a(o) escolhida(o). Com o 
inicio do filme, ás 20 horas terminava 
o footing e começava o encontro dos 
namorados no cinema. O zig-zag de 
manhã, o matiné à tarde aos domingos 
e as sessões das 20 e 22 horas eram 
sempre concorridos, mas, em determi-
nada época, a tarde já se podia reser-
var por telefone, lugares numerados. 
Terminado o cinema ou o baile ia-se 
tranquilamente para a casa sem preo-
cupação com segurança, apesar da luz 
fraquinha da iluminação pública, feita 
com lâmpada de 60 Watts no alto dos 
postes de trilhos.

Vem daquela época a “Festa 
das Nações” no antigo campo do Rio 
Claro, hoje Espaço Livre. Cada barra-
ca representava um povo, uma nação e 
servia comida típica daquele país. Par-
te da renda era destinada à Prefeitura 
e outra para a associação responsável 
pela barraca.

Foi com imensa alegria que a 
população viu a construção e inaugura-
ção da Via Washington Luis permitin-
do rápido deslocamento para São Pau-
lo. Também a instalação da F.F.C.L., 
de Rio Claro foi uma conquista que 
animou a alegrou a juventude permi-
tindo estudos 3º grau. Os prédios Pa-
dula, Iracema Escrivão e Pedro Cury 
foram os três primeiros construídos e 
que mudaram a paisagem urbana do 
centro.

Não posso deixar de citar a ri-
validade que havia nos esportes entre 
os torcedores das equipes do Velo e Rio 
Claro. Em dias de jogo a cidade ficava 
polvorosa. A mesma rivalidade existia 
entre os jovens quando eram realiza-
dos os Campeonatos Inter-Colegiais. 

Uma tarde tranquila no Horto. Foto  de Wladimir J. Annunciato. 2011. 
Imagem do acervo do APH

Reflexão. Foto de Betto Colangelo. 2011. 
Imagem do acervo do APH
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Interno no Ginásio Koelle acompanha-
va as equipes de natação sendo sempre 
vitoriosa a equipe daquele colégio que 
tinha João Gonçalves, o “Peixinho” e 
Sonia Escher como grandes estrelas. 
Os jogos de basquete e vôlei também 
eram marcadas por grandes rivalidade 
e torcidas entusiasmadas.

Esta era a Rio Claro que co-
nheci.

Existe a cidade ideal? Não sei. 
Há aquela criada por nós: as constru-
ções, as ruas, os jardins, elementos 
materiais, mas existe a cidade da nossa 
lembrança, dos nossos sentimentos e 
saudade, aquela que a memória preser-
vou, a que amamos e nos emociona: é a 
“CIDADE INVISÍVEL”. Muito mais 
rica, mais humana, mais complexa que 
o arcabouço de tijolo, ferro e cal, que 
a contém. Muita coisa talvez seja mo-
dificada pela lembrança, os olhos do 
coração vêem de forma diferente. Mas 
a “Cidade Invisível” é aquela que abri-
ga nossa infância, nossa adolescência, 
toda nossa vivência. ●

Uma cidade rumo ao crescimento. Foto de Andressa G. Teixeira. 2011. Imagem do acervo do APH

Madrugador. Foto de Luiz Miotto. 2011.  
Imagem do acervo do APH
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Onde estaria Landim, em 1º 
de abril de 1964? Não há registros 
sobre isso. O que se tem é que, de-
vido à sua militância como operário 
em São Paulo, ele já fora obrigado a 
entrar para a clandestinidade, desde 
1963. Precisou abandonar o empre-
go. Depois de passar por Rio Claro 
algumas vezes, refugiou-se em uma 
fazenda em Fernandópolis (SP). Dali 
seguiu a Goiás e, finalmente, para o 
Araguaia. Se esteve em Rio Claro no 
dia do golpe, acompanhou o episódio 
mais quente da política local naquele 
momento. 

Abril começou com tempo 
quente na Câmara Municipal de Rio 
Claro. Um vereador renunciou ao 
mandato para evitar a prisão e dois 
outros foram cassados com mais 17 
suplentes. A maioria era do PTB e 
PSB. Um era do PR. No total, foram 
19 cassações e uma renúncia. 

A renúncia foi de José Crespo. 
Ele chegou a ser preso arbitrariamen-
te e liberado, após haver renunciado. 
As cassações de titulares foram de 
Irineu Prado e Aníbal Fusseti. Prado 
recusava manifestar apoio ao regime 
militar, por entender que a Constitui-
ção estava sendo violada.

Os suplentes foram cassados 
para evitar a posse de quem ainda 
reconhecia João Goulart como Pre-
sidente da República. O expurgo 
atingiu: Alcindo da Silva, Alfredo 
Lucitti, Antonio Albiazetti, Antonio 
de Almeida Rosa, Antonio Humber-
to César, David Moncaio, Domingos 
Antonio Teco, Herzílio Coriguazi Pe-
reira Junior, Irineu Barroti, Irlandino 
de Mattos, Otávio Bueno, Raimundo 
Pina de Menezes, Sebastiana Diuri, 
Sebastião Rodrigues, Virgílio Loren-
zetti e Waldomiro de Araújo. 

Consolidado o golpe, já no 
dia 1º de abril foi convocada sessão 
extraordinária, cuja pauta cuidava 
de providenciar uma “tomada de po-
sição em consonância às gloriosas 
tradições de defesa dos postulados 
democráticos”, de acordo com a con-
vocação do presidente.

O setor político tratava de 
alinhar-se imediatamente ao poder 
militar, não poupando seus integran-
tes, supostamente vinculados ao co-
munismo internacional. A pronta con-
vocação deixa evidente a articulação 
local desde antes do golpe.

Anos mais tarde, os cassado-
res de comunistas iriam admitir que 
houvera precipitação. Os anterior-
mente considerados perigosos es-
querdistas passaram a ser admitidos 
apenas como “jovens idealistas”. No 
geral, eram ferroviários empolgados 
com causas trabalhistas. Alguns de-
fendiam a legalidade, ou seja, a sus-
tentação constitucional do Presidente 
Jango.

Muitos se arrependeram das 
cassações de colegas e, ao final do re-
gime militar, participaram ativamente 
das campanhas de retorno à democra-
cia. No momento das chamas incendi-
árias do populismo, qualquer tomada 
de posição era difícil, ninguém sabia 
exatamente o que iria acontecer logo 
à frente. A preocupação principal era 
evitar a possibilidade de uma guerra 
civil. Muitos acreditavam que seria 
convocada nova eleição presidencial, 
o que só aconteceu 25 anos depois.

Dias depois do golpe, mu-
lheres rio-clarenses, donas de casa e 
representantes da classe média, com 
incentivo católico e apoio do gover-
nador Adhemar de Barros, participa-
ram de passeata pelas ruas centrais 
clamando contra o comunismo. O 

Orlando Momenté. Arquivo familiar. 
Sem data.

Política de RC em chamas
José Roberto Sant’Ana
Pedagogo e jornalista
jrsantana10@gmail.com
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menté foi um combatentes. O conflito 
estendeu-se de 1972 a 1974 e hoje 
tem seus detalhes apurados por inves-
tigações da imprensa, historiadores e 
pela Comissão Nacional da Verdade. 

  Na área de confluência dos 
rios Araguaia e Tocantins, local co-
nhecido como Bico do Papagaio, o 
confronto marcou a maior mobiliza-
ção das Forças Armadas depois da 
Segunda Guerra Mundial. Os efeti-
vos utilizados foram superiores a de 
três das quatro maiores campanhas 
militares do Século XX, ocorridas em 
Canudos.

Divididas em quase vinte 
operações, as cinco campanhas para 
vencer os revolucionários reuniram 
agentes estaduais da Polícia Militar e 
Civil, Polícia Federal, Polícia Rodo-
viária Federal, Serviço Nacional de 
Informações, além do Exército, Ma-
rinha e Aeronáutica.  

As Forças Armadas distribu-
íram-se entre batalhões de infantaria 
da selva, infantaria motorizada, bri-
gada de paraquedistas, fuzileiros na-
vais e batalhões de forças especiais.

A mobilização de tropas foi 
encerrada em 1975, com a Operação 
Limpeza, organizada para apagar os 
vestígios da luta e ocultar e incendiar 
corpos de guerrilheiros, segundo Le-
onencio Nossa, Tais Morais, e Tortura 
Nunca Mais.  

Buscas recentes conseguiram 
identificar apenas os restos mortais de 
duas pessoas da guerrilha, da norma-
lista de Agudos, Maria Lúcia Petit da 

evento repercutia a Marcha da Famí-
lia com Deus pela Liberdade, reali-
zada no centro de São Paulo, em 19 
de março, dia São José, protetor da 
família. A mobilização era organiza-
da pelo Deputado Cunha Bueno. Ele 
esteve em Rio Claro no dia da passe-
ata local.

Em uníssono, as rio-clarenses 
repetiam dois bordões, “Um, Dois, 
Três, Brizola no Xadrez” e “Verde 
Amarelo, Sem Foice Nem Martelo”. 
A marca ideológica da passeata que 
circundou a Praça da Liberdade e o 
Jardim Público esteve reservada aos 
organizadores. No mais, a mobili-
zação concentrava mães apavoradas 
diante da possibilidade de verem ma-
ridos e filhos convocados para uma 
guerra incompreensível.

A sessão extraordinária, con-
vocada para o dia 1º, desdobrou-se 
em várias até o final do mês. As dis-
cussões tensas contavam com pre-
sença policial para garantir que o 
resultado se limitasse ao esperado: 
cassações. O principal projeto de ex-
purgo foi aprovado por unanimidade.

Passado um ano do ocorrido, 
e serenados os ânimos, alguns vere-
adores manifestaram-se favoravel-
mente à anulação dos efeitos da de-
cisão anterior. O requerimento, para 
tanto, alegava que as acusações em 
que se basearam as cassações eram 
improcedentes. A tentativa revelou-
se infrutífera. 

O grupo de vereadores aves-
sos ao trabalhismo de tonalidade so-

cialista jogou pesado contra a ideia. 
Requereu que a presidência da Câ-
mara Municipal desse conhecimento 
às autoridades militares e policiais da 
disposição daqueles que pretendiam 
“anistiar” os condenados, em atitude 
que viria a favorecer a “marcha da 
subversão e contra a revolução em 
nossa cidade”. A partir daí, ficou tudo 
por isso mesmo.

O Prefeito, na época, era 
Augusto Schmidt Filho. A Câmara 
Municipal era integrada por: Mar-
cello Mesquita (presidente), Rober-
to César, Adhemar Catuzzo, Ângelo 
Dagnone, Aníbal Fusseti, Anibal 
Gulo, Antonio Maria Marrote, Dina-
el Marin, Evandro Mastricico, Faus-
to Pacheco Aguirre, Hélio Jorge dos 
Santos, Irineu de Oliveira Prado, Ja-
nuário Sylvio Pezzotti, Joaquim Ab-
dala, José Capretz, José Crespo, Ma-
noel José Silva, Pedro Kury, Ribeiro 
Mancuso, Taufick Simão e Waldemar 
Karam.

No dia 10 de março de 2014 
a Câmara Municipal aprovou projeto 
da Mesa Diretora, reabilitando, mo-
ralmente, as vítimas do expurgo de 
10 de abril de 1964.

Rio Claro na Guerra do Ara-
guaia: Landim, o herói revolu-
cionário

Com seu nome em bairros 
operários de quatro cidades do país 
e memorial em Rio Claro, ele integra 
a galeria dos heróis revolucionários 
da Guerra do Araguaia. Personagem 
da história nacional, nunca foi feito 
prisioneiro, em cerco de quase 10 mil 
soldados do Exército, Marinha e Ae-
ronáutica em dois anos de luta. Mor-
reu na selva em combate.

Nas selvas do Araguaia (PA), 
aconteceu o principal confronto po-
pular em forma de guerrilha contra 
o golpe de Estado em 1964. Mais de 
cem revolucionários, entre veteranos 
líderes comunistas (9), estudantes 
(45), profissionais liberais (12), ope-
rários (8) e camponeses (37) pegaram 
em armas para resistir e derrubar a 
ditadura. O rio-clarense Orlando Mo-

Antiga rua Samambaia, em que Landim 
morou. Acervo Waldemar Gallo.

Antiga escola Barão de Piracicaba, na 
Rua 8 com a Avenida 14, onde Orlando 
Momenté fez o curso primário. Sem data.
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Silva, 22 anos, e do estudante de Quí-
mica da Universidade Federal do Ce-
ará, Bergson Gurjão Farias, 25 anos. 
Ela foi executada na selva e ele morto 
em emboscada, o primeiro guerri-
lheiro a ser morto. Era 2 de junho de 
1972. Os combates haviam começado 
em 12 de abril daquele ano.

Landim, por sua vez, foi 
morto em combate na última fase 
do confronto. Tinha 40 anos de ida-
de. Como os demais revolucionários, 
seus restos mortais ainda não foram 
identificados. Segundo moradores, o 
corpo teria sido sepultado em cova 
clandestina por agentes do governo 
nas proximidades de Paxiba, região 
de Xambioá, cidade às margens do 
Araguaia.

Sem data de ocorrência, a 
morte de Orlando Momenté foi ofi-
cializada em 1996, por certidão de 
óbito com base em Lei do ano ante-
rior, referente à Anistia e a desapare-
cimentos políticos.   

Os detalhes da Guerra do Ara-
guaia nunca foram divulgados pela 
ditadura. O assunto foi mantido em 
segredo. Pacto de silêncio foi trata-
do entre os militares da época para 
preservar relações internacionais do 
Governo, evitar novos levantes e res-
guardar a imagem do regime, diante 
das dificuldades encontradas e dos 
métodos utilizados para exterminar 
um reduzido grupo de opositores. 

 Em sua maioria, os guerri-
lheiros eram estudantes, em média 
com pouco mais de 25 anos. O mais 
novo deles, Valdir, chegou ao local 
quanto tinha dezenove anos. Ele pre-
ocupava-se com a ideia de morrer na 
luta, sem antes conhecer o amor por 
uma mulher. Não conheceu.

As poucas divulgações à épo-
ca só aconteceram de forma excep-
cional, por manobras da imprensa 
que conseguiu burlar a censura. As 
primeiras notícias foram publicadas 
por O Estado de São Paulo, em 1972, 
que o New York Times transcreveu. 
O Jornal da Tarde publicou uma série 
de matérias especiais em 1979, ano 
da Anistia. 

Com a anistia de militares 

e revolucionários, o assunto atraiu 
a atenção de pesquisadores a partir 
de declaração do Major Jarbas Pas-
sarinho, em 1979, ao admitir que a 
“Guerra do Araguaia foi suja e por-
ca”. Ele se referia à violação do Tra-
tado de Genebra sobre direitos huma-
nos de prisioneiros. Nas operações de 
cerco e extermínio no Pará foi prática 
rotineira torturar, decepar, executar e 
decapitar prisioneiros, segundo Fer-
nando Portela. 

Até hoje, não há conhecimen-
to público dos arquivos da ditadura 
sobre a luta. Reconstituições de fatos 
vêm sendo feitas com base em depoi-
mentos dos quase vinte guerrilheiros 
sobreviventes, de moradores, oficiais 
e seus parentes. Alguns falam com 
sigilo de fonte. Outros, oficialmente, 
à Comissão da Verdade. Rompendo o 
pacto do silêncio, o major de então, 
Sebastião Curió, teria aberto seus ar-
quivos pessoais ao jornalista Leonen-
cio Nossa, de O Estado de São Paulo. 
A filha de um dos generais tornou 
público o arquivo do pai. A literatura 
sobre o Araguaia se amplia.

Na disparidade de fontes, en-
contra-se registro de que dois solda-
dos foram mortos por guerrilheiros. 
Outro cometeu suicídio. Estimativas 
diversas apontam de cinco a dez bai-
xas causadas por guerrilheiros. Os 
revolucionários mortos seriam 68, 
conforme Taís Morais.

Mais ainda, há registro de que 
seis soldados teriam sido mortos por 
consequência de fogo amigo, ou seja, 
tiroteio equivocado entre os próprios 
militares, e em acidentes por impe-
rícia no manejo de armas. Um teria 
sumido, quando foi comprar cigarros, 
conta Elmano Silva.

Vinte dos guerrilheiros eram 
mulheres. Várias delas foram à luta 
para acompanhar o marido ou na-
morado. Três delas deixaram o local 
quando engravidaram. 

Mesmo como inimigos, os 
soldados admiravam as jovens guer-
reiras por sua coragem. Algumas 
eram temidas. Por uma versão, a ja-
ponesa Sueli foi perfurada por mais 
de cem tiros de várias metralhadoras 

ao recusar rendição. O corpo teria 
ficado irreconhecível. Outra versão 
diz que ela foi executada com injeção 
letal. 

Entre os camponeses, a mais 
famosa das guerrilheiras foi Dina, 
que virou lenda por sua tenacidade e 
bravura. Diziam que ela virava bor-
boleta para fugir dos soldados. Dina 
e Tuca, esta outra guerrilheira, eram 
as últimas sobreviventes de todo o 

grupo quando foram executadas em 
julho de 1974, segundo Fernando 
Lessa/ Leonencio Nossa.

A guerrilha teria justiçado 
pelo menos uma pessoa, um jagunço, 
matador profissional a serviço de fa-
zendeiros. Ao que se tem, ele foi jul-
gado pelo tribunal revolucionário e 

Geraldo Momenté com foto do irmão 
Landim. Sem data.

Turma de Atiradores de 1952. Arquivo 
de Ademar Fernando Meyer.
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condenado. O pelotão de fuzilamento 
foi formado exclusivamente por mu-
lheres.

Pelos valores culturais de 
hoje, é difícil compreender as moti-
vações da guerrilha. Os anos 1960 fo-
ram uma época de extremos. A ideia 
de revolução mobilizava a juventude 
mundial da Guerra Fria. Na Europa, 
estudantes queriam mudar a socieda-
de. Lutavam nas ruas pela utopia de 
um mundo livre de opressões institu-
cionais. Nos Estados Unidos, queriam 
o fim da intervenção no Vietnam. 

Na América Latina, os estu-
dantes pegaram em armas contra a 
exploração capitalista e pela liberta-
ção do país da influência americana 
que, através da CIA, tutelava dita-
duras militares no continente sob a 
justificativa de evitar uma invasão 
comunista. 

Enquanto as forças brasileiras 
foram treinadas pelos Estados Uni-
dos, no Panamá (U.S Army School 
of the Americas), perto de dez guer-
rilheiros do Araguaia fizeram treina-
mento na China. O ideário maoísta 
influenciava a utopia da juventude 
internacional, sobretudo a partir da 
França. Ao contrário do mito, a guer-
rilha do Araguaia não tinha sustenta-
ção em Cuba ou na União Soviética.

Durante a ebulição desse ce-
nário geopolítico, Landim deixava 
Rio Claro para trabalhar como ope-
rário em São Paulo. Havia terminado 
o Tiro de Guerra, em 1953. Já era 
reservista. A lista dos atiradores de 
sua turma pode ser conferida em meu 
Facebook. 

Antes disso, ele cursou o pri-
mário na antiga escola Barão de Pira-
cicaba, que fica na Rua 8 com a Ave-

nida 14. Depois, estudou Desenho 
Mecânico na Escola Industrial. Em 
ambos os cursos foi um dos melhores 
alunos. Era bom em Matemática. Jo-
gava bem futebol, com bola de pano. 
Morava no bairro Samambaia. Gosta-
va de dançar no Grêmio dos Ferroviá-
rios. Seu irmão era maquinista. Ainda 
adolescente, sua vida não foi de fa-
cilidades. Depois do curso noturno, 
trabalhava em uma padaria para, em 
seguida, entregar jornais até o dia 
amanhecer. 

Em São Paulo, Landim che-
gou a trabalhar na Estrela, Antártica 
e Arno. Casou em 1961, quando se 
tornava membro do Partido Comu-
nista, ao qual se filiou por resultado 
de campanhas em porta de fábrica. 
Em 1963, entrou para a clandestini-
dade, segundo registra “Tortura nun-
ca mais”.

Naquele momento, o país es-
tava às portas do golpe militar. Ken-
nedy projetava a Operação Brother 
Sam para derrubar o governo bra-
sileiro. Ao final, o Presidente João 
Goulart foi deposto. Era 1º de abril de 
1964, de acordo com  Phyllis R.

No exílio, Jango morreu em 
1976. Sua morte tornou-se suspeita 
de haver sido articulada pela chama-
da Operação Condor, conforme re-
velações de um ex-agente uruguaio, 
vinculado à CIA. Segundo ele, teria 
sido adicionado veneno ao remédio 
para problemas cardíacos que o ex-
presidente tomava. Em novembro de 
2013, o corpo foi exumado para in-
vestigações.

A Operação Condor foi uma 
aliança entre as ditaduras do Brasil, 
Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai 
e Uruguai com a CIA para eliminar 
líderes de esquerda, nos países manti-
dos sob a hegemonia americana.

Com o golpe que derrubou o 
governo em 1964, Landim tornou-se 
definitivamente procurado. Precisou 
fugir para o interior, afastar-se dos 
centros urbanos e da família. Esteve 
em Rio Claro, pela última vez, em 
1969. Depois de Goiás, foi para o 
Araguaia. O local era área de refúgio 
para perseguidos políticos. Na região 

Turma de Atiradores de 1952. Arquivo 
de Ademar Fernando Meyer.

Manifestação em Brasília de familiares 
de mortos e desaparecidos durante o 
regime militar. Sem data. 

Manifestações políticas em Rio Claro, em 1964.
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de Xambioá, instalou-se como agri-
cultor em sítio próprio. Alguns cam-
poneses achavam que ele era chinês, 
o que estimulava a paranoia militar 
de invasão chinesa do continente.

No Araguaia, Landim sem-
pre trazia no bolso uma foto três por 
quatro da filha Rosana, que ficara em 
São Paulo, segundo Taís Morais. Ele 
ganhou a admiração dos moradores 
por sua simpatia e participação em 
atividades comunitárias (Comissão 
Nacional da Verdade – SP). 

Enquanto isso, desde a edi-
ção do AI-5, em 1968, as cidades vi-
viam sob os efeitos de um terrorismo 
de Estado. Estava em vigor a pena 
de morte para inimigos do regime; 
o exercício político era proibido; o 
Congresso Nacional havia sido fe-
chado e o Judiciário era mantido em 
tutela da Justiça Militar. Eliminação 
física e tortura de opositores era práti-
ca comum. Nas ruas, atuava o Esqua-
drão da Morte. A censura à imprensa 
impedia que a população soubesse do 
que acontecia. 

Na total impossibilidade de 
resistência nas cidades, principalmen-
te após as prisões em massa no Con-
gresso da UNE, em Ibiúna (1968), 
estudantes procurados passaram a 
concentrar-se também no Araguaia, 
por arregimentação de lideranças do 
PC do B. Segundo concluíam, a única 
opção que restava era a luta armada. 
Era tudo ou nada. Vida ou morte, diz 

Leonencio Nossa.
Conforme o comandante mi-

litar da guerrilha, Ângelo Arroyo, os 
estudantes estavam mais preparados 
para morrer do que para matar. Foi 
exatamente o que aconteceu. Foram 
exterminados, depois de vencer as 
duas primeiras das três operações 
de cerco e aniquilamento que ocu-
param de sete a dez mil soldados, de 
acordo com Fernando Portela.

Pela diferença de forças e o 
martírio sofrido em defesa de ideais 
que lhes custaram a vida, aqueles 
jovens têm sua identidade resgatada 
para a memória das revoluções ame-
ricanas. Resgatados da vala comum 
do anonimato, seguem para a galeria 
dos heróis vermelhos. 

O governo militar, por fim, 
acabou em 1985. Tudo começara em 
1964 com uma dívida de US$ 3,3 bi-
lhões. Terminava com uma dívida de 
US$ 102 bilhões (Taís Morais). Em 
1985 a inflação chegava ao índice 
de 242,24% ao ano (IBGE). O De-
putado Federal rio-clarense Ulysses 
Guimarães referia-se aos ministros 
militares como “Os Três Patetas”.

Episódio emblemático da 
ditadura, a Guerra do Araguaia 
tornou-se sinônimo de terror e de 
crimes contra a humanidade. Seus 
trágicos detalhes compõem longa 
história, que fica para ser contada 
em alguma outra vez, em memória 
de Landim. ●

Memorial Landim, Praça dos Artesões. 
Foto de José Roberto Sant´Ana. 
Sem data.

Gravura de Orlando Momente.  
Sem data
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A jovem educadora Maria 
Nilde Mascellani
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Educador Social – Vice Presidente da GVive -2012/2014
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imma.marques@gmail.com

A jovem Maria Nilde tinha 
um sonho, um grande sonho de amor 
e esse sonho tinha um nome: Edu-
cação.

Segundo entrevista de Maria 
Nilde Mascellani, em 1990, à Pro-
fessora Esméria Rovai, dizia ela que 
“desde que se conhecia por gente, 
não se contentava em conhecer a 
coisa, queria mexer com a coisa”. 

Nessa mesma entrevista, re-
lata que no final da década de 1940, 
na Escola Normal Padre Anchieta, 
em São Paulo, começou a dar au-
las práticas a um grupo de mães e 
crianças de um cortiço no bairro do 
Brás, na Capital. Sem que lhe fosse 
sugerido pelas professoras da Esco-
la Normal, visitava essas famílias e 
descobriu que as crianças poderiam 
aprender Aritmética e Geometria 
mais facilmente, a partir do cotidia-
no do cortiço do que pelas lições que 
eram dadas em sala de aula.

Nesse cortiço, as mulheres 
colocavam fora dos quartos uma lata 
com carvão e uma frigideira para 
fritar sardinhas, o que resultava em 
brigas entre vizinhas, pois no que 
uma se distraía, outra do quarto ao 
lado roubava uma sardinha. A partir 
dessa realidade, roubo de sardinhas, 
brigas de vizinhos, latas com carvão, 
entre outras situações, Maria Nilde 
criou uma série de exercícios de arit-
mética e geometria com as crianças. 

Elas fizeram o desenho do cortiço, 
um retângulo, e levantaram quantos 
quartos e moradores, quantas sardi-
nhas, latas, carvão havia por ali. Era 
material para sua aula.

Nesse mesmo cortiço, mon-
tou um pequeno grupo de mães, 
para discutir a educação dos filhos 
– como as crianças aprendiam ou 
não, as questões das lições de casa, 
a higiene, os fatos do cotidiano. Es-
sas discussões aconteciam no quintal 
de sua casa, no Brás, com um grupo 
de dezoito mães do cortiço, o que, 
segundo ela, “enlouquecia sua mãe 
e divertia seu pai, que participou 
algumas vezes”. A sua preocupação 
com o cuidar e entender a realidade 
social vinha do pai, que era dentista 
e cuidava que todos escovassem os 
dentes, tomassem vitaminas, comes-
sem frutas e legumes, em função da 
saúde.

Mais tarde, com esse olhar 
para a realidade social e agora for-
mada no curso de Pedagogia na USP, 
lá foi ela, em 1957, em busca de 
seus sonhos na cidade de Socorro, 
onde foram implantadas as Classes 
Experimentais no Instituto Narci-
so Pieroni. Ali foi experimentando, 
com outros professores e técnicos, o 
embrião dos vocacionais, uma reno-
vação em educação no país.

Deixando de lado a vida pes-
soal, abraçou de corpo e alma a cria-
ção dos Ginásios Vocacionais. Como 

Formatura na Escola Normal Padre 
Anchieta. Sem data.
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consequência natural, foi nomeada 
coordenadora e ao lado de professo-
res e técnicos de grande expressão, 
montou uma grande equipe no SEV 
– Serviço de Ensino Vocacional, 
realizando um marco histórico nos 
anais da educação brasileira.

Nascia, então, na década de 
1960, uma grande experiência, que 
poderia ter mudado os rumos da atu-
al educação brasileira.

A experiência tinha como ob-
jetivo servir de base para a implan-
tação da rede estadual na educação 
no Estado de São Paulo, ideia do en-
tão Secretario de Educação Luciano 
Vasconcellos de Carvalho, idealiza-
dor dos vocacionais no governo de 
Carvalho Pinto.

Criado em 1961, o Serviço 
de Ensino Vocacional, foi implanta-
do em seis unidades, com êxito to-
tal. Em 1962, surgiram as unidades 
de Americana, Batatais e São Paulo. 
No ano seguinte, nasceram as uni-
dades de Rio Claro (Chanceler Raul 
Fernandes) e Barretos (Embaixador 
Macedo Soares). Tanto deu cer-
to, que em 1965 outras 10 cidades 

aguardavam sua instalação e mais 
de 150 municípios estavam na fila de 
espera. No ano de 1968, mais novi-
dades com o surgimento do vocacio-
nal de São Caetano do Sul, Ginásios 
Vocacionais Noturnos de Americana 
e São Paulo, e também o Colégio 
Vocacional Oswaldo Aranha para o 
segundo ciclo.

Mas os tempos eram outros...
O Vocacional era uma esco-

la que ensinava os alunos a pensar, 
discutir e ser crítico, o que era visto 
como um absurdo para alguns seto-
res, inclusive do meio acadêmico. 
Eram tempos nada cor de rosa, eram 
os anos de chumbo.

Por decisão de uma minoria, 
a maior experiência em escola públi-
ca deixou de existir e foram fechadas 
todas as unidades ao mesmo tempo, 
em 12 de dezembro de 1969.

A partir de então, Maria Nil-
de foi perseguida, presa e proces-
sada. Em janeiro de 74, o RENOV 
foi invadido por policiais militares e 
Maria Nilde e seus companheiros fo-
ram presos. Ela permaneceu presa de 
18 de janeiro a 30 de março daquele 
ano. No cativeiro, usava seu tempo 
para escrever cartas, poesias e crô-
nicas. Deixou mais de cem relatos 
produzidos.

Ao sair do DOPS optou por 
permanecer no Brasil, trabalhando 
em prol da Educação: foi convida-
da a dar aulas na PUC/SP na área de 
Psicologia.  

Em 1986, conseguiu reunir 
centenas de ex-alunos e professores 
dos vocacionais, em um evento no 
Colégio Equipe, com a finalidade de 
criar a Fundação Memorial Vocacio-
nal. Ali foi lançada a semente que 
ficou germinando, e que brotou com 
a criação da GVive – Associação 
dos Ex-Alunos e Ex-Professores dos 
Ginásios Vocacionais do Estado de 
São Paulo, em 6 de agosto de 2005, 
para alegria de muitos  e, com certe-
za, dela também. O sonho de Maria 
Nilde tornou-se realidade - a criação 
de uma associação congregando to-
dos os que passaram pela experiên-
cia dos Ginásios Vocacionais. GVive  

simboliza que o Ginásio Vocacional 
vive em nossas mentes e corações.

 O ex-prefeito Azil Brochi-
ni, em 1989, convidou a educadora 
Maria Nilde Mascellani a ocupar o 
cargo de Secretária da Educação, em 
Rio Claro. Meses depois teve que 
exonerá-la, devido à pressão da Ma-
çonaria.

 Em meados de 1994, rece-
beu um convite para criar o Projeto 
Integrar, com base na experiência 
dos vocacionais, uma pedagogia 
para capacitação de trabalhadores 
desempregados. Esse projeto conti-
nua em atividade atualmente, e se re-
laciona com os movimentos do EJA 
– Educação de Jovens e Adultos. O 
Integrar hoje está difundido em vá-
rios países da África Lusófona.

 Defendeu, em dezembro de 
1999, sua tese “Uma Pedagogia para 

os Trabalhadores – O ensino voca-
cional como base para uma proposta 
pedagógica de capacitação profis-
sional de trabalhadores desemprega-
dos”, na Educação da USP. Dez dias 
depois, em 19 de dezembro de 1999, 
Maria Nilde Mascellani faleceu viti-
mada por um ataque cardíaco.

O sonho, porém, não acabaria 
aqui, não tinha por que morrer. Con-
tinua vivo dentro de nossas mentes 
e corações.

Em 2010, diversos parceiros 
– IIEP, Projeto Memória da Opo-
sição Sindical, CMFEUSP, CEEP, 
CNN/CUT e a GVive – se uniram 
no início de outubro de 2010, para 
transformar em realidade um sonho 

Encontro de Ex-Alunos no Colégio 
Equipe. 1986. 

Antigo prédio do DOPS – Hoje Me-
morial da Resistência de São Paulo. 
Sem data.

Palestra realizada em Rio Claro, antes 
de ser demitida da Secretaria de Edu-
cação (cena extraída do filme de Paulo 
Sergio Rodrigues, publicado no site 
www.youtube.com).
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antigo – sua tese de doutorado em 
livro. Em tempo recorde, em três de 
dezembro daquele mesmo ano, esta-
va lançado o livro “Uma Pedagogia 
Para o Trabalhador”, no antigo Cine 
Bijou na Capital.

Maria Nilde, infelizmente, 
nos deixou, mas sua lembrança e 
seu legado permanecem vivos. Após 
seu falecimento, ao longo dos anos, 
tem sido homenageada em diversas 
cidades do Estado de São Paulo. Em 
11 de agosto de 2007, na cidade de 
Americana, um ex-aluno do Voca-
cional, então Prefeito da cidade na 
época, Erich Hetzl Junior, inaugurou 
o CIEP Maria Nilde Mascellani. Em 
Ribeirão Preto, funciona uma creche 
que leva o seu nome. 

Como parte das comemora-
ções dos 50 anos do surgimento dos 
ginásios vocacionais (1962/2012) e 
dos 80 anos de nascimento de Maria 
Nilde, a GVive promoveu, no dia 4 
de maio de 2011, um evento no colé-
gio Sedes Sapientiae, em São Paulo, 
para prestar-lhe a devida e merecida 
homenagem. 

Todo o trabalho de Maria 
Nilde faz parte integrante da his-
tória da educação brasileira desde 
os anos 60 e sua proposta de ensino 
vocacional como base da capacita-
ção de trabalhadores, realizada no 
projeto Integrar, resgata uma dívida 
social, sem ter assumido uma forma 
assistencialista.  ●

Evento de lançamento do livro tese de 
Maria Nilde no Cine Bijou, em 03 de 
dezembro de 2010.

Encontro com ex-alunos de 1967 do 
colégio Oswaldo Aranha - Foto de 
capa do livro tese de Maria Nilde - 
“Uma Pedagogia para o Trabalhador”.

Aula Inaugural na Classe Experimental 
em Socorro-SP. Sem data.

Histórico Cronológico

Nascimento: São Paulo 02 / 04 / 1931
Faleceu em São Paulo em 19 /11/ 1999, vítima de um infarto, aos 68 anos
Formação: Professora Escola Normal Padre Anchieta, em São Paulo.
Pedagogia Formada pela Universidade de São Paulo.
Doutorado: Na USP, em 1999 (dez dias antes de morrer).
Maria Nilde estudou na Escola Normal Padre Anchieta, formou-se pro-

fessora, vai fazer Pedagogia na USP (em 1949).
Recém-formada, presta concurso e se tornou professora secundária, 

indo dar aulas em Socorro, onde a diretora Lygia Furquim Sim havia acabado 
de voltar de Sèvres,  e ali instalou as classes experimentais, um embrião do 
Vocacional.

Maria Nilde, Olga Bechara, Lygia Furquim Sim e Modesto Vasques, 
fazem parte da equipe de instalação das Classes Experimentais de Socorro.

Em 1961, parte da equipe das Classes Experimentais de Socorro, a 
convite do Secretário de Educação Luciano Vasconcellos de Carvalho, partici-
pou da criação dos Ginásios Vocacionais. Olga Bechara foi trabalhar em Ame-
ricana e Maria Nilde ficou na equipe técnica de São Paulo, coordenada pelo 
professor Joel Martins. Com a saída do professor Joel, Maria Nilde assumiu a 
coordenação do Serviço de Ensino Vocacional.

Início de 1970 acaba o Vocacional, e em junho 69 Maria Nilde foi en-
quadrada no Ato Institucional nº5 e aposentada, respondeu a inquéritos. Não 
saiu do país.

Em 1970 constitui-se a RENOV.
Em 1974,  Maria Nilde e outras pessoas relacionadas a ela foram presas. 

Maria. Nilde foi presa e torturada.
Maria Nilde teve o direito de voltar a lecionar em São Paulo por ato do 

Governador Franco Montoro, em 1984, e graças a trabalho desenvolvido pelo 
deputado Vanderlei Macris, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo.

De 1974 a 1986 deu aulas na PUC/SP. Convidada para Secretaria de 
Educação de Rio Claro, continuou com as atividades na RENOV.

O Conselho Permanente da 2ª Auditoria de Guerra da Justiça Militar em 
São Paulo absolveu,  no dia 6 de junho de 1977, a ex-coordenadora do Ensino 
Vocacional do Estado de São Paulo.

Nos anos 1990, foi solicitada pela CNM/CUT, para desenvolver o pro-
jeto Integrar, de pedagogia voltada para trabalhadores.

Defendeu sua tese de doutorado baseada nesse trabalho, dez dias antes 
de morrer, em 1999.





2ª Etapa da Copa Brasil de Balonismo. Foto de Katia Guidotti - 2009.  
Imagem do Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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