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Chegamos ao número 14 da Revista do Arquivo. São motiva-
ções que nos movem a querer mais e mais, a buscar colaboradores, 
temas, imagens que possam apresentar múltiplos olhares sobre nossa 
terra e nossa gente. Bom também é perceber o quanto a Revista é lida, 
procurada e quantos momentos de alegria causa àqueles que ali são 
citados, seja como autores, seja como personagens.

Esse número da Revista consolida a contribuição que os aman-
tes da fotografia têm destinado ao Arquivo, atendendo aos vários chama-
dos para que apresentem suas produções. Isso demonstra que o trabalho 
coletivo e a união de vários olhares sempre deixa um produto muito 
melhor. Fato interessante foi a premiação do Concurso de Artes Novos 
Olhares. Em sua 14ª edição, técnicas novas e novos artistas aparecem. 
Inusitado, também, o fato de a medalha de ouro da categoria contempo-
rânea ser um trio de obras que somam a fotografia e a arte de esculpir 
em papel, apresentada por Danilo Mônaco.

Destaco, ainda, neste número, a importância de os acervos fa-
miliares serem doados para o Arquivo, lugar mais que merecido para 
que, depois de usados, possam continuar vivos e com isso conhecidos. 
Manifesto o agradecimento especial à família de Fernando Cilento Fitti-
paldi que, generosamente, nos doou suas fotografias, escritos, registros, 
convites, todo seu material, enfim, após seu falecimento em 02.09.2013. 
Passado um ano de sua partida, entre tantos documentos, encontramos 
um estudo que Fernando fizera, sem data, mas em papel amarelado pelo 
tempo (o que demonstra sua idade avançada), onde escreveu sobre as 
escolas particulares de Rio Claro. Quanto orgulho nos trouxe esse conta-
to vivo do Fernando entre nós e quanto isso é significativo, uma vez que 
ele fez da sua vida um legado que reuniu peças importantes registradas 
em nossas memórias.

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do APH
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A diversidade arqueológica 
de Rio Claro e região: 
histórico e potencialidades
Rodolfo Bassani
Graduando em Geografia e membro colaborador do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa sobre Patrimônio, 
Memória e Território (LAPAT) – DEPLAN / IGCE pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
campus Rio Claro.

A arqueologia, do grego ar-
chaios (passado, antigo) e logos (ci-
ência, estudo), é a ciência que estuda 
os vestígios das civilizações humanas, 
desvendando o caminhar da espécie 
pela história. A partir das descober-
tas, a humanidade busca adquirir um 
maior entendimento das comunidades 
antigas para, dessa forma, compreen-
der as origens das culturas humanas 
e entender a identidade das diversas 
sociedades atuais e extintas.

Assim como toda ciência, a ar-
queologia possui alguns conceitos bási-
cos. Definiremos, para melhor entendi-
mento, dois deles. “Sítio arqueológico” 
é, sem dúvida, um dos mais importan-
tes. Almeida (1979, p. 21) considera 
como sítio arqueológico “todo vestígio 
antigo deixado pelo homem na sua pas-
sagem pela terra”. Os mais conhecidos 
sítios arqueológicos do Brasil são o de 
Lagoa Santa, em MG, que se destaca 
pelo achado do crânio de um ser huma-
no primitivo ao qual se nomeou Luzia, 
e o de São Raimundo Nonato, no Piauí, 
devido às suas famosas pinturas rupes-
tres nas cavernas do Parque Nacional 
da Serra da Capivara.

Outro conceito-chave é “tradi-
ção” que, por sua vez, pode ser defini-
da como “a categoria mais abrangente 
entre as unidades rupestres descritivas, 
implicando certa permanência de tra-
ços distintivos, geralmente temáticos” 
(PROUS, 1992, p. 511). Diferenciam-
-se as tradições para que se possam 

Vista aerea da área - Lago da Floresta 
Estadual “Edmundo Navarro de Andra-
de” onde se localiza o sítio arqueológi-
co de artefatos líticos Pitanga. Foto do 
acervo do Aquivo Público e Histórico 
de Rio Claro. Sem data.

distinguir as diversas tecnologias em-
pregadas na produção dos artefatos. 
Para a região arqueológica de Rio Cla-
ro, foram registradas duas tradições. A 
tradição Ipeúna, composta por apenas 
uma fase, é caracterizada pelo aprovei-
tamento de formas e objetos já existen-
tes, não havendo modificação em suas 
estruturas. Já na tradição Rio Claro, que 
se divide em quatro fases, os indivídu-
os utilizavam as técnicas de lascamento 
e espatifamento já conhecidas e alte-
ravam o material, demonstrando um 
maior desenvolvimento técnico do que 
na tradição Ipeúna. Quanto ao material 
utilizado, a maior parte dos artefatos 
encontrados na região foi produzida a 
partir de silexito, principalmente, e, em 
menor parte, de quartzo.

Fatores Condicionantes da Ocu-
pação Territorial e Estudos Ini-
ciais

Os estudos arqueológicos na 
região de Rio Claro iniciaram-se com 
Tom Miller Jr., falecido professor da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, entre 1964 e 1973, seguido 
por Maria Beltrão e Fernando Alten-
felder Silva. Outros poucos pesquisa-
dores se seguiram a eles. Atualmente, 
o arqueólogo do Museu de Arqueo-
logia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo, MAE-USP, Astolfo Gomes 
de Mello Araújo, é um dos principais 
pesquisadores da região, que vem no-

vamente ganhando destaque.
A região arqueológica de Rio 

Claro compreende diversos municí-
pios, dentre eles Itirapina, Piracicaba, 
Analândia, Ipeúna e outros, sendo Rio 
Claro o núcleo regional. Em Analân-
dia, o destaque se dá pelas cavernas 
e seus registros na forma de pinturas 
rupestres, assim como em Ipeúna e 
Corumbataí (ARAUJO, 2001). A ri-
queza arqueológica do município de 
Rio Claro se traduz na grande diver-
sidade de sítios líticos e cerâmicos, 
atualmente catalogados pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional, o IPHAN, 71 locais, sendo 
alguns deles o sítio RC-10 (localizado 
à margem da rodovia Fausto Santo-
mauro, a SP-127, que liga Rio Claro a 
Piracicaba), o sítio Santa Rosa, o Pau 
d’Alho, entre outros. Os sítios líticos, 
aqueles que apresentam vestígios da 
utilização de rochas por grupos huma-
nos, estão, em sua maior parte, próxi-
mo aos rios, enquanto os sítios cerâmi-
cos, compostos por peças de material 
moldado, localizam-se, majoritaria-
mente, a cerca de 1 km dos leitos, em 
locais mais elevados, que possibilitam 
boa visibilidade do entorno. Esses últi-
mos são os que mais se aproximam das 
áreas de ocupação atual no município 
de Rio Claro.

Altenfelder Silva, professor da 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Rio Claro (hoje UNESP), 
foi o primeiro a publicar as pesquisas 
sobre a região, relacionando a presen-
ça dos sítios com o relevo (1967,1968). 
Certamente, esse é um considerável 
condicionante da apropriação territo-
rial. A região de Rio Claro está loca-
lizada na província geomorfológica 
da Depressão Periférica, área compre-
endida entre o Planalto Atlântico e o 
Ocidental, caracterizando, assim, uma 
área rebaixada no sentido N-S, esten-
dida por aproximadamente 80-100 km, 
apresentando colinas suaves. Além 
disso, a bacia do rio Tietê, em espe-
cial o afluente Piracicaba, estabelece 
um corredor também no sentido E-W,  
mostrando-se uma área bastante propí-
cia para a movimentação dos grupos 
humanos primitivos. 

Uma das principais discus-
sões que se levantam quando se trata 
de locais onde são encontrados ves-
tígios de grupos humanos primitivos 
é se nesses locais tais grupos se es-
tabeleceram ou estiveram apenas de 
passagem. Altenfelder Silva (1968, p. 
160) sugere que os campos líticos rio-
clarenses eram passagens rápidas, não 
habitações permanentes, uma vez que 
as camadas arqueológicas não apre-
sentavam mais que 30 cm de espessu-
ra, denotando pouca ocupação e pou-
cos registros. Já Tom Miller Jr., outro 
arqueólogo que muito pesquisou a re-
gião, considerou que não foram ocu-
pações tão rápidas, e que os grupos 
efetivamente ali se instalaram, pois a 
espessura da camada estaria mais re-
lacionada à formação do sítio que ao 
tempo de ocupação (MILLER, 1967; 
1969), existindo ainda hoje essa dú-
vida em relação ao tipo de ocupação.

Classificação e Datação dos Ar-
tefatos

Nas divisões arqueológicas, 
a tradição Rio Claro foi englobada 
pela Umbu, uma tradição com núcleo 
na região Sul do país (com artefatos 
distribuídos pelos três Estados que a 
compõem), pois apresentam sinais de 

elaboração semelhantes entre seus ma-
teriais. No entanto, a arqueóloga do 
MAE-USP, Mercedes Okumura, a par-
tir de estudos com pontas de flechas, 
dardos e lanças no eixo São Paulo – 
Rio Grande do Sul, notou diferenças 
no tamanho dos objetos, apontando 
que o pedúnculo (parte da ponta que se 
une ao cabo) das peças da região sul 
do Brasil e o da tradição Rio Claro se 
diferenciam pelo tamanho (os da úl-
tima têm cerca do dobro do tamanho 
dos da primeira). Além disso, segundo 
Pivetta (2012), os estudos de Okumura 
apontaram que as pontas encontradas 
na região Sul apresentam o pedún-
culo bifurcado, na forma de “rabo de 
peixe”, enquanto os da região de Rio 
Claro apresentam essa estrutura em V. 
Segundo a arqueóloga, essa diferencia-
ção pode caracterizar tribos distintas, 
atuando como marcadores culturais. 

Quanto aos materiais e às 
datações encontradas para os sítios 
da região, pode-se dizer que são, em 
quantidade e qualidade, riquíssimos 
para a arqueologia brasileira. Existem 
registros desde pouco antes da chega-
da dos portugueses ao Brasil, como 
também de mais de 4 mil anos atrás. 
Contudo, o núcleo maior da polêmica 
arqueológica na região é o Sítio Ali-
ce Böer. Pesquisado inicialmente por 
Beltrão na segunda metade da déca-
da de 1960, localiza-se em Ipeúna, 
num terraço fluvial da fazenda Serra 
d’Água, e os materiais encontrados, 
artefatos líticos lascados, são datados 
em até 14 mil anos. Essa datação põe 
em discussão muito do que se sabe so-
bre o homem na América, pois torna 
o sítio Alice Böer um contemporâneo 
ao sítio Clóvis, nos EUA, questio-
nando a povoação da América do Sul 
pelas migrações vindas do norte. Essa 
datação foi feita por carbono 14, me-
nos preciso que a técnica da termolu-
minescência (TL), o que abre margem 
para desconfiança. Datações por TL 
na região do sítio resultaram em data-
ções próximas a 11 mil anos, que são 
mais aceitáveis quando comparadas 
às de outros sítios brasileiros, manten-
do-se ainda assim como o mais antigo 
do Estado de São Paulo.

Pinturas rupestres são alguns dos 
vestígios de grupos humanos na 
região há milhares de anos. Aqui, 
croqui de gravura rupestre encontrada 
no Abrigo do Alvo, Analândia – SP. 
Medida aproximada: 1,00 x 1,30 m. 
Modificada de Collet, 1981 (ARAU-
JO, 2001, p. 136-137).
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A Educação Patrimonial como 
Medida de Preservação

Muitos desconhecem a im-
portância de Rio Claro e região para 
a arqueologia brasileira porque, após 
um início promissor de trabalhos na 
década de 1960 e 70, houve uma retra-
ção, com poucos estudos nas últimas 
décadas. A presença de indústrias ce-
râmicas e mineradoras na região tam-
bém dificulta o desenvolvimento de 
pesquisas com viés arqueológico, uma 
vez que exploram componentes do 
solo, destruindo talvez sítios ainda não 
descobertos. Atualmente, tal estudo 
vem ganhando destaque novamente, 
especialmente no tocante à questão da 
educação patrimonial.

O patrimônio arqueológico 
de uma região é aquilo que, material-
mente, conta sua história e delineia 
sua identidade. Assim sendo, sua pre-
servação é essencial, pois possibilita 
que pesquisas a respeito sejam feitas, 
levando a um maior entendimento da 
sociedade que ali vive e a um maior 
contato dos próprios moradores com 
seu meio. A preservação pela popu-
lação local existe quando ela tem o 
sentimento de pertencimento e de re-
lação direta com o bem encontrado, e 
tal situação é atingida através da cha-
mada educação patrimonial, que trata 
da conscientização das pessoas de um 

local a respeito de seu potencial arque-
ológico. Nesse aspecto, as pesquisas 
científicas podem auxiliar, devolvendo 
à comunidade os resultados adquiri-
dos, o que pode ser feito de inúmeras 
maneiras, sendo uma bastante interes-
sante a utilização de museus, podendo 
alcançar maior público que publica-
ções científicas, além de tornar mais 
lúdico o entendimento desse tempo 
pretérito.

O estímulo à participação so-
cial para a preservação arqueológica 
torna-se importante matéria de realiza-
ção, pois a identidade e as origens de 
uma sociedade essencialmente a ela 
pertencem, devendo ser por ela apro-
priadas para que haja um fortalecimen-
to identitário de sua formação social. ●
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Vista do lago e da mata da Floresta Es-
tadual “Edmundo Navarro de Andrade”, 
o Horto de Rio Claro, onde se localiza 
o sítio arqueológico de artefatos líticos 
Pitanga. Acervo pessoal do autor.
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Histórico
Em meados de 1961, um gru-

po de pessoas lideradas pelo Dr. Luiz 
Gonzaga de Arruda Campos, Juiz de 
Direito da Comarca de Rio Claro na 
época, reuniu-se com o objetivo de 
buscar alternativas que ajudassem as 
famílias carentes do município, cujos 
filhos não tinham acesso aos recursos 
sociais que lhes garantissem um futuro 
melhor, visando ao sucesso escolar e 
protegendo-os da vulnerabilidade so-
cial. 

A partir dessa reunião, sur-
giram os considerados fundadores 
da Guarda Mirim, que são: o próprio 
Dr. Luiz Gonzaga de Arruda Cam-
pos, mais os comissários Alberto José 
Laium, Amaro Faria, Arlindo Rodri-
gues Torres, Ary Cassavia, Benedi-
to José Zaine, Darci Cassavia, Dr. 
Claudionor C. de Carvalho, Durval 
Dias, Enoch Borges, José Martins, 
Luiz Francisco Bicudo Netto, Milton 

Primeira turma da Guarda Mirim, Pátio da Igreja Boa Morte. 
Imagem do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 1961.

Primeira turma da Guarda Mirim, Pátio da Igreja Boa Morte. 
Imagem do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 1961.

Soares de Campos, Nilton Wenzel, 
Orlando Soares de Carvalho, Rubens 
Felício de Souza e Zoulner Wercklore.

Dessa forma, foi fundada em 3 
de outubro de 1961 a Guarda Mirim de 
Rio Claro, que deu início às suas ati-
vidades, tendo como objetivo oferecer 
amparo a menores carentes. A prin-
cípio, o trabalho desenvolvido tinha 
como enfoque principal atividades 
direcionadas à orientação do trânsito.

Na primeira inscrição, esta-
vam presentes 100 menores, sendo 
60 garotos selecionados para, nos 
meses consecutivos, receberem trei-
namento da Polícia Militar. Naquela 
época, os uniformes dos adolescentes 
assemelhavam-se às fardas, denotan-
do forte presença de orientações mi-
litares na organização das aulas, que 
eram chamadas de instruções, nas 
quais a postura e a disciplina, tanto 
na Sede como no local de trabalho, 

eram e são, até os dias atuais, fatores 
determinantes para o bom desenvol-
vimento e aproveitamento da ativida-
de educativa realizada.

Em meados de 1965, os mem-
bros da Diretoria da Guarda Mirim 
buscavam uma remodelação da Enti-
dade devido às dificuldades financei-
ras encontradas para a manutenção da 
Instituição. Sendo assim, em 1967 o 
Dr. Luiz Gonzaga de Arruda Campos, 
juntamente com os Diretores da Guar-
da Mirim da época e o instrutor do Tiro 
de Guerra, o Sargento Mineu Gonçal-
ves da Rocha, iniciaram visitas a vá-
rias empresas da cidade para solicitar 
cooperação corporativa no sentido de 
ingressarem como sócios contribuin-
tes mensais da Guarda Mirim, a fim de 
auxiliar na manutenção da Instituição, 
possibilitando, dessa forma, aumentar 
o número de guardinhas, oferecer me-
lhores remunerações e aprimorar suas 
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atribuições. Desde então, a função do 
guardinha não se restringiria apenas 
a orientar o trânsito da cidade, mas 
a realizar atividades em repartições 
públicas, estabelecimentos bancários, 
indústria e comércio do município, 
como até hoje o faz.

Nas décadas de 70 e 80, várias 
foram as ocorrências de mudanças em 
relação aos critérios de ingresso na 
Instituição (a idade do jovem a prin-
cípio era de 11 a 15 anos e depois mu-
dou para 15 a 17 anos) e quanto à es-
colaridade. Em 1975, a Guarda Mirim 
de Rio Claro foi declarada de Utilida-
de Pública no âmbito Estadual pela 
Lei nº 769/75, e em 1987 foi criado o 
Pelotão Feminino, ampliando, assim, 
o seu atendimento aos menores.

Em 1998, a Guarda Mirim de 
Rio Claro foi declarada de Utilidade 
Pública Federal (Proc. MJ no 968/93 
-10). Nesta época, reconhecendo as 
exigências modernas do mercado de 

trabalho e as transformações ocorri-
das na sociedade, foram feitas diver-
sas reestruturações em sua filosofia de 
trabalho, bem como em suas metas so-
ciais e em sua estrutura administrativa, 
adotando um modelo educacional e de 
profissionalização. Isso possibilitou o 
desenvolvimento de um Projeto Peda-
gógico Educacional com as seguintes 
finalidades: Sucesso Escolar e Inicia-
ção à Profissionalização do Adoles-
cente no primeiro emprego. De lá para 
cá, adequou-se à Legislação, gerando 
os benefícios trabalhistas, por meio do 
registro em carteira de trabalho.

A Instituição na Atualidade

A Guarda Mirim de Rio Cla-
ro é dirigida por uma Diretoria Exe-
cutiva, composta de sete membros 
que trabalham de forma voluntária, 
sem qualquer tipo de remuneração. 
O Conselho Deliberativo, órgão 

consultivo da instituição é compos-
to de vinte e um membros titulares 
e sete suplentes, com mandato de 
dois anos, eleitos pela Assembleia 
Geral. Atualmente, a Guarda Mirim 
é presidida pelo Sr. Ellery Sebastião 
Domingos de Moraes, tendo como 
Vice-Presidente o Cel. Juarez Moura 
de Oliveira. O Conselho Deliberativo 
é presidido pelo Sr. Arsénio Domin-
gues. A Gerência Administrativa da 
entidade é exercida pelo Sr. Rinaldo 
Aparecido Baptista, um ex-guardi-
nha que há 38 anos atua na Guarda 
Mirim.

A Instituição conta com o 
apoio dos departamentos administra-
tivo, social, pedagógico e psicológi-
co. Conta, ainda, com uma Coorde-
nação Educacional que desenvolve 
o trabalho de orientação às famílias 
dos adolescentes e realiza visitas pe-
riódicas às empresas colaboradoras, 
nas quais os adolescentes trabalham, 

Pelotão da Guarda Mirim de 1979, Avenida 25 com a Rua 15. Imagem do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro.
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além de realizar o acompanhamento 
escolar desses jovens, sendo, cada 
um deles, avaliado individualmen-
te nos aspectos escolar, familiar e 
profissional. Por fim, somando-se ao 
trabalho desses departamentos, são 
realizados gratuitamente atendimen-
tos pelo Médico do Trabalho, exames 
laboratoriais e assistência odontoló-
gica, na Sede da Instituição.

Aproximadamente 12 mil jo-
vens já passaram pelos caminhos da 

Instituição e, hoje, a Guarda Mirim de 
Rio Claro atende cerca de 650 adoles-
centes na faixa etária de 14 a 18 anos, 
entre guardinhas e os que frequentam 
o Curso Pré-Profissionalizante (C.P.P.). 
Esse curso está em concordância com 
as exigências da Lei 10.097/00 – Lei 
do Menor Aprendiz - onde se estabe-
lece que o adolescente deve participar 
do Programa de Aprendizagem desen-
volvido sob a Orientação de Entidade 
Qualificada em Formação Técnico-

Metódica. No curso, os adolescentes 
são divididos em turmas que se reve-
zam de modo a terem quatro aulas por 
dia. Nesse esquema de aulas, é possí-
vel organizar salas-ambiente, com au-
las expositivas, saídas a campo e ativi-
dades práticas.

Os adolescentes são avaliados 
continuamente durante o curso pelas 
atividades realizadas em sala e tam-
bém por meio de fichas de avaliação 
individual. Mensalmente, as equipes 
técnicas e monitoras se reúnem para 
o acompanhamento. Como parâmetro 
para a avaliação, existe o Regulamen-
to Disciplinar do C.P.P. Ao término do 
curso, os adolescentes são encaminha-
dos para as empresas colaboradoras, 
onde atuam como menores aprendizes 

por dois anos, a partir da data de ad-
missão. Ao longo desses dois anos, os 
adolescentes comparecem aos sábados 
à sede da Guarda Mirim para ativida-
des.

O Curso Pré-Profissionalizante 
prepara o futuro Guarda Mirim durante 
seis meses para a inserção no mercado 
de trabalho, atribuindo conhecimentos 
de informática, contabilidade básica, 
auxiliar administrativo, atendimen-
to ao público, língua inglesa básica, 
língua portuguesa, ética, cidadania, 
orientação educacional e desenvolvi-
mento pessoal. Além desses cursos, a 
Instituição oferece atividades cívicas e 
extracurriculares como banda, coral e 
apresentações de palestras.

Grêmio Recreativo

Em janeiro de 2011, a Guarda 
Mirim de Rio Claro inaugurou o novo 
espaço para atividades físicas de seus 
guardinhas, batizado de Grêmio Re-
creativo, que teve início em 2008.

O Grêmio conta com uma aca-
demia com modernos aparelhos como 
bicicletas ergométricas, supinos e es-
teiras elétricas, além de uma piscina 
coberta semiaquecida.

O presidente da instituição, 
o senhor Ellery Sebastião Domingos 
de Moraes, um dos idealizadores do 
projeto, explica como a ideia surgiu: 
“Ainda na vigência do mandato do 
presidente Celso Dobes (in memo-
rian), passeando pelos bairros da zona 
sul, num final de semana e compa-
rando com os bairros da zona norte 
de Rio Claro, notei a discrepância na 
quantidade de jovens que estavam 
pelas ruas como no Cervezão e arre-
dores; e, vendo ali muitos guardas mi-
rins, indaguei a um deles sobre aquela 
situação. Chegamos à conclusão de 
que, na zona sul, os adolescentes e jo-
vens que apresentavam uma condição 
financeira melhor, estavam em clubes 
como Floridiana, o Grêmio dos Fer-
roviários e o Clube de Campo. Que-
rendo, então, proporcionar os mesmos 
benefícios para os jovens de nossa 
instituição, iniciamos o projeto, com 
projeções de gastos e o planejamento 

Apresentação da Guarda Mirim ao Prefeito Dr. Augusto Schmidt Filho. Imagem do 
acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 1968.

Nota publicada no Jornal Cidade datado 
de 30/09/1967 
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da obra”.
O Grêmio Recreativo da 

Guarda Mirim foi um projeto auda-
cioso, que demandou tempo, recurso 
e dedicação de três diretorias execu-
tivas, a primeira presidida por Celso 
Pereira Dobes (in memorian), a se-
gunda por Ellery Sebastião Domingos 
de Moraes e a terceira, por Valdemir 
José Rampin, quando foi concluído.

Ginásio de Esportes

Em julho de 2014, a Guarda 
Mirim iniciou as obras do seu Ginásio 
de Esportes.  O ginásio terá uma qua-

dra poliesportiva coberta, vestiários, 
banheiros e arquibancada com capa-
cidade de 270 assentos. Ele será uti-
lizado para as atividades esportivas e 
competições dos alunos e guardinhas, 
bem como para reuniões de instru-
ções, solenidades e formaturas.

Banda

A Banda da Guarda Mirim 
teve seu início em meados da déca-
da de 60, sempre muito disciplinada, 
com estilo marcial, e participou de 
vários desfiles e concursos de bandas 
do Estado de São Paulo. No decorrer 

dos anos, teve a Regência de vários 
Maestros e, na atualidade, a Banda é 
regida e dirigida pelo Maestro Daniel 
dos Santos Pedroso.

O grande objetivo da Banda 
é despertar nos jovens o interesse 
pela música. Os alunos que se dedi-
cam a essa atividade e ingressam na 
Banda recebem aulas de teoria mu-
sical e aprendem técnicas para tocar 
o instrumento escolhido; recebem 
também uma orientação adequada de 
como fazer apresentações musicais, 
aprimorando assim sua atenção e 
percepção.

A Banda possui instrumentos 

Pelotão da Guarda Mirim. Imagem do acervo da Guarda Mirim de 
Rio Claro. 1978.

Desfile Cívico, apresentação do peletão da Guarda Miim. Imagem 
do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 1962.

Formação do pelotão da Guarda Mirim. Imagem do acervo da Guarda Mirim 
de Rio Claro. 1968.

Banda Marcial em ensaio para desfile. Imagem do 
acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 1979.
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de percussão (fuzileiro, surdo, pra-
to, bumbinho, lira), e instrumentos 
de sopro (trompete, saxofone, clari-
neta, corneta, bombardino, trombo-
ne). Os jovens que participam são 
guardinhas, ex-guardinhas e alunos 
do Curso Pré-Profissionalizante. 
            Atualmente, a Banda conta com 
25 instrumentistas e tem em seu re-
pertório músicas populares, eruditas e 

toques para desfile. Participa de even-
tos da cidade e região, como desfiles 
de dia da cidade, formatura e outros.

Coral

Em 18 de maio de 2002, foi 
criado o Coral Encanto Jovem da 
Guarda Mirim de Rio Claro. O Co-
ral, regido pela maestrina Graziele 

Tinós, tem um repertório eclético e 
participa de vários eventos no muni-
cípio e em outras cidades da região. 

Esse Coral fez parte do coro 
da ópera “O Elixir do Amor”, jun-
tamente com o Coral Municipal e 
Orquestra Filarmônica de Rio Claro, 
além de se apresentar em eventos da 
cidade, como os Concertos do Ad-
vento. 

Alunos em aula. Imagem do acervo da  Guarda Mirim de Rio 
Claro. 1997.

Primeiro Pelotão feminino da Guarda Mirim. Imagem do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 1987.

Pelotão feminino ensaiando para o desfile cívico. Imagem do 
acervo da  Guarda Mirim de Rio Claro. 1995.
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Em 2011, realizou a primei-
ra apresentação de “O Fantasma da 
Ópera”, um de seus maiores mu-
sicais, que fez lotar os assentos do 
Teatro do Centro Cultural Roberto 
Palmari.

Reconhecimento

A Lei Nº 4.221, de 30 de junho 
de 2011 (Projeto de Lei de autoria do 
Vereador Sérgio Carnevale), incluiu 
no Calendário Oficial do Município, o 
DIA DA GUARDA MIRIM DE RIO 
CLARO, a ser comemorado no dia 3 
de outubro de todos os anos, com o 

objetivo de homenagear a Instituição 
e também todos os guardas mirins que 
iniciam sua vida profissional na enti-
dade.

Conclusão

Transcorridos 53 anos, pode-
se dizer que a Guarda Mirim de Rio 
Claro é uma instituição “Nova, sen-
do Antiga”, que tem contribuído de 
forma efetiva na formação do caráter 
dos adolescentes, dando a eles a opor-
tunidade de crescimento pessoal e 
profissional e maiores possibilidades 
de concorrerem e ocuparem vagas e 

cargos em qualquer empresa de nossa 
cidade.

O processo de formação do ca-
ráter do futuro cidadão - um longo e 
árduo, porém, necessário caminho - é 
um dos objetivos maiores da Guarda 
Mirim de Rio Claro.

De instalações alugadas no 
passado, para sede própria atualmen-
te, oferecendo um ensino de qualida-
de com opções de lazer, a instituição 
é referência nacional entre as demais 
do gênero.

Fiel à sua ideologia, ela conti-
nua, como outrora, “cuidando do broto, 
para que a vida nos dê flor e fruto”. ●

Guardinhas durante a aula de educação física na Academia do 
Grêmio Recreativo. Imagem do acervo da Guarda Mirim de 
Rio Claro. 2014.

Guardinhas em atividade na piscina do Grêmio Recreativo. 
Imagem do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 2014.

Foto aérea da sede da Guarda Mirim. Imagem do acervo da Guarda Mirim de Rio Claro. 2005.
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Xadrez na Escola: 
um projeto que deu certo
Jorge Henrique de Magalhães Sasso Sciascio1

Mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias

Sara Quenzer Matthiesen
Docente do Departamento de Educação Física da Unesp/Rio Claro. Doutora em Educação

Resumo
 A partir do ano de 2011, pas-

sou a ser desenvolvido no município 
de Rio Claro um projeto de xadrez nas 
escolas municipais de Ensino Funda-
mental I. Para tanto, foi estabelecida 
uma parceria entre as Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Educação, a qual 
perdura até os dias de hoje. Porém, 
entre os anos 2012 e 2013, um projeto 
piloto foi elaborado na Escola Munici-
pal Ephraim Ribeiro dos Santos, com 
o objetivo de investigar a aceitação 
que esse conteúdo apresentou entre os 
alunos daquela unidade escolar. Ficou 
constatado que houve ampla aceitação 
da comunidade escolar a favor da sua 
inclusão no cotidiano das aulas. 

Palavras-chave:  Xadrez; Alu-
nos; Aprovação;

Introdução

O jogo de xadrez é considerado  
como um jogo de estratégia e tática, 
reconhecido pela complexidade que o 
envolve. Em linhas gerais, é possível 
afirmar que o xadrez, como modalida-
de esportiva e da forma como é joga-
do na atualidade, teve suas origens no 
Sudoeste da Europa, aproximadamen-
te em meados do século XV, durante 
o período do Renascimento, após ter 
sofrido as influências das formas como 

Imagem de aluno em aula de xadrez tradicional na escola municipal Ephrain 
Ribeiro dos Santos, tirada em 04/04/2013. Imagem do acervo da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Rio Claro.

¹  Jorge Henrique de Magalhães Sasso Sciascio, professor de Educação Física e Pedagogo é Professor Mestre em Desenvolvimento Humano e Tecno-

logias pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP – RIO CLARO). Professor de Educação Física efetivo, atualmente afastado de suas 

funções, para exercer a Função de Diretor do Departamento de Esportes, atuou, também, como Diretor de Esportes Competitivos e Secretário Municipal de 

Esportes, cargos esses lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro. jorgesasso@gmail.com 

era jogado na antiga Pérsia e Índia 
(OLÍMPIO, 2006).

O fato é que o jogo de xadrez 
é um dos jogos de tabuleiro mais po-
pulares do mundo, sendo praticado por 
milhões de pessoas em torneios, clu-
bes, escolas e até pela internet. Há uma 

estimativa de que cerca de 605 milhões 
de pessoas em todo o mundo saibam 
jogar xadrez (WIKIPEDIA, [20-?]). 

É fato, também, que muitos 
apostam em seu potencial no âmbito 
escolar, em especial, por considera-
rem que as aulas de xadrez, realizadas 
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Imagem de aluno em aula de xadrez tradicional na escola municipal Ephrain 
Ribeiro dos Santos, tirada em 04/04/2013. Imagem do acervo da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Rio Claro.

dentro e fora do ambiente escolar, con-
tribuem para  melhorar  o rendimento 
escolar e  a disciplina dos alunos na 
escola. 

Não à toa, são várias as tentati-
vas de inserção do conteúdo enxadrís-
tico em escolas mundo afora. O fato é 
que, nos últimos anos, ficou cada vez 
mais comum o jogo de xadrez no con-
texto educacional, seja como comple-
mento do currículo (incluído na grade 
curricular), seja como modalidade 
esportiva, oferecido como disciplina 
extraclasse (SCIASCIO, 2014), sobre 
o que relataremos a seguir.

O Jogo de Xadrez e suas Contri-
buições na Educação Formal

As contribuições do jogo de 
xadrez podem ser verificadas em mui-
tos estudos realizados a respeito desse 
tema, sendo que  suas colaborações no 
ensino da matemática, na pedagogia, 
nos aspectos culturais e na sociabiliza-
ção dos praticantes podem ser observa-
das em vários contextos. 

É fácil observar que em paí-
ses como os EUA, França e Argenti-
na  esse jogo tem sido utilizado como 
complemento curricular, sendo que 
várias escolas oferecem o xadrez como 
uma disciplina, quer seja obrigatória, 
quer seja opcional (GOBET & CAM-
PITELLI, 2005). 

Reforçando este aspecto, San-
tiago (2012) ressalta que “mais de 60% 
das escolas em toda a Austrália agora 
executam um programa educativo de 
xadrez formal ou planejam implemen-
tar um”  (p.22). Concluindo suas inter-
locuções, a autora afirma que: “Em um 
levantamento nacional [...] apontou 
que dentre 500 escolas avaliadas mais 
de 75% dos educadores constataram 
que o jogo de xadrez regular pode aju-
dar os alunos” (SANTIAGO, 2012, 
p.22).

Outros autores consideram que 
as influências do jogo de xadrez no 
cotidiano escolar alcançam patamares 
ainda maiores, sendo possível que esse 
conteúdo favoreça o aprendizado de 
forma mais ampla. Segundo Loureiro 
(2005), muitas experiências têm de-

monstrado que o jogo de xadrez deve 
ser considerado como uma atividade 
educacional, apesar de suas carac-
terísticas intrínsecas de esporte, que 
estimulam aspectos como o espírito 
competitivo e a autoconfiança. Porém, 
esse jogo também se adapta muito bem  
às exigências da educação moderna, 
contribuindo nesse universo de forma 
significativa (LOUREIRO, 2005).

Segundo Partos (1978), cita-
do por Sá (2007), na Suíça, o jogo de 
xadrez também é utilizado no ensino 
regular para desenvolver várias quali-
dades, dentre as quais: atenção, con-
centração, julgamento, planejamento, 
imaginação, antecipação, raciocínio 
lógico- matemático, autocontrole, per-
severança, espírito de decisão. 

Para Oliveira e Castilho 
(2005), por exemplo, o jogo de xadrez 
pode enriquecer não somente o nível 
cultural do indivíduo, mas, sobretudo, 
outras capacidades como a melhoria na 
agilidade de pensamento, na segurança 
nas tomadas de decisões, no aprendiza-

do, na vitória e na derrota, entre outros.
Para Christofoletti (2007), o 

xadrez tem contribuído fortemente 
quando se fala no despertar do espírito 
reflexivo e crítico, no aumento da ca-
pacidade de tomada de decisões possi-
bilitando ao aluno a aquisição de uma 
pauta ética e valores morais, melhoran-
do, inclusive, a segurança pessoal e a 
autoestima. Além disso, ressalta a au-
tora, “tem ação no desenvolvimento da 
atenção e da capacidade de concentra-
ção, por meio de seu conteúdo lúdico, 
proporcionando prazer ao praticante” 
(CHRISTOFOLETTI, 2007, p.1).

Para Sá (2006), o jogo de xa-
drez, pela sua complexidade, pode ser 
considerado como uma das melhores 
formas para o desenvolvimento da 
capacidade intelectual dos jovens. Ele 
também pode ser extremamente socia-
lizador, permitindo sua utilização en-
tre participantes oriundos de todas as 
classes sociais, de qualquer idade, sexo 
e, até mesmo, por parte de deficientes 
visuais.



Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 201416

Portanto, é importante destacar 
que nos últimos anos, o tema xadrez, 
relacionado à educação, tem estado 
presente nos debates institucionais, es-
pecialmente nos países desenvolvidos, 
em que a utilização de jogos de estraté-
gias em salas de aula já encontra con-
siderável aceitação, conforme enfatiza 
Sá (1990). 

Na educação, observa-se que 
o jogo de xadrez, bem como  outros 
jogos de tabuleiro, garantem uma con-

tribuição significativa, em especial por 
poderem ser “um recurso didático- pe-
dagógico muito eficaz para o trabalho 
do professor”, além de poderem con-
tribuir para a aprendizagem e para a 
formação de novos conhecimentos 
(MATTHIESEN, 2011, p.110). 

De forma geral, os jogos de 
tabuleiro também têm sido utilizados 
como ferramentas de aprendizado em 
outras disciplinas ou modalidades es-
portivas dentro do conteúdo curricular. 
Matthiesen et al. (2012), por exemplo, 
evidenciam a relevância de jogos de 
mesa para o aprendizado de conteú-
dos como o atletismo, fortalecendo a 
importância dos jogos de tabuleiro na 
transversalidade do processo ensino-
-aprendizagem. Assim, os jogos de 

mesa podem  caracterizar-se como 
uma excelente estratégia de suporte 
para as aulas, revelando-se como um 
forte aliado dos professores, visto que 
“[...] auxiliam a promover o conheci-
mento, contribuem para o ensino em 
termos motivacionais, além de favo-
recerem a interação entre as crianças” 
(MATTHIESEN et al., 2012, p.492).

De fato, o jogo de xadrez, bem 
como os demais jogos de tabuleiro, 
tem aparecido de forma intermitente 

em algumas escolas brasileiras e do 
mundo. Os benefícios ligados direta-
mente à inserção desse conteúdo no 
cotidiano escolar têm sido muito estu-
dados, porém carecem de mais pesqui-
sas, visto que esse universo está longe 
de ser desvelado (SCIASCIO, 2014). 

O Governo Federal, entenden-
do a importância de inserção do jogo 
de xadrez nas escolas e também como 
atividade que contribui, de alguma ma-
neira, na formação integral da criança, 
priorizou alguns projetos no sentido de 
disseminar seu conteúdo em vários lo-
cais do país, sendo que o município de 
Rio Claro participou da iniciativa com 
pelo menos dois projetos importantes. 

Em 2010, foi proposto um pro-
jeto de parceria entre o Ministério do 

Esporte, Federação Paulista de Xadrez 
e Prefeituras Municipais, com o obje-
tivo de incentivar a prática do xadrez 
nas escolas da Rede Municipal de En-
sino do Estado de São Paulo. Na oca-
sião, cada município parceiro recebeu 
dez kits contendo um quadro de xadrez 
ou mural, dez jogos e um livro didáti-
co. Também foi oferecido um curso de 
capacitação para professores, a fim de 
criar novos multiplicadores da modali-
dade esportiva nas unidades de ensino. 

O município de Rio Claro participou 
desse projeto e, naquele momento, 
implantou o xadrez em 10 escolas de 
Rede Municipal de Ensino.

Em consonância com esta im-
plantação do jogo de xadrez pelo go-
verno federal, temos também como 
iniciativa importante o Programa Se-
gundo Tempo (PST), chancelado pelo 
Ministério do Esporte, tutorado pela 
Secretaria Nacional de Esporte Educa-
cional – SNELIS. 

O PST tem por prioridade 
atender os indivíduos que vivem em 
situação de risco e de vulnerabilidade 
social, “atuando como instrumento 
de formação e inclusão social, espe-
cialmente na promoção da saúde e da 
cidadania como um todo.” (NACIO-

Imagem de aluno em aula de xadrez tradicional na 
escola municipal Ephrain Ribeiro dos Santos, tirada em 
04/04/2013. Imagem do acervo da Secretaria Municipal 
de Esportes de Rio Claro.

Imagem de aluno em aula de xadrez tecnológico na 
escola municipal Ephrain Ribeiro dos Santos, tirada em 
11/04/2013. Imagem do acervo da Secretaria Municipal 
de Esportes de Rio Claro.
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NAIS, 1997b citado por SCIASCIO et 
al., 2011, p.2).

Assim, o PST tem em seu 
conteúdo programático a inclusão de 
esportes coletivos e individuais, entre 
eles o jogo de xadrez, visando popu-
larizar essa modalidade esportiva entre 
as classes sociais menos privilegiadas. 

No município de Rio Claro,  o 
programa foi desenvolvido com suces-
so e a prática do jogo de xadrez teve 
uma grande aceitação entre os benefi-
ciários do  PST  –  Rio Claro,  confor-
me  demonstram  Sciascio;  Batezelli 
(2013): “Uma das atividades ofereci-
das neste projeto e que alcançou um 
grande sucesso entre os jovens foi a in-
serção do xadrez nos horários de aula 
do programa segundo tempo” (p.37).

Uma das consequências positi-
vas da inserção do jogo de xadrez no 
PST de Rio Claro foi a formatação de 
um projeto conjunto entre as Secreta-
rias Municipais de Esporte e Educação 
do Município, que culminou com o 
ensino do jogo de xadrez em um “gru-
po piloto de escolas municipais de Rio 
Claro, para alunos matriculados nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental 

I, ou seja, de primeiro a quinto ano” 
(SCIASCIO; BATEZELLI, 2013, 
p.37). 

O projeto perdura até os dias 
de hoje, sendo atualmente  atendidas 
oito Escolas de Rede Municipal de 
Ensino, num total 47 salas de aulas, 
34 do período da manhã e 13 do perí-
odo da tarde. Estima-se que o número 
total de crianças atendidas no ano de 
2014, seja de 1200 crianças, aproxi-
madamente. 

Com base no exposto é 
possível dizer que a partir do ano 
de 2010, incluindo-se os anos de  
2011/2012/2013 e 2014, o jogo de 
xadrez, desenvolvido nesses projetos, 
já atendeu, durante o  interstício de 
tempo em questão, aproximadamente 
5.000 crianças.

Considerações Finais

Este trabalho se propôs a re-
fletir sobre as diferentes possibilida-
des de inserção do xadrez em esco-
las, com destaque para as Escolas da 
Rede Municipal de Ensino Público de 
Rio Claro, nas quais tem sido imple-

mentado a partir do ano de 2010.
Atualmente, um dos maiores 

desafios para que a modalidade  se 
difunda de maneira mais eficiente é a 
disponibilidade de profissionais dis-
postos a trabalhar com esta atividade. 
Anualmente, as Secretarias Munici-
pais de Esporte e Educação oferecem 
cursos de capacitação aos professores 
de Educação Física da Rede, a fim de 
incentivar mais professores a traba-
lharem com esta modalidade no âm-
bito escolar. Nota-se, entretanto, que 
a disponibilidade de aulas nas escolas 
é crescente, porém a possibilidade de 
atendimento (professores) não acom-
panha a demanda, apesar dos esfor-
ços de capacitação existentes.

Cabe ainda observar que as 
possibilidades de utilização do jogo 
de xadrez vão além dos muros esco-
lares, já que corresponde a uma ativi-
dade que pode ser desenvolvida em 
outros momentos, como  nos interva-
los de aula, no recreio, na residência 
dos alunos e em seus momentos de 
lazer.  

O interesse competitivo por 
esta modalidade também pôde ser 

Imagem de alunos em aula de xadrez tradicional na escola municipal Ephrain Ribeiro dos Santos, tirada em 04/04/2013. 
Imagem do acervo da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro.



Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 201418

Referências Bibliográficas 

BARDIN,L. Análise de conteúdo. 4ª ed. Lisboa: Edições 70, 2009. 
DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. Perspectiva, 1973. 333 p.
D’LUCIA, R. S. et al. O ensino de xadrez como ferramenta no processo de aprendizado infantil. Rev. Ciênc. 

Ext. v.3, n.2, p.98, 2007.
GOBET,F.; CAMPITELLI,G. Educational benetits of chess instruction: A critical review. Center for Research 

in Development, Instrucional and Training, School or Psychology Uniersite of Nottingham, UK, 2005.
LOUREIRO, L. Xadrez. In: DACOSTA, L. (Org.)  Atlas do esporte no Brasil: atlas do esporte, educação física 

e atividades físicas de saúde e lazer no Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005, p.348-364
MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. Autores Associados, 1996. 100 p.

MARCELLINO, N.C. Lazer e educação. 9a ed. Papirus, 2002. 188 p. 
MATTHIESEN, S. Q., KAMIMURA, M. K., GINCIENE, G., Santos, T. Y. J., DANIEL, J. C. O jogo de damas 

como um recurso didático-pedagógico para o ensino do atletismo na escola. Coleção Pesquisa em Educação Física. 
2011, v.10, p.109 - 115, 2011

 MATTHIESEN, S. Q., et al. As Novas Tecnologias de Informação e  Comunicação e a Educação Física: Con-
tribuições do Youtube para o Ensino das Corridas do Atletismo. In: Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, 
n 16.  2012, Campinas. Anais... São Paulo, Junqueira e Marin Editores, 2012.

OLIMPIO,A. Curso básico de xadrez. Goiania, 2006. 41p.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 334p.
SÀ, A. M. ; TRINDADE, J. T. Jr. . O xadrez como instrumento pedagógico: manifesto pela sua inclusão cur-

ricular nos cursos de pedagogia e de licenciatura. COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS 
CURRICULARES: IMPASSES, TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS, 2, 2005.Anais...,Universidade Federal da Paraíba 
– Centro de Educação – Campus I João Pessoa, 2005. 

SÁ, A. O Xadrez e a Educação. Preto & Branco. Revista Brasileira de Xadrez, 1990, v.6 n.º 39 a 50. 1991, v. 
7, n.º51 a 57.

SÀ, A. Curso Básico de Xadrez. Goiânia, 2006.
SANTIAGO, F.P. Tecnologias aplicadas ao uso e desenvolvimento do jogo de xadrez. 2012. 135 f. Dissertação 

Mestrado - Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Unesp, Rio Claro, 2012. 
SCIASCIO, J.H.M.S; BATEZELLI, A. Programa Segundo Tempo - Experiência do  Município de Rio Claro. 

Revista do Arquivo, Rio Claro, n. 11, p. 34 -38, jun. 2013.
SCIASCIO, J.H.M.S. APRENDENDO XADREZ: entre a abordagem metodológica presencial e a tecnoló-

gica. 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação Física, Departamento de Desenvolvimento Humano e 
Tecnologias, Universidade Estadual Paulista - Unesp, Rio Claro, 2014.

OLIVEIRA,C.A.S.; CASTILHO, J.E. O xadrez como ferramenta pedagógica complementar na educação 
matemática. p.16, 2005. WIKIPEDIA. [20-?]. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_”Likert”>. Acesso 
em: 15 julho 2013.

Imagem de alunos em aula de xadrez tecnológico na escola municipal Ephrain 
Ribeiro dos Santos, tirada em 11/04/2013. Imagem do acervo da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Rio Claro.

percebido com a implementação des-
se projeto, já que a procura por Clu-
bes de Xadrez se intensificou no mu-
nicípio de Rio Claro. Atualmente, há 
um Clube Municipal de Xadrez para 
atender as  crianças, sendo que  em 
breve, um outro será implantado no 
Centro de Artes e Esportes Unificado.

Em face ao exposto, nota-se 
que, independentemente das possí-
veis melhorias que o jogo de xadrez 
possa produzir no desempenho esco-
lar dos educandos,  outras possibili-
dades positivas em relação ao jogo 
de xadrez podem ser exploradas e 
implementadas, contribuindo para a 
sua difusão. ●
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Visita monitorada dos alunos da Escola Municipal Monsenhor Martins na FEENA. 
Foto: Bárbara Vincentini. 2014.
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A cada dia, estamos nos acos-
tumando mais com a ideia de valorizar 
o meio ambiente - uma ideia advinda 
de meados da década de 70, com os 
movimentos ambientalistas, por conta 
do modelo de desenvolvimento adota-
do pelas sociedades industriais. Atual-
mente, essa ideia é transmitida nas es-

colas, nos programas governamentais, 
na mídia, nas discussões do dia a dia, 
e até mesmo pelas empresas que utili-
zam os recursos naturais. Mas, se esta 
ideia está tão disseminada em nossa 
sociedade, qual o motivo de ainda nos 
parecer que uma real preservação da 
natureza, por parte de todos continua, 

de certa forma, distante?
O município de Rio Claro 

possui uma importante Unidade de 
Conservação - a Floresta Estadu-
al “Edmundo Navarro de Andrade” 
(FEENA) - que preserva bosques e 
sub-bosques compostos de uma ve-
getação nativa e ainda, os eucaliptos 
muito bem estudados pelo agrônomo 
Edmundo Navarro de Andrade. Esta 
flora possibilita a existência de vida, 
ou seja, de uma fauna extensa, que 
aproxima o concreto da cidade e seu 
tempo acelerado com a vida calma e o 
verde da floresta. 

A FEENA é um espaço aberto 
a toda a população, onde as pessoas 
aproveitam para realizar caminhadas 
e corridas ao ar livre, descansar, fazer 
piquenique, desbravar as trilhas ou 
mesmo realizar turismo. Suas paisa-
gens são cênicas e bucólicas, além de 
toda a história que envolve aquele lu-
gar, o que a levou a ser tombada pelo 
CONDEPHAAT, importante órgão 
de defesa do patrimônio histórico. O 
contato com esse espaço, por mais 
efêmero que seja, passa a ser uma 
ferramenta para o despertar de uma 
consciência ambiental na população. 
Todavia, a FEENA aposta também 
em trabalhos de educação ambiental 
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para potencializar seu uso e, também, 
aproximar crianças de sua realidade.

Atualmente, três monitores 
ambientais1 e um estagiário realizam 
o trabalho de educação ambiental e 
também histórica com escolas muni-
cipais de Rio Claro e estaduais (SP) 
da região. No entanto, atentaremos 
para um dos trabalhos realizados, no 
qual se valoriza a percepção e a in-
teração direta com a natureza. Este 
consistiria no desbravamento de uma 
trilha com a possibilidade de apreciar 
diversos animais (praticamente nunca 
vistos na cidade), como a onça, o vea-
do, um tatu, uma cobra; escutar novos 
sons e descobrir novas plantas. Esta, 

pelo menos é a realidade que as crian-
ças carregam ao imergir nessa “brin-
cadeira”, a aventura que as aproxima 
da natureza.

Dentro deste trabalho de edu-
cação ambiental ou mesmo podendo 
ser chamado de educação ecológica, 
em que, geralmente, as informações 
são prioridade, assim como a expli-
cação dos processos e a transmissão 
de conhecimento, aqui tratamos a 
observação, percepção e interação 
da criança com o entorno como o 
foco da atividade. Transformar aque-
la simples caminhada pela trilha em 
uma aventura; substituir as explica-
ções de sala de aula por um toque, 

um cheiro, um olhar mais próximo da 
árvore; deixá-las interagir com a ter-
ra, com as sementes e as folhas. Essa 
é uma perspectiva adotada como for-
ma de se construir uma ideia mais 
sólida da importância daquele espaço 
natural em pequenas pessoas de 6 à 
16 anos de idade.

 Atividades ao ar livre são 
práticas educacionais que utilizam 
como recursos os próprios desafios 
encontrados no ambiente e que ob-
jetivam o desenvolvimento do ser 
humano (BARROS, 2000). Neste 
caso, o ambiente deve inserir-se na 
perspectiva de aprendizado através 
de atividades interpretativas, pro-
porcionando uma experiência direta 
entre o indivíduo e o meio ambien-
te, o que pode promover mudanças 
nessa relação. Ao alterá-la, estamos 
estimulando o desenvolvimento de 
uma consciência, a qual se dará atra-
vés de experiências e desafios viven-
ciados e não apenas verbalizados, 
fundamentados na mudança de men-
talidade, comportamento e valores. 

Um Mundo de Diversas Reali-
dades

Em uma manhã de sol, as es-
colas se dirigem à Floresta no intuito 
de receber uma educação ambiental, 
uma extensão da sala de aula. Numa 
manhã de sol as crianças se dirigem 
à Floresta no intuito de gastar toda a 

Visita monitorada dos alunos da Escola Municipal Monse-
nhor Martins na FEENA. Foto: Bárbara Vincentini. 2014.

Visita monitorada dos alunos da Escola Municipal Monse-
nhor Martins na FEENA. Foto: Bárbara Vincentini. 2014.

¹  Miriam Marcia Maximo, Bruno Ferraz Galdini, Gabriel de Araujo Mhereb e Luis Ricardo Bragaia.

Visita monitorada dos alunos da Escola Municipal Monsenhor Martins na FEENA. 
Foto: Bárbara Vincentini. 2014.



21Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2014

energia que possuem, já que saíram 
da sala de aula e não poderia existir 
lugar melhor para isso. Os trabalhos 
com percepção e interação do espaço 
são realizados na chamada “Trilha da 
Saúde”, uma trilha de baixo nível de 
dificuldade, extensão de aproxima-
damente 1,5 km, bem aberta para o 
caminhar dos alunos, porém fechada 
em sua parte mais alta pelas árvores 
pioneiras e as mais antigas, propor-
cionando uma agradável caminhada 
e bela paisagem. 

Ao focar o trabalho na per-
cepção e interação com a natureza, 
estamos propondo uma nova condi-
ção àqueles alunos: uma situação de 
verdadeira imersão. O conhecimento 
sobre a área e o conteúdo a ser explo-
rado são essenciais, porém, os acon-
tecimentos durante a trilha conduzem 
sua dinâmica, o que faz dela uma ati-
vidade flexível para os alunos e mo-
nitores. Cabe ao monitor estimular a 
percepção dos indivíduos, cada qual 
concebendo, de acordo com a sua 
experiência de vida, aproximando 
as possibilidades de interpretação e, 
logo, ampliando a própria percepção.

Ao adentrar a “Trilha da Saú-
de” nos deparamos com enormes 
bambuzais, formados pelos bambus 
gigantes que, por sua altura e volu-
me, formam uma espécie de “teto 

vivo” que sombreia toda aquela área. 
As crianças são estimuladas a falar 
o que sentem. Geralmente, relatam 
a diferença de temperatura, umida-
de, cheiro e até mesmo a qualidade 
do ar. Temos ali um microclima, um 
espaço que, segundo suas caracterís-
ticas físicas, tem a possibilidade de  
criar um clima próprio neste caso, 
bem mais agradável que o clima da 
cidade.

Seguindo o percurso, um dos 
momentos marcantes da trilha ocorre 
junto ao Guapuruvu, uma das árvores 
mais altas e belas da floresta. Ao rea-
lizar uma comparação entre as nossas 
veias sanguíneas e o floema e xilema 
da árvore (vasos condutores de sei-
va bruta e elaborada fundamentais 
para o desenvolvimento da planta), 
as crianças são levadas a escutar o 
“batimento do coração” do Guapuru-
vu. Um momento de silêncio quando 
todas colocam os ouvidos na árvore, 
buscando ouvi-la, como se dentro 
dela houvesse as veias com a seiva 
que lhe dá a vida. Muitas dizem ou-
vir, contagiando as demais. Porém, a 
imagem marcante dessa atividade é o 
carinho que passamos a ter por aque-
la árvore, um símbolo da trilha. Para 
finalizar, ainda brincamos com as se-
mentes do Guapuruvu que, ao serem 
jogadas para cima, caem de forma 

areolada, elucidando a maneira de 
sua dispersão pela floresta.

Em nossa caminhada, desa-
fios são feitos, tanto pelos monitores 
como pelos próprios alunos, o que 
ajuda a desenvolver ainda mais a nos-
sa observação quanto àquele lugar, 
já que seria muito fácil passarmos 
despercebidos por elementos interes-
santes. Paramos, então, junto a uma 
alameda de EUCALYPTUS Citriodo-
ra que chama a atenção pelas árvo-
res simetricamente enfileiradas. Essa 
espécie de árvore é muito conhecida 
por sua essência, cheiro marcante 
de muitos produtos utilizados atual-
mente. Por isso, fizemos um círculo 
onde era possível todos se olharem. 
Foi indicado que todos pegassem a 
folha desta árvore e, com muita von-
tade, a amassassem. Imediatamente, 
as crianças acusam um cheiro forte 
e peculiar que é conhecido por elas: 
cheiro de banheiro limpo, cheiro de 
sauna, gosto de bala, etc. Criou-se, 
então, mais um momento inesque-
cível, o olfato despertando o signifi-
cado daquela árvore, da qual o nome 
não se faz tão importante.

Dentre as diversas paradas 
e interação com o meio, é possível 
visitar uma das mais altas e largas 
árvores da floresta, um E. Grandis, 
a qual possui 95 anos. A surpresa 

Visita monitorada dos alunos da Escola Municipal Monsenhor Martins na FEENA. Foto Bárbara Vincentini. 2014.
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por parte das crianças foi imediata, 
deixando-as inquietas. O toque nesta 
imensa árvore foi incentivado, uma 
prática utilizada por índios para a 
reciclagem de suas energias. Encan-
tadas, as crianças se esforçam para 
absorver e transmitir o máximo de 
energia positiva que possuem. Ainda, 
possuindo raízes e a base bem larga, o 
E. Grandis é abraçado pelo máximo 
de crianças. Muitas diziam não con-
seguir sequer ver o topo da árvore, e 
questionaram se aquela seria a maior 
árvore do mundo. É nítida a impo-

nência dessa árvore, mas que agora 
pertence ao toque destas crianças, 
que o guardam com muito carinho. 

Interagir para se construir

Mediante essas experiências 
e vivências, nota-se nos educandos, 
já encarados como desbravadores 
daquele meio, a afetividade e o en-
tusiasmo com aquilo que vivencia-
ram e por aquilo que está por vir. São 
momentos em que o conhecimento 
objetivo, exigido muitas vezes nas 

avaliações escolares, não é o grande 
trunfo, mas sim a marca e a lembrança 
da magnitude do que se viu e sentiu. É 
perceptível a ideia que se constrói ao 
trabalhar com métodos interpretativos 
e perceptivos, já que o foco é a for-
mação de uma complexa consciência 
dos diversos valores que a floresta é 
capaz de agregar e disseminar para a 
sociedade.

Estes trabalhos estão ligados a 
uma reconexão com a terra, na qual os 
alunos farão parte da dinâmica do am-
biente e tirarão suas próprias conclu-
sões, onde o foco não está no certo e 
errado, mas no sentido que aquilo lhe 
traz. Assim, uma diversidade de estí-
mulos sensoriais coloca-se como po-
tencial, envolvendo aspectos referen-
tes à memória, afetividade, cognição, 
percepção, interpretação e valoração 
ambientais (GUIMARÃES, 2010).

Dessa forma, as trilhas inter-
pretativas não existem somente para 
a comunicação de fatos, datas e con-
ceitos, mas também para compartilhar 
experiências que levem os visitantes, 
sejam alunos, professores ou turistas 
a apreciar, a entender, a sensibilizar, 
a cooperar na conservação de um re-
curso natural e também a educar em 
função do futuro. ●
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Sessão Solene da Câmara Municipal de Rio Claro. Imagem do acervo de memórias do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Golpe de 64: um pouco da 
história política de Rio Claro e 
a de um sindicalista ferroviário  
Irineu Carlos de Oliveira Prado
Desembargador Aposentado do Tribunal de Justiça de S. P., advogado militante na Comarca de Rio Claro, e inte-
grante da OLIVEIRA PRADO, CASSAVIA E SANMARTIN – Sociedade de Advogados.

No dia 11 de abril de 2014, nossa Câmara Municipal realizou uma Sessão Solene, com a finalidade de desa-
gravar os vereadores e suplentes que a mesma edilidade, há cinquenta anos, afastara da política local, cassando os 
mandatos dos vereadores Irineu de Oliveira Prado, Aníbal Fuzetti e José Crespo, além de um rol imenso de suplentes. 
Embora suplentes não disponham de mandato para ser cassado, a edilidade rio-clarense conseguiu o duplo prodígio 
de, sem dispor de poderes para tanto, cassar mandato até de suplentes. Mas o importante é que, através da Resolução 
02/14, a edilidade rio-clarense redimiu-se do grande equívoco.

A Sessão Solene foi emocionante. Vários oradores usaram da palavra, enaltecendo as figuras dos homena-
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geados, nas pessoas de seus parentes, 
porquanto todos eles já haviam pas-
sado para a vida eterna. O ato culmi-
nou com a entrega aos parentes de um 
diploma para materializar a homena-
gem prestada. 

Permitiram-me, o Presidente 
e o Protocolo da Casa, generosamen-
te, que eu usasse da palavra naquela 
histórica Sessão, com toda certeza 
por ser filho de quem, nos primórdios 
do golpe de 1º de abril tenha mais 

Chamada do jornal A Tribuna, datado de 24 de abril de 1964. Imagem do 
google.com.

sofrido, juntamente com seus fami-
liares, pelas primeiras das inúmeras 
arbitrariedades da ditadura que então 
se iniciava e, quiçá, por ter sido teste-
munha presencial dos fatos, especial-
mente como vítima.

Devo reconhecer, como fiz 
na oportunidade, que Deus é grande 
e generoso, ao permitir-me que, cin-
quenta anos depois, eu ainda estives-
se vivo e em condições de contar para 
os mais novos o quanto de arbítrio se 

pode praticar em nome de uma demo-
cracia que não aconteceu, em decor-
rência do Golpe de 1964 e das dores 
e danos morais e materiais que isto 
ocasionou a tantas e tantas famílias.

No caso daquela Sessão, cuja 
ocorrência bem qualifica e enobre-
ce nossa atual Câmara Municipal, 
buscou-se, simbolicamente, restituir 
mandatos de vereadores, e os direitos 
dos suplentes, cassados em sessão de 
11 de abril de 1964, ao primeiro mi-
nuto dela.

Os que tiveram a oportunida-
de de examinar as atas das respectivas 
sessões camarárias viram que, naque-
la noite de 1º de abril, houve sessão 
extraordinária, em que se pretendeu, 
como foi feito, manifestar apoio aos 
golpistas, como se isto fosse neces-
sário! José Crespo e Irineu Prado 
manifestaram-se contrariamente, por 
reconhecerem João Goulart, como o 
legítimo chefe da Nação. Aníbal Fu-
zetti estava ausente naquela noite.

Na sessão do dia 04 de abril 
nada se decidira de concreto sobre o 
tema; na de 10 de abril foi apresen-
tado o projeto que, com emendas, 
resultou no ato que em Sessão So-
lene visou reabilitar, já então com a 
renúncia – forçada, como se sabe – de 
José Crespo. E, no primeiro minuto 
do dia 11 de abril, consumou-se a 
arbitrariedade, com registro da pre-
sença, e convidado para ter assento à 
mesa diretora, do delegado de polícia 
titular do Município. Não se sabe se 
a autoridade policial fora convidada 
para prestigiar a grande covardia, ou 
se ali estava para intimidar os que se 
mostraram nada corajosos.

O fato é que, após diversos 
oradores se manifestarem como sen-
do aquele ato de respeito às alegadas 
tradições democráticas de Rio Claro, 
que os comunistas estavam a planejar 
fuzilamentos e outras justificativas 
que, hoje, mostram-se todas infantis, 
a proposta foi aprovada por unanimi-
dade. E os cassados, de um nada, pas-
saram a ser rotulados como terríveis 
comunistas, “comedores de crian-
ças”, como se usava na época para 
desqualificar os que partilhavam, real 
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Golpe Militar, em 1964. Imagem do acervo de memórias do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

ou supostamente, dessa doutrina. 
Assim, sem qualquer funda-

mentação legal anterior, foram vio-
lentamente jogados ao lixo a mani-
festação democrática de milhares de 
eleitores rio-clarenses. E aquele que, 
meses antes havia sido eleito Secretá-
rio da Mesa, pela grande maioria dos 
vereadores – exatamente Irineu de 
Oliveira Prado – passou a ser consi-
derado, pelos mesmos pares que en-
tão o distinguiram,  grande ameaça à 
democracia.

Tenho refletido, nessas cinco 
décadas, o que teria sido a grande 
motivação, para que nossa Câmara 
Municipal achasse importante, até 
mesmo fundamental, pelo que se tem 
da leitura das atas, cassar direitos e 
manifestar seu apoio ao golpe vito-
rioso, como se os generais estivessem 
a necessitar do apoio de vereadores, 
de onde quer que fossem. E mais, o 
que os vereadores e suplentes pode-
riam ter feito para se impedir aquela 
vitória?

Teria sido uma forma de se 
livrar dos adversários, exatamente 

os eleitos pelos partidos trabalhistas, 
legalmente existentes? Ou de se ga-
rantir perante os vitoriosos, já que se 
dizia ser os objetivos golpistas acabar 
com os subversivos e corruptos? 

O triste é que Rio Claro em-
prestou solidariedade ao início daqui-
lo que se revelou, meses depois do 
primeiro de abril, a mais sombria das 
ditaduras, e sem que isto se fizesse 
necessário.  Poucos dos que agiram 
pela execração de seus pares, decor-
ridos cinquenta anos, devem estar 
vivos. Estou certo, porém, que todos 
devem ter-se arrependido,  até porque  
ninguém deixou de aplaudir o fim da 
ditadura.

Mais indigno se mostrou o ato 
arbitrário da edilidade, naquele dia 11 
de abril – 50 anos depois significativa 
e simbolicamente repudiado – é que 
Irineu Prado encontrava-se preso, 
sem ordem judicial ou culpa formada, 
como tantas e tantas outras prisões se 
fizeram naquela triste quadra de nos-
sa História.

Os que me conhecem, e que 
me reconhecem sob minha embran-

quecida cabeleireira, sabem que em 
abril de 1964 eu já era quase adulto 
(com 16 anos) e, com aqueles fatos, 
adulto me tornei. 

Justamente neste ponto é que 
me permito agradecer a oportunida-
de que o Senhor Todo Poderoso me 
concedeu de tornar público, na sessão 
solene, e agora, como se deu o tes-
temunho privilegiado a que me referi 
inicialmente. 

Pelas duas horas da madruga-
da, no dia 05 de abril de 1964, exata-
mente dia em que Irineu completaria 
seu 42º. aniversário, fui acordado por 
conversa de meu pai e minha mãe, na 
sala de casa. Falavam com um cora-
joso ferroviário, maquinista, que cor-
rera avisar meu pai que investigador 
da polícia civil estivera à sua procura, 
na Estação, sem esconder que deseja-
va prendê-lo. Mas, quase sem tempo 
de falar para o colega que não havia 
como nem por que fugir, e escondê-lo 
no fundo da casa, o investigador ba-
teu à porta, a fim de cumprir a ordem 
que nenhuma autoridade lhe dera por 
escrito.

Tenho muito presente na mi-
nha memória a cena: minha mãe 
chorando, e meu pai dando a que 
talvez tenha sido a maior responsa-
bilidade a mim atribuída: “você é o 
chefe da Casa, agora. Não sei para 
onde vou, nem quando volto, nem se 
volto. Procure o advogado que você 
já sabe quem é, o seu Tio João e Dr. 
Schmidt (Prefeito, eleito com o apoio 
do PTB).”

Com efeito, telefonei para 
meu Tio João, em Jundiaí, que con-
tatou algumas autoridades militares, 
mas que, embora nada existisse con-
tra Irineu, sem saber onde estava de-
tido, nada pôde ser feito. O advoga-
do, argumentando que estávamos em 
tempos excepcionais, nada fez, ou se 
o fez, nada conseguiu.

Com o Dr. Augusto Schmidt 
Filho, que foi eleito com o apoio do 
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, 
e de Irineu, então 2º. Secretário da 
Câmara Municipal, só consegui fa-
lar cinco dias depois, parecendo-me 
que evitava encontrar-se comigo. De 
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qualquer forma, disse que nada pode-
ria fazer por aquele de quem se dizia 
amigo, e com quem uns dias antes es-
tivera tomando café junto ao fogão de 
lenha de minha mãe.

Com o Delegado de Polícia 
Adjunto, Dr. Nestor Penteado, só ob-
tive informações reticentes: ora dizia 
que meu pai estava em alto mar, em 
navio prisão, ora da Ilhas das Co-
bras... 

Demorou dez dias para que 
fosse descoberto que Irineu estava 
preso em Piracicaba, onde ao menos 
foi tratado com o respeito possível. 
Forneceu para muitos que entravam 
e saíam do presídio, todos arbitraria-
mente detidos, o telefone de seu irmão 
em Jundiaí. Um deles teve a coragem 
de falar com Tio João que, vindo a 
Piracicaba, conversou com o irmão,  
após o que veio a Rio Claro falar com 
Dr. Schmidt, como que duvidando 
do que eu lhe contara. Confirmada a 
indiferença, manteve contatos com 
oficiais militares seus conhecidos em 
Jundiaí, onde era Chefe da Estação 
Jundiaí Paulista e, no dia 20 de abril, 
contados 15 dias de sua prisão, foi de-
volvido à nossa  residência, na Vila 
Indaiá, em Rio Claro. 

Meu pai não respondeu a 
qualquer inquérito ou processo em 
decorrência de sua atividade política, 
o que mais aumenta a arbitrariedade 
da cassação que se reabilitou, a qual 
se deu enquanto preso se encontrava. 
Ou seja, ofendeu-se o princípio do 
direito à defesa, existente desde os 
tempos imemoriais, bem assim o de 
que inexiste crime, sem lei que ante-
riormente o defina.

Mas a perda do mandato de 
vereador em 1964 não foi a única a 
pesar sobre Irineu Prado e sua famí-
lia: em 24 de junho daquele ano, ten-
do como fundamento a cassação, foi 
afastado por sua empregadora, a en-
tão Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, para responder a inquérito 
judicial trabalhista, acusado da falta 
grave inexistente –subversão –, em 
que se saiu vitorioso, conquanto ti-
vesse ficado vinte e oito meses sem 
receber salários. 

Revolução de 1964 - Goulart deposto.

Manchete do Jornal do Brasil ilustra o apoio da mídia ao golpe que derrubou o 
presidente João Goulart. Imagem do google.com.
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Golpe Militar, em 1964. Imagem do acervo de memórias do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

A ferrovia já era estadual e o 
então Governador para agradar aos 
poderosos, que logo mais o defenes-
traram, não perdeu a oportunidade de 
fustigar o cassado Irineu, desafeto 
(como opositor nas hostes sindicais) 
de certo deputado, correligionário 
do Governador e, logo mais também 
cassado pelo AI 5, com perda de seus 
direitos políticos e sindicais.

Para se ter  uma ideia do que 
todos nós de sua família padecemos, 
Irineu trabalhou como pedreiro, car-
pinteiro, encanador, vidraceiro, e 
outros ofícios mais, sempre como au-
tônomo, pois como empregado nada 
conseguiu. Também em mim deixou 
marcas, pois, abandonando o curso 
clássico em 1965, e prosseguindo 
apenas com o técnico em Contabili-
dade no Alem,  muito difícil foi a ob-
tenção de trabalho.

No Ribeiro, apenas um colega, 
e do curso científico, veio manifestar 
solidariedade para com o drama fami-
liar. No Alem, uma das colegas que 
participava da comissão de nosso Bo-
letim Cultural “O Idealista”, assusta-
da (pobrezinha) demitiu-se através de 
carta com firma reconhecida.

Enfim, o medo de ser amigo 
de quem fora preso, era de tal ordem, 

que mesmo uma namoradinha deste, 
agora juridicamente idoso, tratou de 
despedi-lo. O que, muitos anos de-
pois eu achei até muito bom, dado 
que a beleza  a havia deserdado.

Mais sofrimentos não preci-
so, nem quero contar. O importante é 
que eu e meus irmãos (uma pequena 
e outros não nascidos) chegamos à 
idade adulta tendo aprendido sábias 
lições de nosso pai, de amor à verda-
de, à Justiça e a Deus, embora certos 
de que nunca nos aproximaremos das 
suas elevadas virtudes.

Em termos ideológicos, Irineu 
de Oliveira Prado sempre se disse sin-
dicalista. Ofendia-se bastante ao ser 
chamado de comunista, já que nunca 
se filiara ao Partidão, conquanto bem 
se relacionasse com os seus aficiona-
dos. Contava que, como aspirante à 
filiação naquele partido, indispôs-se 
com a direção local porque, após ter 
sido decidido que, em 1955, o candi-
dato a ser apoiado era o Dr. Augusto 
Schmidt Filho, a direção central im-
pôs apoio a outro candidato que teria 
(segundo se ventilou depois), contri-
buído com os cofres partidários. E 
como Irineu já havia informado ao 
Dr. Schmidt a respeito do menciona-
do apoio, rompeu com o Partidão, ao 

qual sequer se havia filiado.
Como fiz da Tribuna da Câ-

mara Municipal, na solenidade, em 
nome de meus familiares e também 
na dos demais injustiçados em abril 
de 1964, devo expressar a todos os 
atuais vereadores o mais elevado 
preito de congratulações pela realiza-
ção do ato que repôs no seu devido 
lugar a tradição democrática desta 
Cidade Azul.

Lamento que quase todos os 
ofendidos já não estejam mais entre 
nós, como também minha genitora 
e minha irmã Albertina, assim como 
outras esposas e filhos. Todos eles, 
onde quer que estejam, sentiram-se 
homenageados.

A bem da verdade, por mim 
e minha família, a homenagem pres-
tada pela edilidade rio-clarense é até 
além do necessário e ou merecido.

O fato de Irineu ter sido eleito 
e reeleito nas duas legislaturas que se 
seguiram à cassação de 1964, sempre 
por expressiva votação, foi a resposta 
que o povo de Rio Claro deu aos seus 
ofensores.

E mais, a Lei Municipal 3.154 
de 28.03.2001 que atribuiu à praça 
pública da Rua 14 com Avenida 26, o 
nome de “Vereador Irineu de Oliveira 
Prado – Ferroviário e Sindicalista”, 
em projeto de lei do então Vereador 
Fernando de Godoy Lima Filho, tam-
bém ele filho de ferroviário, e apro-
vado por unanimidade, enche de jus-
to orgulho os filhos, netos e bisnetos 

Campanha em Santos durante a Revolu-
ção de 1932. Imagem do google.com.
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A foto feita em 1° de abril de 1964 mostra o transporte de tanques militares em 
São Paulo após derrubada de João Goulart. Imagem do google.com.

de Irineu de Oliveira Prado. É, sem 
exagero, muita homenagem para um 
simples ferroviário e sindicalista, que 
haverá de ser sempre lembrado pela 
defesa dos direitos dos trabalhadores, 
em especial dos seus colegas ferrovi-
ários. E isto numa época (até 64) em 
que a Paulista tinha significativa im-
portância econômica em Rio Claro, 
no transporte de cargas e passageiros, 
e como a maior empregadora do mu-
nicípio.

É verdade que a ferrovia atu-
almente está minguada, apenas com 
a apagada presença da ALL, mas a 
sua importância, ainda hoje, pode ser 
medida pela significativa presença 
na sociedade rio-clarense do Grê-
mio Recreativo dos Ferroviários, da 
União dos Ferroviários Aposentados 
e da Banda União dos Artistas Fer-
roviários.  Na verdade, não há como 
separar a ferrovia da vida de Rio Cla-
ro, embora o desgoverno deste Esta-
do e deste País tenha transformado 
as estradas de ferro em monumental 
sucata, enquanto no mundo  desen-
volvido, o transporte ferroviário é dos 
mais utilizados e seguros.

A Companhia Paulista de Es-
tradas de Ferro, mais que centenária, 
e cujos trilhos estão hoje enferrujados 
pelo desuso e pelas lágrimas dos fer-
roviários, foi a maior empregadora de 
Rio Claro. Mais de três mil ferrovi-
ários ativos, nela mourejavam. Perto 

Golpe Militar, em 1964. Imagem do acervo de memórias do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Golpe Militar, em 1964. Imagem do acervo de memórias do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.
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Soldados e enfermeiras hasteiam a bandeira do Estado de São 
Paulo, em 1932. Imagem do Jornal o Estado de São Paulo.

Moças costuram fardas dos soldados que combatem na 
Revolução de 1932. Foto do Jornal o Estado de São Paulo.

de vinte trens de passageiros corriam 
diariamente em suas linhas para a Ca-
pital, e outros tantos para o interior. O 
número de trens de carga não era me-
nor. Quase tudo era transportado nos 
vagões da Paulista, afora o conforto 
e pontualidade oferecidos pelos seus 
trens de passageiros.

Várias gerações de rio-claren-
ses prestaram serviços à Paulista. Em 
toda família de Rio Claro há algum 
membro que tenha sido ferroviário. 
Bastaria, para destacar a importância 
dos ferroviários em nossa cidade a 
lembrança da Banda, do Grêmio Re-
creativo, e da UFA. 

Manifestei-me em ofícios en-
dereçados ao senhor Prefeito e a todos 
os Vereadores, quando da promulga-

ção da Lei 3.154/2001, nos seguintes 
termos: “Conquanto meu querido 
progenitor tenha-se sempre sentido 
homenageado pela oportunidade que 
o Todo Poderoso lhe propiciou de 
servir ao próximo e, em especial, a 
seus companheiros ferroviários, ten-
do a honra de ocupar assento nessa 
edilidade em três legislaturas, a atri-
buição de seu nome a uma praça pú-
blica na cidade que ele tanto amou, 
haverá de permitir que as novas ge-
rações, mirando-se no exemplo de 
sua luta, possam preocupar-se com 
melhores condições de vida dos seus 
semelhantes, e com os direitos dos 
mais humildes”.

É assim que Irineu – certa-

mente ao lado dos justos, no aguar-
do do veredicto a ser proferido pelo  
Supremo Julgador  – gostaria de ser 
lembrado pelos que passarem por 
aquela Praça: homem simples, ferro-
viário que militou em seu sindicato, 
inclusive como oposicionista, que foi 
honrado com três eleições à Câmara 
Municipal de Rio Claro, e que, a seu 
modo, tentou mudar o mundo. Aliás, 
disse-lhe eu, numa de nossas últimas 
conversas, que se muitos como ele 
existissem, por certo o mundo seria 
outro, muito melhor. 

Referindo-me. um pouco que 
seja, à história de meu pai, não posso 
ignorar sincero e especial agradeci-
mento a um amigo e irmão, o tam-
bém ferroviário e Sindicalista Tadeu 

Pereira Leite que, através de gestões 
diplomáticas, permitiu que Irineu 
partisse desta vida como sócio do 
Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas Ferroviárias da Zona Paulista 
(ao qual se filiara na década de 1930, 
ao ser admitido na ferrovia, e do qual 
foi diretor por três mandatos), honra-
do com a bandeira da entidade envol-
vendo sua urna mortuária.

É que, como poucos sabem, 
algum tempo antes de sua morte, por 
absurdo que possa parecer, Irineu 
fora expulso injustamente dos qua-
dros sociais do sindicato, sem direito 
de defesa, porque houvera criticado 
seu presidente. Providências judiciais 
não iriam permitir rápida reintegra-

ção aos quadros sociais. Felizmente, 
a mão de Deus, através do querido 
amigo Tadeu, permitiu que o proble-
ma fosse superado, ainda em vida do 
homenageado. 

O curioso é que Irineu assim 
chamado por ter nascido no dia de 
Santa Irene, veio a falecer na sede da 
UFA – União dos Ferroviários Apo-
sentados, ao ser inaugurado o Salão 
Nobre da entidade (que haveria de re-
ceber seu nome), preparando-se para 
discursar, exatamente no dia de Santo 
Irineu, a 28 de junho de 1997. 

Encerro agradecendo a opor-
tunidade de anotar rápidos registros 
da história política de Rio Claro, e de 
meu querido pai, reproduzindo as pa-

lavras de Paulo, na Segunda Epístola 
a Timóteo, Capítulo 4, versículo 7, 
que bem traduzem o que homenagea-
do haveria de pronunciar, tivesse isto 
lhe sido possível: “Combati o bom 
combate, terminei a corrida, guardei 
a fé.”

Não posso, todavia, deixar de 
comentar que em 1996 fui tomado 
de alguma apreensão, felizmente em 
vão. É que meu avô Leopoldino, ge-
tulista que era, foi preso em 1932, na 
revolução constitucionalista. Trinta 
e dois anos depois, em 1964, o pre-
so foi meu pai, na Revolução/Golpe 
de estado de 1964. Porém, em 1996, 
passados outros 32 anos, ninguém da 
família foi preso político. ●
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Visitando os escritos de 
Fernando Cilento Fittipaldi

“O Ensino Particular em Rio Claro”

Maria Teresa de Arruda Campos1

Fernando Cilento Fittipaldi2 Em memória

À guisa de esclarecimentos

O artigo abaixo apresentado 
foi encontrado datilografo e sem data, 
entre os pertences do Fernando logo 
após sua morte, ocorrida em 2 de se-
tembro de 2013. A pedido de Maria 
Clara Pieroni Castellano, sua prima, 
recolhemos para o Arquivo Público 
de Rio Claro aqueles itens que teriam 
significado para o acervo e, entre eles, 
encontramos este ensaio.  

A intenção desta publicação na 
Revista do Arquivo é apresentar um es-
tudo do Fernando. Tentamos localizar 
se ele havia publicado em algum lugar 
esse ensaio, mas não o conseguimos. 
Concluímos que pode ser um estudo 
não conclusivo sobre o tema, pois, se 
assim não o fosse, Fernando já o teria 
publicado em vida. Queremos, então, 
mostrar como esse rio-clarense, de-
dicado e estudioso, transitava sobre 
diversos temas, viajava sobre diversas 
realidades com a facilidade do bom 
pesquisador, do estudioso atento e do 
curioso da história local, caracterís-
ticas necessárias para um intelectual 
sintonizado com a vida da cidade. 

Fernando Fittipaldi foi presi-

¹    Psicóloga e Pedagoga. Mestre e doutora pela Faculdade de educação da Unicamp. Membro do Grupo Violar. Superintendente do Arquivo Público 

e Histórico de Rio Claro (2009-atual). 
2    Bacharel em História Natural pelo Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro. Mestre e Doutor em Ciências na área de 

Paleontologia pelo Instituto de Geociências da USP, atuou na área de registro, conservação e divulgação do Patrimônio Geológico do Estado de São Paulo, com 

projetos na Secretaria de Meio Ambiente.

Fernando Fittipaldi e Salvatore Carbo-
ne Pres Arquivo de Roma, em 1981. 
Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro. 

Fernando Cilento Fittipaldi, em 1987. 
Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro. 

dente do Conselho Superior do Arqui-
vo Público e Histórico de Rio Claro no 
período de junho de 1986 a agosto de 
1992, nas gestões da Prof. Dra. Ana 
Maria de Almeida Camargo e Prof. 
José Carlos Cardoso.

Foi um dos responsáveis pela 
implantação do Arquivo Público de 
Rio Claro. Em 1977, constatou-se 
haver em Rio Claro uma expressiva 
documentação que se encontrava em 
posse de antigos moradores. Surgiu, 
daí, a necessidade de se criar um Ar-

quivo Público para a preservação da-
quele acervo. Ao lado de intelectuais 
como Roberto Palmari, Jamil Nassif 
Abib e Jeanne Berrance de Castro, 
Fernando Fittipaldi integrou a primei-
ra comissão especial encarregada de 
elaborar um projeto para a implanta-
ção da iniciativa.

 Com intensa atuação como 
presidente do Conselho do Arquivo 
Público, Fittipaldi escreveu vários 
livros sobre a história de Rio Claro. 
Entre as obras editadas destacam-se 
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Desfile cívico. Colégio Koelle, na década de 1960. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

“Os 75 anos do Velo Clube” (1985) e 
“A Imprensa Rio-Clarense no século 
XIX” (1986). O livro sobre a história 
da imprensa local é considerado refe-
rência pelos pesquisadores. Fittipaldi 
participou também de outros trabalhos 
como a “Crônica dos Prefeitos de Rio 
Claro” (1983) e “Fósseis da Região 
de Rio Claro” (1988).

Ingressou no Instituto Geo-
lógico da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente em junho de 1994. 
Trabalhou na definição da faciologia 
dos depósitos cenozoicos da Forma-

ção Rio Claro (Neógeno - Depressão 
Periférica do Estado de São Paulo). 
Fez o primeiro registro de ocorrência 
de tetrápodes (Fósseis) na Formação 
Santo Anastácio. Participou da ela-
boração da Bibliografia Analítica da 
Paleontologia do Estado de São Pau-
lo, do período 1997-2000. Foi Diretor 
do Serviço de Comunicações Técnico 
Científicas de dezembro de 2001 a ju-
lho de 2007. A partir de 2007, atuou no 
Núcleo de Monumentos Geológicos do 

IG em ações de registro, conservação 
e divulgação do Patrimônio Geológico 
do Estado de São Paulo. Seu último 
trabalho foi a participação ativa no 
Projeto Monumentos Geológicos da 
Região de Rio Claro (SP), especial-
mente nos estudos dos geossítios com 
conteúdo fossilífero.

Publicar este ensaio e, oxalá, 
outros que ainda serão identificados, 
muito nos engrandece por termos a 
oportunidade de mostrar à nossa ci-
dade um pouco mais desse cidadão 
presente, sensível e generoso para com 

nossa terra e nossa gente. Esperamos 
que este ensaio sirva de luz para os es-
tudos da história da educação em Rio 
Claro.

O ensino particular em Rio Claro

As mais antigas referências ao 
ensino particular em Rio Claro são en-
contradas no “Almanak de S. João do 
Rio Claro para 1873”. De acordo com 
essa publicação, em 1872, a instrução 

particular em nossa cidade era exer-
cida pelos professores Eduardo Bohn 
(Rua do Comércio), Jesuíno da Silva 
Mello (Rua Municipal), Romualdo 
Augusto d’ Oliveira (Rua da Cadeia), 
Joaquim Bartolomeu de Carvalho 
(Rua Alegre) e D. Maria Cândida da 
Motta (Rua Municipal). 

Com referência a essa época, 
Jesuíno da Silva Mello escreveria em 
1927: “Rio Claro, neste tempo, man-
tinha, além das escolas públicas para 
instrução primária, algumas institui-
ções particulares em que se ensinavam 

geografia, história, francês, e alemão, 
uma escola noturna para adultos, uma 
escola evangélica, uma alemã (de 
Eduardo Bohn), aquela mantida pela 
maçonaria, esta pela seita protestan-
te”.  

Reportando-se à mesma épo-
ca, o major José David Teixeira, por 
ocasião dos festejos do Centenário 
de Rio Claro, registraria: “…tendo 
a igreja evangélica como pastor o sr. 
Dagama, um português da ilhas que se 
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dizia norte-americano, e que com suas 
filhas e professores outros preparou no 
colégio que mantinha em Santa Cruz, 
muitos meninos rioclarenses (sic), que 
ocupam ainda posições de destaque: 
Carlos de Carvalho foi um deles. D. 
Mariquinha Motta mantinha um co-
légio de meninas, havendo diversas 
escolas públicas e algumas particula-
res”.

No ano de 1877, sob a dire-
ção do Capitão-Mor Carlos da Silva 
Araújo e de seu filho Carlos Samuel 
de Araújo, iniciou suas atividades o 
Colégio Santa Cruz, na Avenida 4. 
Em 1880, o Colégio, então localizado 
na esquina da Avenida 5 com a Rua 
7, passou a ser dirigido pelo professor 
sueco Canuto Thorman. 

A 2 de dezembro de 1883, por 
iniciativa do Reverendo Jacob Zink, 
da Igreja Evangélica da Confissão 
Luterana, chegava a São João do Rio 
Claro, o jovem professor Theodor 
Köelle. Este, no dia seguinte ao de sua 
chegada, iniciou as aulas na pequena 
escola alemã que acabaria por origi-
nar o importante Ginásio Köelle. 

Outras escolas foram surgindo 
e, em 1884, de acordo com o “Alma-
nach da Província de São Paulo para o 
anno de 1885”, Rio Claro possuía os 
seguintes colégios particulares: Colé-
gio Boa Esperança, de Dionísio Caio 
da Fonseca; Colégio Americano, do 
Reverendo João Fernandes Dagama; 
Colégio Virgínio, de Manoel Escho-
lastico Virgínio; Colégio Azevedo, 
de Thomaz de Azevedo, e Escola 
Particular Alemã, de Henrique Kiz. A 
publicação cita ainda as professoras 
Thereza de Arruda Ferraz e Elisabeth 
Perrot.  Ao que tudo indica, estas es-
colas tiveram efêmera duração. 

Em 1887, Joaquim Ribeiro 
dos Santos fundou um curso primário 
noturno destinado a comerciários. 

À medida que desapareciam 
as mais antigas, novas escolas particu-
lares foram sendo fundadas, e o “Al-
manach do Estado de S. Paulo para 
1891” cita o Colégio dos Três Irmãos 
Braga, como os professores Carlos de 
Carvalho, Thereza de Arruda Ferraz e 
Engracia Saes. 

No ano de 1894, segundo o 
“Almanak do Estado de São Paulo 
para 1895”, existiam em Rio Claro 
três colégios particulares, ou seja, 
Colégio Presbyteriano, de Herculano 
de Gouvêa; Colégio Rio-Clarense, de 
Ítalo Spinardi & Cunho, e Escola Ale-
mã, de Theodor Köelle. 

Por volta do início do século, 
em virtude da maciça presença do ele-
mento italiano, proliferaram em nossa 
cidade as chamadas “Scuolas Italia-
nas”, destinadas aos filhos daqueles 
imigrantes, como podem ser citadas a 
de Faustino Colli, na Rua 2, nº 21, a 
de Gaetano Groppi, na Rua 4, nº 45, 

e a de Felippe de Angelis, na Rua 5 
entre as Avenidas 1 e 2. 

Em janeiro de 1895, tinham 
início as atividades do Atheneu Rio 
Claro, internato e externato, situado 
à Avenida 1, nº 53. Sob a direção de 
João Câmara Leme, a escola contava 
com os professores Honório Herme-
to Motta (Português, Latim e Inglês), 
João Câmara Leme (Francês, Geo-
grafia, Aritmética e Álgebra), Libero 
Braga (Geometria, História Universal 
e do Brasil), João de Campos (Escri-
turação Mercantil) e Paschoal Gullo 
(Música). 

Em janeiro de 1906, foi funda-

Escola Joaquim Ribeiro, fundos da escola, 1932. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro. 

Colégio Bilac. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 
Sem data.
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do o “Instituto de Sciencias e Lettras”, 
internato e externato misto, sob a dire-
ção do Reverendo João Francisco da 
Cruz. 

Ainda no ano de 1906, surgia 
o Externato Coração de Jesus, curso 
primário para ambos os sexos, na Rua 
8 nº 59. O curso, dirigido por Luisa 
Lemenhe e José Lemenhe era consti-
tuído de disciplinas como Primeiras 
Letras, Leitura, Caligrafia, Aritmé-

tica, Geografia do Brasil, Doutrina 
Cristã e Música. 

Em 15 de maio de 1909, sob 
a orientação das Revmas. Irmãs da 
Congregação do “Puríssimo Cora-
ção de Maria”, instalou-se em Rio 
Claro o Colégio “Puríssimo Coração 
de Maria”, tendo a Madre Juliana do 
Santíssimo Sacramento como primei-
ra diretora. Em 1928, anexa ao colé-
gio, começava a funcionar a Escola 

Normal Particular de Rio Claro, e em 
1933 o curso complementar da escola, 
destinado à formação profissional de 
professores.

Em 3 de maio de 1921, por 
iniciativa de Arthur Bilac, um dos pre-
cursores do ensino comercial em nos-
sa cidade, surgia o Instituto Comercial 
de Rio Claro, atual Escola de 2º Grau 
“Arthur Bilac”3.

O ano de 1926 registra o início 
das atividades do Instituto Joaquim 
Ribeiro. Em 1938 a escola fora doada 
ao Município pelo Coronel Joaquim 
Ribeiro dos Santos, e em 1940 ela pas-
sou para a responsabilidade do Esta-
do, constituindo, atualmente, a Escola 
Estadual de 1º e 2º Graus “Joaquim 
Ribeiro” 

No dia 6 de março de 1944, 
numa dependência da Sociedade Ita-
liana, os professores Mário Alem e 
Michel Antonio Alem deram início ao 
funcionamento do Instituto de Educa-
ção Física e Preparatórios, atual Orga-
nização Escolar Alem. 

A 10 de março de 1971, sob a 
direção de Luiz Carlos Iamondi Ma-
chado, Reinaldo Amaral Gurgel e Luiz 
Carlos Brumati, iniciava suas ativida-
des o Curso Novo Triunfo, atual Cen-
tro de Ensino Novo Triunfo.

Em 1972, por inciativa de Aldo 
Zottarelli Jr., Edgard S. Procknov, Ni-
colino Mazziotti e Januário S. Pezzotti 
foi fundada a Sociedade Rio-clarense 
de Ensino. Esta, hoje em dia, é respon-
sável pela Faculdade de Ciências Con-
tábeis de Rio Claro, pela Faculdade de 
Tecnologia de Rio Claro, e pelo Curso 
Integrado. 

Esta breve visão da história 
do ensino particular em nossa cidade 
mostra sua importância na missão de 
suprir as deficiências do ensino oficial. 
Atuando nas mais diversas áreas, o en-
sino particular em Rio Claro tem de-
sempenhado, ao longo de mais de um 
século, importante papel na melhoria 
e desenvolvimento dos métodos edu-
cacionais, contribuindo decisivamente 
para o engrandecimento cultural de 
nossa gente. ●

Colégio Puríssimo Coração de Maria. Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. Sem data.

Formandos do Bilac, em dezembro 1956. Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro.

3    A Escola de 2º Grau “Arthur Bilac”encerrou suas atividades na década de 1990
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A Essência da Estruturação do Coletivo e 
de Grupos Sociais: uma análise crítica das 
ações que norteiam a coleta de resíduos 
sólidos urbanos pautados no sujeito 
pertencente à economia solidária
Valdemir dos Santos de Lima
Gestor Ambiental, Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana – UFSCar, Técnico do 
Convênio LAET/UNESP - Secretaria de Ação Social - Programa de Economia Solidária e Professor da Faculdade 
CBTA/UNIESP 
valdemir.slima@gmail.com

Introdução

O modo como a sociedade tem 
se estruturado atualmente, atrelada ao 
consumismo exacerbado, aos meios 
de produção e, consequentemente, 
ao consumo e à geração dos resíduos 
sólidos urbanos, não se distanciam da 
estruturação e essência de uma socie-
dade geradora de desigualdades quan-
to às condições de sobrevivência.

Os aspectos incorporados na 
temática dos resíduos sólidos urbanos, 
dispersos no ambiente, na saúde de 
populações periféricas, bem como dos 
hábitos dessas populações em relação 
aos resíduos gerados, podem consti-
tuir elementos esclarecedores sobre o 
modo como os riscos ocorrem, poden-
do vir a assumir importância científica 
e delineadora das políticas ambientais 
e na garantia da preservação das gera-
ções futuras.

A análise das consequências 
da exposição direta ou indireta aos re-
síduos sólidos urbanos é considerada 
uma tarefa complexa, exigindo a parti-
cipação integrada de profissionais das 
mais diversas formações disciplinares, 
unidos por interesses comuns.

Este artigo tem por finalidade 
a reflexão do trabalho desenvolvido 
pelo ser humano e o arranjo construído 
pelo indivíduo, no coletivo constituído 

de trabalhadores que exercem um pa-
pel fundamental na sociedade atual, a 
“catação” de materiais recicláveis.

Essa reflexão está embasada 
na dissertação intitulada “Estratégias 
para Gestão de Pessoas e Economia 
Solidária:  estudo da cooperativa de 
trabalho dos catadores de material re-

aproveitável de Rio Claro/SP” escrita 
por este autor. O trabalho objetivou 
evidenciar a valorização pessoal, o 
processo no trabalho coletivo do gru-
po constituído de catadores, as con-
dições de formação educacional dos 
indivíduos e sua relação com o poder 
público local e federal, instituições 

“Dona Lúcia” - Catadora COOPERVIVA/Rio Claro. 
Foto de Leonardo Alves, junho de 2014.
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privadas e não governamentais emba-
sadas na Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (Lei 12.305/2010). 

A valorização do trabalho exer-
cido pelo ser humano. A conjun-
tura coletiva e individual atrela-
da à economia solidária.

A necessidade de o homem  
aglomerar-se em tribos e comunidades 
para satisfazer suas necessidades e, 
consequentemente, viabilizar sua so-
brevivência, fez nascer e regulamentar 
ferramentas que pudessem melhorar a 
conduta e as relações humanas forma-
das a partir da humanização dos cole-
tivos e grupos. É possível observar, ao 
longo da história humana, a busca pela 
sobrevivência e o domínio através das 
lutas. 

Ihering (2008)  sustenta essa 
afirmação, dizendo que todos os di-
reitos da humanidade foram conquis-
tados através da luta, e todas as regras 
importantes criadas pelo ser humano, 
o direito do ser humano, o direito de 
um povo, ou o direito particular, no 
seu princípio, excluindo aqueles que 
se opõem, fazem presumir decisão e 
convicção em mantê-las com firmeza.

A necessidade da sobrevivên-
cia humana impele as pessoas a busca-
rem alternativas para alcançar suas ide-
alizações. O ser humano é um ser de 
necessidade que só se satisfaz social-
mente, em relações que o determinam. 
O sujeito não é apenas um sujeito rela-
cionado, é um sujeito produzido numa 
práxis (atividade de transformação das 
circunstâncias, as quais determinam o 
sujeito a formar ideias, desejos, teorias 
e ideais responsáveis pela construção e 
desconstrução de circunstâncias viven-
ciadas pelo indivíduo). No sujeito não 
há nada que fuja da interação entre in-
divíduos, grupos e classes (PICHON-
RIVIÈRE; QUIROGA; GANDOLFO; 
LAZZARINI, 1969). 

A busca de uma sociedade 
pautada pela convivência com a plura-
lidade, pela valorização dos saberes e 
da criatividade humana, pela melhoria 
da qualidade de vida e pela construção 
coletiva de um projeto de desenvolvi-

mento sustentável, tem propiciado a 
criação de movimentos sociais basea-
dos em modelos mais equitativos e na 
valorização dos grupos sociais forma-
dos por empreendimentos pertencentes 
à classe dos “excluídos”, objetivando 
novas alternativas de sustento finan-
ceiro do indivíduo, e não a competição 
entre os modos de produção.

O objetivo não é o de proibir as 
relações do capitalismo e, sim, inviabi-
lizá-las, propiciando critérios justos e 
equitativos que priorizem, por exem-
plo, a relação sociopolítica e cultural. 

Oferecer condições apropria-
das à produção e aquisição do conhe-
cimento e habilidades a fim de propor-
cionar o desenvolvimento de atitudes 
singulares  e a participação individual 
e coletiva  são decisões que afetam a 
qualidade dos meios físico-natural e 
sociocultural (QUINTAS, 2000 apud 
ZANETI, 2006). 

A exclusão do indivíduo carac-
teriza-se como o resultado do modelo 
capitalista neoliberal,  em que o Esta-

do e sociedade estão em um contexto 
predatório ao interesse do sistema, e 
se pressupõe um processo de preca-
rização das políticas públicas que de-
veriam  favorecer a população mais 
excluída.

É preciso que as iniciativas to-
madas caminhem para a formação de 
uma nova construção, e que os investi-
mentos voltados à educação resgatem 
os valores do “ser” em paralelo com o 
“ter”, no contexto do sistema econô-
mico dominante (ZANETI, 2006). 

Nessa mesma direção: “a di-
versidade e a pluralidade devem ser 
valorizadas, a fim de se reduzirem as 
diferenças sociais crescentes; e a edu-
cação deve estar aberta a novos para-
digmas que visem à inclusão de todos” 
(BARTHOLO; BURSZTYN, 2001).

As ações voltadas à reinser-
ção desses sujeitos na sociedade, em 
conjunto com a capacidade de orga-
nicidade e a resistência da população 
marginalizada dentro de seu próprio 
contexto de vida, têm amadurecido e 

“O cemitério do consumo da sociedade, um local onde se deposita a matéria 
“morta”, o que um dia foi útil, torna-se hoje algo inútil, produtos pagos com o 
resultado do capitalismo, descartados aleatoriamente...mas espera...nem tudo 
permanece estagnado...algo acontece nesse local... sentimentos... alegrias... lu-
tas... dificuldades... trabalho... VIDA...vidas que retiram desses produtos “mortos”, 
sua sobrevivência e maneira de conduzir seus passos, agregados ao valor...o 
valor humanitário...o valor social...o valor ambiental, incorporado novamente ao 
sistema...e o ciclo continua... 
Foto de Leonardo Alves, junho de 2014.
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embasado alternativas de crescimento 
e melhoria nas condições de cada cida-
dão que está à margem da sociedade.  

Uma das estratégias de políti-
ca pública à população excluída, com 
o objetivo de inseri-las novamente na 
sociedade, proporcionando geração 
de trabalho e renda, é a Economia 
Solidária, definida por vários atores 
como: “modo de organização da pro-
dução, comercialização, finanças e 
consumo que privilegia a autogestão 
e a cooperação em empreendimentos 
coletivos, sob a forma de cooperativas 
ou associações, redes e cadeias produ-
tivas” (SILVA, 2010, p.1). 

Ações governamentais devem 
subsidiar a Economia Solidária com 
estímulo à constituição de programas 
de geração de trabalho e renda, possi-
bilitando alternativas empreendedoras 
à população mais vulnerável. Em sua 
maioria, são indivíduos trabalhadores, 
homens e mulheres  que se encontram 
vulneráveis para um trabalho específi-
co e, muitas vezes, sem condições de 
regressarem a esse sistema.

As iniciativas populares de ge-
ração de trabalho e renda, baseadas na 
livre associação de trabalhadores nos 
princípios da autogestão e coopera-
ção, têm-se unificado com o objetivo 
da produção e alternativa ao capitalis-
mo (SINGER; SOUZA, 2000). 

Embora autores ligados ao 
marco da Economia Solidária enfati-
zem processos sociais e culturais no 
meio da sociedade civil, é fato que o 
processo de construção é lento e que 
a elaboração de novas formas de re-
lações econômicas está inserida num 
contexto de lutas políticas. Iniciativas 
isoladas e individuais são “engolidas” 
pelo sistema, por isso há necessida-
de de trocas de experiências, novas 
ideias, articulação entre grupos de tra-
balho, discussões e transformação de 
teorias em propostas, o que também 
se caracteriza movimento político.

Tendo como pano de fundo as 
ações desenvolvidas por trabalhado-
res pertencentes à Economia Solidá-
ria, podemos destacar os “catadores”, 
responsáveis pela realização da coleta 
seletiva de resíduos sólidos, organiza-
dos em cooperativas ou associações, 
ou mesmo autônomos, pautados na 
valorização humana e de seu trabalho.

Panorama do trabalho desenvol-
vido pelos catadores: uma análi-
se crítica do processo.

A realidade vivenciada hoje no 
Brasil e em seus municípios é a exis-
tência de sujeitos que utilizam o gran-
de número de embalagens, produtos 
e resíduos recicláveis como modo de 

sobrevivência. Bens materiais que um 
dia favoreceram a sociedade consu-
mista  e que se transformaram em resí-
duos  têm proporcionado diariamente 
oportunidades de sobrevivência para 
muitos indivíduos e trabalhadores. São 
os chamados catadores de materiais 
recicláveis, estejam eles organizados 
em coletivos como cooperativas e as-
sociações, ou de maneira individual.

A atividade de catação dos re-
síduos recicláveis pelas ruas dos mu-
nicípios brasileiros, é frequentemente 
vista e vivenciada pela população há 
décadas, e  o trabalho do catador tem 
ampliado horizontes por meio da for-
malização e da criação de legislações, 
propiciando políticas públicas que be-
neficiem os catadores já formalizados.

No entanto,   é  fato que as ati-
vidades desenvolvidas pelos catadores, 
norteados pela Economia Solidária, 
como alternativa de estímulo ao desen-
volvimento local, e a valoração do tra-
balho humano não atingem o núcleo da 
relação capitalista, ou seja,  a exclusão 
do sujeito como ser humano.

Paralelamente  a essa ques-
tão, estão os indivíduos pertencentes 
à catação dos resíduos nos lixões ou 
aterros sanitários, numa situação de 
extremo limite da capacidade humana 
de sobrevivência, onde pessoas têm se 
envolvido com drogas, uso de álcool 
e outras alternativas que possam pro-
piciar momentos de esquecimento da 
sua realidade, vivenciada a cada dia, 
(...)  “onde as pessoas vão sendo con-
duzidas no sentido de rebaixamento 
na hierarquia social, eles deixam de 
pertencer ao mundo oficial e passam 
a ser um problema” (BURSZTYN, 
2000, apud ZANETI, 2006, p.112). 

Ações atreladas à minimiza-
ção e erradicação dessa problemática 
estão associadas à Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), regula-
mentada através da Lei 12.305/2010 
e por Decreto Presidencial, em 23 de 
dezembro de 2010  em que se proíbe 
a destinação aos Aterros Sanitários de 
materiais que possam ser reciclados.

A PNRS evidencia a partici-
pação dos catadores organizados em 
todo o processo de gestão dos resí-

“Trancinha” - Catadora da COOPERVIVA/Rio Claro. 
Foto de Leonardo Alves, junho de 2014.
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duos sólidos urbanos, apontando em 
seu Artigo 8º: “o incentivo à criação 
e ao desenvolvimento de cooperativas 
ou de outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis” (BRASIL, 2010, Cap. III, 
Art. 8º, inciso IV).

Minimizando a destinação 
dos resíduos recicláveis aos Aterros 
Sanitários, os indivíduos não obterão 
sua matéria-prima necessária à sua 
sobrevivência, possibilitando a trans-
ferência desse catador não organizado 
para as cooperativas/associações exis-
tentes, ou mesmo  impelindo-o para a 
constituição de um empreendimento.

O processo de organização e 
formalização dos catadores tem sido 
determinado pelo crescente núme-
ro de trabalhadores dedicados a essa 
atividade e sua importância na gestão 
dos resíduos sólidos urbanos (TEI-
XEIRA, 2011) 

Entretanto, no bojo desses 

empreendimentos formados por asso-
ciações ou cooperativas de catadores, 
existem “vazios” que não são confron-
tados pelo poder público. Vazios de-
correntes da heterogeneidade existente 
em cada indivíduo pertencente ao cole-
tivo, expressos pela composição etária, 
sexual, diferentes modos pelos quais se 
desenvolvem as práticas das atividades 
e, principalmente, pelas trajetórias la-
borais de seus integrantes (TEIXEI-
RA, 2011). 

Essas diferenças são visíveis 
nesse contexto, onde indivíduos tra-
zem consigo o trabalho desenvolvido 
com resíduos, provenientes das trajetó-
rias familiares na marginalidade e fra-
gilidade social, somando-se a indiví-
duos que estão fora do mercado formal 
de trabalho, que não conseguem uma 
vaga de emprego em sua determinada 
área e recorrem ao processo de catação 
para aliviar sua dificuldade financeira. 

Esse estigma nos faz refletir 

se os empreendimentos constituídos 
por catadores,  remetem à inclusão do 
indivíduo para a geração de trabalho 
e renda, ou apenas é um setor forma-
do pelos excluídos da sociedade para 
trabalhar, continuando à margem da 
sociedade. 

Outro ponto a ser analisado 
nesse sistema de catação é que o cata-
dor, pertencente a um determinado co-
letivo, realiza a coleta dos resíduos re-
cicláveis, a separação, o enfardamento 
e a venda a um intermediário ou, em 
alguns casos, diretamente ao setor in-
dustrial. Esse indivíduo recebe apenas 
pelo valor de seu produto e não pelo 
valor da mão de obra do seu trabalho. 
Outro ponto obscuro do sistema é que 
os indivíduos pertencentes a uma as-
sociação ou cooperativa de catadores 
se moldam aos grandes empresários 
da reciclagem.

Em todo o Brasil os preços caí-
ram cerca de 60%, mas principalmente 

Catadores da COOPERVIVA/Rio Claro. Foto de Leonardo Alves, junho de 2014.
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os papéis (papel branco, papelão) tive-
ram as maiores baixas e têm provocado 
incertezas com relação ao futuro de mui-
tas organizações. Muitas cooperativas 
estão à beira da falência (JORNAL do 
MNCR, 2009, p.3). 

Esses indivíduos se rendem à 
força exercida pela necessidade e, em 
condições de precariedade, entregam 
sua força de trabalho ao sistema do-
minante. Em muitos casos, percebe-
-se apenas a transferência de pessoas 
do “lixão” ou das “ruas” para outro 
local, com infraestrutura básica na 
realização de um trabalho (quando é 
oferecida), mas com plena escassez de 
construção e valorização do indivíduo 
como ser humano, e não como realiza-
dor de tarefas para o sistema predató-
rio e excludente. 

Muitos desses trabalhadores se 
conformam, e dia após dia, trabalham 
no limite entre normalidade e  pato-
logia, saúde e doença, desejável e re-
pulsivo, aceito e rejeitado, a diferença 

entre o admitido e o recusado, o inclu-
ído e o excluído (BAUMAN, 2005). 
Sujeitos inseridos em um cenário es-
quecido e abandonado pela sociedade, 
um “palco” escuro e sombrio, onde 
as “poltronas” não estão direcionadas 
para que os “atores”, em cima do “pal-
co”, sejam vistos e aplaudidos, mas as 
“poltronas” desse “espetáculo” estão 
viradas de costas para os “atores”. A 
“plateia” não se importa com o “es-
petáculo”, antes esquece que os sub-
sídios para realização dessa “peça”, os 
resíduos, advêm  de cada um, de cada 
pessoa que está  ocupando aquela pol-
trona. E a vida continua...

Considerações Finais

A integração e cooperação 
entre os sujeitos pertencentes à socie-
dade, entre grupos sociais, relaciona-
dos a uma nova forma de produzir e 
de comercializar seus produtos, ma-
teriais ou serviços, só será possível 

quando houver integração com deba-
tes políticos mais amplos.

Com a implementação da ho-
rizontalidade do diálogo, a dimensão 
política se converterá em ações con-
cretas de desenvolvimento alternati-
vo e transformação social. O trabalho 
desenvolvido pelos grupos denomi-
nados autogestionários, tem propi-
ciado a desconstrução de caminhos 
criados pela sociedade atual. O traba-
lho, que antes era de propriedade co-
letiva da espécie humana, atualmente 
passou a ser individualizado. O sis-
tema dominante tem transformado a 
identidade humana de um “dado” em 
uma “tarefa”, ou seja, é necessário 
tornar-se o que já se é.

A necessidade do nivelamen-
to entre governo e sociedade, deve 
ser um dos principais elos para que 
haja o fluxo contínuo de informações 
e construção de horizontes que favo-
reçam o crescimento e o desenvolvi-
mento do ser humano.

“Lu” - Catadora da COOPERVIVA/Rio Claro. Foto de Leonardo Alves, junho de 2014.
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Havendo ações que propi-
ciem o diálogo, a construção de sa-
beres coletivos, a educação em prol 
a cooperação e coletividade, tendo 
em vista a importância de cada su-
jeito na construção do seu território 
e espaço, independente do seu grau 
de ocupação na sociedade, certamen-
te teremos um indivíduo pautado na 
valorização do “ser” e não no “ter” e, 
consequentemente, na minimização 
da exclusão.

Quem sabe, uma das formas 
de diminuir a exclusão seja nos man-

termos “ombro a ombro” e andar-
mos unidos?; ou, quem sabe, caso 
os poderes individuais, tão frágeis e 
superficiais isoladamente, se conden-
sassem em ações coletivas, então pu-
déssemos realizar em conjunto o que 
ninguém poderia realizar sozinho? 

A necessidade de transformar 
o indivíduo em cidadão é um dos 
grandes desafios para que o trabalho 
coletivo possa fluir naturalmente, 
tendo em vista que o indivíduo alme-
ja seus próprios interesses, o cidadão 
tende a buscar seu próprio bem-estar 

através do bem-estar do outro, afe-
tando diretamente o grupo ao qual 
o indivíduo pertence, propiciando 
espaço de construção de saberes, 
diálogo e fortalecimento do sujeito, 
buscando a valorização do ser huma-
no e o crescimento do indivíduo no 
coletivo.  

Somente o caminho da prati-
cidade e das lutas iniciadas há sécu-
los poderá mostrar resultados, senti-
do humano mais justo e resposta ao 
desafio da sociedade atual: Como 
eliminar a exclusão? ●
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Quando o Comércio 
Vira Festa
Silvia Aparecida Guarnieri Ortigoza
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Café creme - Quem faz com que lhe sirvam o café da manhã num quarto de 
hotel em Paris, em pequenas bandejas prateadas, guarnecidas com bolas de 
manteiga e geleia, nada sabe sobre ele. É no bistrô que se deve tomá-lo, onde, 
no meio de espelhos, o próprio petit déjeuner é um espelho côncavo onde surge 
a menor imagem desta cidade. Em nenhuma refeição as cadências são mais 
distintas, desde o manejar mecânico do empregado, que apoia no zinco seu 
copo de café-com-leite, até o prazer contemplativo, com que, na pausa entre 
dois goles, o viajante vagarosamente esvazia a xícara. (...) 1

Introdução 

O comércio representa muito  mais para as cidades do que uma simples 
atividade econômica, pois é capaz de revelar novas experiências, demandas 
sociais, pioneirismos e criatividade. Em Rio Claro, o comércio sempre teve, 
ao longo da história, um papel de destaque no cotidiano urbano representando 
diferentes significados nas relações sociais. Portanto, a reflexão sobre o comér-
cio de Rio Claro, nos leva a debruçar sobre conteúdos da sociedade local que, 
muitas vezes, nos passam despercebidos, mas que nos ajudam a compreender a 
história da cidade produzida por famílias de cunho empreendedor que contribu-
íram para desenhar, no espaço local, as fases da economia global e local. Neste 
contexto, o tempo e o espaço são conteúdos essenciais para compreendermos a 
dinâmica comercial local. 

As primeiras experiências do comércio de Rio Claro iniciaram-se com 
os tropeiros e os mascates, os quais representaram significativas estratégias de 
distribuição da mercadoria,  muitas das quais  se mantêm até hoje. Posterior-
mente, tivemos a fixação das primeiras lojas e com elas passam a ocorrer a 
implantação sistemática da técnica aplicada nas estratégias de venda e a valo-
rização do fator locacional. O consumidor vai mudando e o desenvolvimento 
do comércio passa a atendê-lo em suas demandas, mas também acaba criando 
novas necessidades.

Os imigrantes tiveram papel central na história de Rio Claro e, principalmente, 
na criação da estrutura comercial e são, portanto, os agentes responsáveis pelo 
desenvolvimento do comércio em sua fase genética. Esses imigrantes vindos de 
vários países do mundo marcaram a paisagem comercial urbana com suas vi-
sões de mundo, cultura e, contribuíram com o futuro da cidade, principalmente 
pelo espírito perseverante e vontade de vencer. 2

Restaurante a Toca. 
Fonte: http://faustobrunini.blogspot.com.br/

¹  BENJAMIM, W. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 1987. v. 2. (Obras Escolhidas), p. 214, 215.
2 ORTIGOZA, S. A. G. Comércio e Indústria em Rio Claro: Formação Histórica, Características, Atores e Potencialidades – Passado, Presente e Futuro. 

In Campos, M. T. C. (org.) Acirc, 90 anos de história: Associação Comercial e Industrial de Rio Claro-SP: 1922-2012. Rio Claro: Divisa Editora & Artes 

Gráficas, 2012. p. 79.
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Bar BR 11 Botequim.  
Fonte: http://www.br11botequim.com.br/

3  FLANDRIN, J-L.; e MONTANARI, M. (Org.) História da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. p. 845.
4 ORTIGOZA, S. A. G. O tempo e o espaço da alimentação no centro da metrópole paulista. Tese (doutorado). UNESP/IGCE; 2001.

O comércio se desenvolve 
junto com o processo de generaliza-
ção da mercadoria, o que dá maior 
complexidade à dinâmica das trocas.

Em Rio Claro, muitas famí-
lias tornaram-se referências na “arte 
de vender”, pois foram se especiali-
zando na atividade comercial, conse-
guindo ultrapassar as diversas crises 
econômicas que ocorreram no Brasil. 
Notadamente, essas experiências en-
riquecem a história do comércio da 
cidade, pois revelam novas técnicas 
de vendas, modernas formas do co-
mércio e, principalmente, demons-
tram a presença do espírito empre-
endedor. 

Neste artigo vamos abordar 
apenas uma parcela dessas expe-
riências comerciais de Rio Claro, 
dedicando-nos ao setor do comér-
cio alimentação, e dentro deste, en-
fatizaremos os bares, restaurantes, 
fast-food e formas similares. Outro 
destaque que faremos neste artigo 
refere-se ao comércio mais especiali-
zado à vida noturna, pois a ideia cen-
tral que permeia nosso pensamento é 
construir uma reflexão sobre o papel 
desempenhado pelo comércio na sa-
tisfação das necessidades de lazer da 
sociedade atual.

Consumo de sensações: alimen-
tação ou lazer?

Com toda a certeza, nossa alimen-
tação situa-se, hoje, dentro de uma 
corrente tecnológica, industrial e 
funcional. Mas reveste-se também 
de outras dimensões, sem as quais a 
primeira não poderia desenvolver-
se plenamente. A mais importante, 
à primeira vista, é paradoxal: a do 
prazer. Para compreender os pro-
cessos que estão em ação atualmen-
te, devemos apreender as relações 
estreitas entre esses dois polos apa-
rentemente opostos da alimentação 
moderna: a funcionalidade e o pra-
zer. 3

O interesse por este tipo de 

comércio remete à nossa tese de dou-
torado defendida no ano de 2001, 
na UNESP de Rio Claro, onde re-
fletimos sobre o tema “O tempo e o 
espaço da alimentação no centro da 
metrópole paulista”4. Por meio des-
sa pesquisa, muitos questionamentos 
surgiram, como por exemplo: ir a um 
fast food, restaurante e outros simi-
lares é necessidade, desejo ou lazer?

O que podemos observar, nos 
últimos anos, é que há um elo muito 
forte entre o lazer e o consumo. E é 

 Passam a ser criadas diversas 
áreas na cidade que reúnem vários 
tipos de  comércio de alimentação, 
gerando novas centralidades no es-
paço urbano. É o caso, por exemplo, 
do eixo da Avenida Tancredo Neves 
que agrega vários fast foods e restau-
rantes, assim como a Avenida 29 e o 
Boulevard dos Jardins. Juntos, esses 
eixos comerciais apresentam uma 
paisagem de consumo e de lazer na 
cidade de Rio Claro. Destaca-se, ain-
da, o centro da cidade que sempre foi 

evidente que em Rio Claro os comer-
ciantes se apropriam dessa relação 
para ampliar seu lucro. 

As relações sociais contem-
porâneas são permeadas por merca-
dorias, e o consumo, por sua vez, dá 
o sentido da vida urbana. Para pensar 
sobre essas questões na cidade de 
Rio Claro, é preciso examinar como 
o lazer e o consumo, ao se entrelaça-
rem, criam condições de desenvolvi-
mento do comércio.

um lugar receptivo para essas formas 
comerciais. 

Mas, de modo geral, toda a ci-
dade tem recebido, nos últimos anos, 
locais de alimentação que procuram 
caracterizar-se como ambientes de 
encontro e lazer. O próprio comércio 
de vizinhança, nos diferentes bair-
ros, apresenta várias opções de  ali-
mentação ligadas ao lazer. A própria 
periferia inova experiências para a 
vida noturna, criando comércios que 
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atendem às demandas da população 
de forma mais imediata.

Não podemos nos esquecer 
do Mercado Municipal, cujo local 
interessante vem se convertendo em 
importante espaço de lazer:

Nos finais de tarde tem se tornado 
o ponto de encontro de pessoas que 
vão desfrutar das companhias dos 
amigos no “Happy hour do Mer-
cado”. Essa reutilização social des-
se espaço não é importante apenas 
para os novos comerciantes que in-
vestem no local, mas é fundamental 
para preservar a memória coletiva, 
recompondo as heranças e registros 
do passado e traçando vínculos com 
o futuro. Com essa revitalização do 
Mercado Municipal, estão sendo 
mantidas antigas identidades com 
o local e ao mesmo tempo recons-
truindo novas. 5

No Shopping Center Rio 
Claro o comércio de alimentação 
tem uma importância preponderan-
te, cuja praça de alimentação é um 
espaço agradável e também acompa-
nha o modelo de varejo baseado no 
lazer, e só não oferece maior con-
corrência ao comércio de rua, pelo 
seu horário de funcionamento que é 
bastante restrito.

As sorveterias e padarias ganham 
requintes e transformam os hábitos 
de consumo dos rio-clarenses. Os 
cafés da manhã que algum tempo 
atrás ocorriam nas casas, atualmente 
muitas famílias escolhem ir às pada-
rias, pois com isso reencontram os 
amigos. Assim, principalmente aos 
sábados e domingos [esses locais] 
reúnem grandes números de consu-
midores. Houve, neste sentido, uma 
reorganização espacial no interior 
das padarias e elas se transformam, 
também, em grandes lojas, com vi-
trines de pães e doces criando um 

ambiente para atender aos mais exi-
gentes gostos. 6

Ao se construir uma integração 
entre o lazer e as compras, o comércio 
de alimentação tem maiores condições 
de sucesso, pois hoje, principalmente 
os jovens associam a companhia de 
amigos, a uma boa comida, bebida e 
ao lazer. Assim o que se consome é 
muito mais do que mercadorias, pois 
se consomem sensações. O lazer, nes-
se contexto, entra como o foco do co-
mércio e passa a estar cada vez mais 
associado a produtos intangíveis.

Mercadão Municipal de Rio Claro, e seus vários ‘barzinhos’.  
Fonte: http://imprensa.rioclaro.sp.gov.br/?p=9404

Bar FOLK´S, em Rio Claro, 2014.  
Fonte: https://www.facebook.com/Folksloungebar

Bar e Cachaçaria Água Doce, em Rio Claro.  
Fonte: http://www.aguadoce.com.br/nossas-
casas-agua-doce/rio-claro/

5  ORTIGOZA, S. A. G. Comércio e Indústria em Rio Claro: Formação Histórica, Características, Atores e Potencialidades – Passado, Presente e Futuro. 

In Campos, M. T. C. (org.) Acirc, 90 anos de história: Associação Comercial e Industrial de Rio Claro-SP: 1922-2012. Rio Claro: Divisa Editora & Artes 

Gráficas, 2012. p. 96, 97. 
6 ORTIGOZA, S. A. G. Comércio e Indústria em Rio Claro: Formação Histórica, Características, Atores e Potencialidades – Passado, Presente e Futuro. 

In Campos, M. T. C. (org.) Acirc, 90 anos de história: Associação Comercial e Industrial de Rio Claro-SP: 1922-2012. Rio Claro: Divisa Editora & Artes 

Gráficas, 2012. p. 97.
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Observamos que o consumi-
dor muda, criando novas demandas 
para o comércio e, desse modo, mui-
tos serviços extras são incorporados, 
passando a criar novos espaços de 
consumo, novos lugares de encon-
tro. Nesse contexto, em Rio Claro 
ganham visibilidade os bares, as 
shopperias e os botecos, esses luga-
res de encontro marcam a paisagem 
urbana e conquistam novos consu-
midores. 

O comerciante tem que ser 
muito criativo para ter a capacidade 
de despertar no imaginário dos con-
sumidores novas experiências, o que 
significa ir além da comercialização 
de mercadorias e serviços, pois o 
ambiente tem que contribuir para o 
estímulo do consumo. Só assim o co-
mércio se transforma no lugar de con-
sumo capaz de vender sonhos e dese-
jos. O consumo do lugar é o principal 
elemento de que nos podemos utilizar 
para avaliar os sucessos e os fracas-
sos das diferentes formas comerciais 
do setor de alimentação. Isso porque 
o que pesa na hora da escolha de aon-
de ir num sábado à noite em Rio Cla-
ro, é o que o lugar pode lhe oferecer 
sensação de prazer e de festa. Assim 
é que podemos dizer que o comércio 
vira festa.

Considerações Finais: comer, 
beber e festejar

A gente não quer só comida 
A gente quer bebida, diversão, balé 
A gente não quer só comida 
A gente quer a vida como a vida 
quer 7

A gastronomia sempre teve 
uma enorme importância na vida 
urbana, ela sempre foi um forte me-
canismo de preservação da memória. 
Os sabores nos remetem aos lugares, 
as lembranças se manifestam, muitas 
vezes, pelo sabor e pelo cheiro. Ou-
tro ponto importante é que a comida 
elaborada com carinho e criatividade 
desperta vínculos de afetividade e 

sociabilidade.
No mundo atual o profis-

sionalismo invadiu a gastronomia e 
ela passou a integrar-se a diferentes 
ambientes ricos em significados. O 
hábito de comer fora de casa vai per-
dendo sua dimensão cultural, pois se 
diversifica, passa a ser um consumo 
de massa revelando novas formas, 
agora amplamente mundializadas. 
Nesse contexto, quando, em alguns 
casos, a cultura e a tradição são pre-
servadas, elas também se tornam 
mercadorias valorizadas nas estraté-
gias de marketing.

De forma mais acelerada, no 
século XXI estamos assistindo a uma 
verdadeira onda gourmet, ou seja, a 
ciência invade a cozinha, trazendo 
um esforço para o resgate da quali-
dade e sofisticação dos pratos, desde 
aqueles que eram considerados os 
mais simples, mas hoje, remodela-
dos, ganham requinte. Com toda essa 
dinâmica no setor de alimentação, 
observa-se que, se por um lado, há 
uma forte onda homogeneizadora, 
por outro, há a busca pelo diferencial 
e cultural e é essa combinação con-
traditória que dá riqueza ao referido 
setor.

Como abordado neste artigo, 
em Rio Claro podemos observar no 
cotidiano urbano que a gastronomia 
passa a estar amplamente vinculada 
ao lazer e, com maior destaque, ao 
lazer noturno envolvendo as experi-
ências coletivas de consumo. 

As dimensões social, espa-
cial e simbólica passam a integrar 
esse mundo do consumo, o que tem 
permitido novos conteúdos para o 
desenvolvimento do comércio. Em 
uma cidade com grandes deficiên-
cias em atividades de lazer como 
Rio Claro, esses locais de consumo, 
representados pelos bares, chope-
rias, botecos, fast food e restaurantes 
vêm cumprindo esse papel que não 
é deles em essência e sim em apa-
rência. Mas, o importante é que os 
rio-clarenses tenham ambientes de 
comércio e lazer que lhes permitam 

desfrutar de momentos alegres e des-
contraídos na companhia da família 
e dos amigos.

Para finalizar não podemos 
deixar de fazer uma menção à “Toca” 
que é um ícone histórico no que tange 
à concretização do papel de um lugar 
de encontro para uma sociedade. 

Sem a “Toca”, a população 
rio-clarense ficou “viúva da socia-
bilidade” por um longo tempo... Foi 
preciso mudar as gerações para que 
ela deixasse de ter sua ausência re-
clamada e passasse apenas a fazer 
parte da memória coletiva das pesso-
as que tiveram a rica oportundiade de 
desfrutar de sua existência.

O comércio virou festa, e 
isso não é uma especificidade de Rio 
Claro é uma tendência que invade o 
mundo, mas em Rio Claro, por ter 
ainda muitas necessidades de lazer 
e de atividades culturais, o comércio 
de alimentação apresenta grande im-
portância. A alimentação vira festa, e 
a festa vira comércio de alimentação, 
exemplo disto, são as Quermesses 
Paroquiais, o Arraial Azul, a Festa 
das Nações, entre muitas outras, que 
são realizadas todos os anos na cida-
de. Estas reflexões aqui apresentadas 
não apontam para uma crítica negati-
va, pelo contrário, tratam de algumas 
das tendências no mundo do consu-
mo e, a partir delas, revelam parte 
do cotidiano urbano de Rio Claro, a 
nossa linda  Cidade Azul. ●

3  TITÃS, Comida. Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sergio Britto (Compositores), 1987. 

Restaurante a Toca.  
Fonte: http://faustobrunini.blogspot.com.br/
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Análise dos níveis de estresse e 
recuperação da equipe feminina 
de basquetebol de Rio Claro 
durante os jogos regionais
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Equipe animada durante o treino para enfrentar o time Maranhão. Sem data.

Introdução

O basquetebol é um esporte 
tradicional na cidade de Rio Claro 
e vem sendo um dos mais pratica-
dos por crianças, jovens e adultos. 
Rio Claro, com o apoio da Prefeitura 
Municipal tem, por meio da Secreta-
ria Municipal de Esportes, disputado 
campeonatos importantes no cená-
rio do basquetebol, tanto masculino 
quanto feminino, destacando a cida-
de nessa modalidade esportiva.

Em 2013, a equipe feminina 
adulta disputou a divisão especial da 
FPB – Federação Paulista de Bas-
quetebol e a LBF – Liga Nacional 
de Basquetebol Feminino, inclusive 
com jogos transmitidos ao vivo pela 
rede de televisão SPORTV. 

O esporte de alto rendimento 
vem, ao longo do tempo, exigindo 
dos atletas em todas as modalidades 
um aumento constante de desempe-
nho. Durante uma fase de competi-
ção intensa, alguns atletas podem 
apresentar um declínio em seu ren-
dimento, o que tem sido atribuído a 
determinados processos psicológicos 

e fisiológicos. Quando a intensidade 
e o volume de competição e treina-
mento ultrapassam a capacidade de 
recuperação e de adaptação do corpo, 
o organismo pode apresentar estados 
de fadiga excessiva. Esse processo 

de cargas excessivas de estresse no 
treinamento e na competição, com-
binadas com um insuficiente tempo 
de recuperação é denominado over-
training. 

O overtraining é um sintoma 
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Aquecimento para o jogo contra o Sport em Recife. Sem data.

de instabilidade psicofisiológico pre-
judicial à saúde física e mental dos 
atletas, e  ocorre devido ao desequilí-
brio entre o estresse (carga de treina-
mento e competições) e os períodos 
de recuperação (descanso das ativi-
dades esportivas – folga). 

Segundo Samulski (2009), o 
estresse deve ser observado de ma-
neira tridimensional, momento em 
que os conceitos biológicos, psicoló-
gicos e sociológicos devem ser pen-
sados com certa ligação, porque os 
processos psíquicos e sociais estão 
relacionados aos processos biológi-
cos. Os processos sociais são influen-
ciados pelos processos psicológicos 
e, ao serem associados, podem exer-
cer grande influência na resposta bio-
lógica.

Na rotina diária de uma equi-
pe de alto desempenho, na qual a 
frequência de jogos é elevada, o im-
portante é desenvolver e aplicar es-
tratégias para o monitoramento dos 
níveis de estresse e recuperação que 
sejam de rápida aplicabilidade nas 
atletas e eficientes no diagnóstico de 
possíveis fatores de risco de over-
training.

Também é importante con-
siderar que o atleta sofre alterações 
psicofisiológicas no nível de estres-
se, ao longo da temporada, depen-

dendo da sobrecarga e das fases de 
treino e de competição. Essas variá-
veis ressaltam a importância de um 
monitoramento periódico e eficiente 
dos níveis de estresse e recuperação 
de cada atleta da equipe, visando al-
cançar o máximo rendimento indivi-
dual possível, e prevenir os efeitos 
nocivos relacionados à sobrecarga.

Em estudos realizados por 
De Rose Jr & Vasconcellos (1993) 
os atletas de basquetebol apontaram 
as seguintes situações causadoras de 
estresse: 

- perder lances-livres em mo-
mentos decisivos;

- sair com 5 faltas;
- jogar em más condições fí-

sicas;
- estar perdendo para equipe 

tecnicamente inferior;
- arbitragem prejudicial à mi-

nha equipe.
Uma das variáveis mais utili-

zadas no monitoramento de progra-
mas de treinamento esportivo, quan-
do em fases de cargas elevadas, é a 
percepção de estresse e recuperação, 
através do questionário de estresse 
e recuperação para atletas (RESTQ-
Sport). Essa variável tem sido utili-
zada principalmente em estudos que 
investigam a relação entre diferentes 
cargas de treinamento e seus efeitos 

no estado psicológico, em atletas de 
diferentes modalidades esportivas.

O presente estudo avaliou a 
equipe de Rio Claro como de alto 
rendimento da modalidade de bas-
quetebol feminino, durante um pe-
ríodo de competição, os Jogos Re-
gionais de Itatiba-2013. Esses jogos 
são disputados pelas representações 
municipais do Estado de São Paulo 
e realizados anualmente pela Secre-
taria da Juventude, Esporte e Lazer, 
em conjunto com os municípios-se-
de. Normalmente eles acontecem no 
mês de julho, em oito regiões espor-
tivas. 

Os Jogos Regionais tiveram 
início em 1950, na cidade de Pre-
sidente Prudente, oeste do Estado, 
com a finalidade da revelação de no-
vos talentos. Desde aquela época, os 
campeonatos que se realizavam em 
algumas regiões paulistas evoluíram 
e tornaram-se eliminatórios para Jo-
gos Abertos do Interior. A partir de 
1984, os Jogos Regionais passaram a 
ser disputados em seis zonas. Foram 
desmembrados os Jogos Regionais 
da Zona Sudeste, criando-se os Jo-
gos Regionais do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, ficando assim estrutu-
rados: Zona Norte; Zona Leste; Zona 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 
Zona Sudeste; Zona Centro-oeste. 

A partir de 1988, os Jogos 
Regionais passaram a ser realizados 
por regiões esportivas. Atualmente, 
com a emissão da Portaria G. CEL 
08/2004, os Jogos foram divididos 
em 8 oito regiões esportivas com 
suas subdivisões. 

A cidade de Rio Claro perten-
ce à 4ª região, e no ano de 2013 con-
quistou o título inédito de “Campeã 
Geral da Primeira Divisão”.

Os Jogos Regionais, durante 
todos esses anos, têm alcançado seu 
objetivo de promover a massificação 
e o intercâmbio esportivo, contan-
do com um número cada vez maior 
de atletas e de municípios inscritos, 
revelando valores como Hortência 
Marcari e Paula, no basquetebol, 
Aurélio Miguel, no Judô, e Cláudio 
Kano no Tênis de Mesa, entre outros. 
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Procedimentos Metodológicos

Durante uma competição, va-
riáveis psicológicas foram avaliadas 
em uma equipe de alto nível do bas-
quetebol brasileiro composta por 12 
atletas do sexo feminino, com média 
de idade de 22,13 ± 7,40 anos, que 
disputaram os Jogos Regionais de 
basquetebol 2013 na cidade de Ita-
tiba - SP, utilizando o questionário 
de estresse e recuperação (RESTQ-
Sport-76). 

Nos Jogos Regionais, a equi-
pe analisada disputou 5 jogos em 
dias consecutivos e o questionário 
foi aplicado após o quinto jogo.

O questionário (RESTQ-
Sport-76), desenvolvido por Kell-
mann e Kallus, validado na língua 
portuguesa por Costa e Samulski, e 
composto por 76 itens organizados 
em 19 escalas, sendo 12 escalas ge-
rais e sete escalas especificas para o 
esporte. Por sua vez, essas 19 escalas 
são organizadas em quatro grandes 
dimensões (estresse geral, recupera-
ção geral, estresse no esporte e re-
cuperação no esporte). As dimensões 
avaliam eventos potencialmente es-
tressantes e de recuperação dentro e 
fora do ambiente esportivo. Os itens 
do instrumento foram respondidos, 
utilizando-se uma escala de Likert 
de sete pontos, que varia de 0-nunca 
a 6-sempre. Os níveis de estresse e 
recuperação da equipe foram agru-
pados, segundo as quatro grandes 
dimensões do instrumento. A dimen-
são “Estresse Geral” refere-se à per-
cepção das atletas sob as condições 
estressantes fora do ambiente espor-
tivo, e a dimensão “Estresse no Es-
porte” envolve condições mais espe-
cíficas da vida esportiva da atleta. A 
dimensão “Recuperação Geral” diz 
respeito às estratégias diárias de re-
cuperação extra-ambiente esportivo 
e a dimensão “Recuperação no Es-
porte” está relacionada à percepção 
das estratégias específicas de con-
trole e recuperação das demandas no 
esporte. 

Resultados

Em relação às duas dimen-
sões de estresse, geral (escalas de 1 a 
7) e no esporte (escalas de 13 a 15), 
foram encontrados altos níveis nas 
duas dimensões. Das nove escalas 
que avaliam a recuperação geral e 
a recuperação no esporte, em cinco 
delas (números 9, 10, 11, 12 e 16) 
foram encontrados baixos níveis. E 
em quatro escalas (números 8, 13, 
14 e 15) as atletas continuavam a 
demonstrar uma baixa recuperação. 

Discussão

A recuperação é um proces-
so através do qual as consequências 
psicológicas referentes ao estresse, 
causadas pelas atividades anteriores, 
são equilibradas e a capacidade fun-
cional é restaurada. Trata-se de um 
processo fisiológico, psicológico e 
social, sendo que alguns desses siste-
mas podem ser treinados, ao mesmo 
tempo que outros se recuperam.

Em um esporte coletivo como 
o basquetebol, cujos jogos têm a du-
ração de 40 minutos, e nos quais a in-
tensidade muitas vezes é alta, o ideal 
seria que a equipe possuísse mais de 

5 atletas com o mesmo nível técnico, 
físico e psicológico, para que pudes-
sem ocorrer trocas durante a partida 
e a total recuperação por parte dessas 
atletas, principalmente em campeo-
natos em que os jogos acontecem em 
dias consecutivos, como no caso dos 
Jogos Regionais. 

 Conclusão

Conclui-se, dessa forma, que 
todos os indicadores de estresse se 
encontravam elevados no período de 
competição, e que alguns marcadores 
de recuperação como sucesso, acei-
tação pessoal, autoeficácia e autorre-
gulação apontaram baixos níveis de 
recuperação nessa equipe, durante 
esses jogos. 

Na rotina diária de uma equi-
pe de alto desempenho, em que a 
frequência de jogos e elevada, é 
importante desenvolver e aplicar es-
tratégias para o monitoramento dos 
níveis de estresse e recuperação que 
sejam de rápida aplicabilidade nas 
atletas e eficientes no diagnóstico de 
possíveis fatores de risco de over-
training.

A equipe analisada sagrou-se 
vice-campeã nessa competição. ●

Técnico Marcio Pimenta, orientando as atletas durante jogo da Liga Nacional. 
Fonte: www.foconoesporte.com . Sem data.
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Últimos ajustes antes do início da partida. Sem data.

Equipe que disputou a Liga de Basquete Feminino 2013/2014
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Pastoral da criança:
“Para que todas as crianças 
tenham vida em abundância”
Regina Claret Kapp dos Santos
Assistente Social / Apasnossa
Formada pelas Faculdades Claretianas / Rio Claro / SP
e-mail: reginaclaret@yahoo.com.br

A Pastoral da Criança faz 
parte do organismo de ação social 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e foi fundada em 
1983, pela médica sanitarista e pe-
diatra Zilda Arns Neumann e pelo 
então Arcebispo de Londrina - PR, 
Dom Geraldo Majella Agnelo. 

O início do trabalho da Pas-
toral aconteceu devido ao grande 
índice de mortalidade infantil, numa 
média de 127 crianças em cada mil 
nascidas, isso na cidade paranaen-
se de Florestópolis. A eficácia das 
ações realizadas foi comprovada pe-
las estatísticas, após um ano de ativi-

dades, quando o  índice de mortali-
dade caiu para 28 crianças para cada 
mil nascidas. 

Tal resultado se deve a uma 
atuação alicerçada pela organização 
da comunidade, firmada pela capa-
citação de líderes voluntários, que 
assumem a tarefa de cuidar, orientar 
e acompanhar as famílias do entorno, 
em território geográfico específico e, 
na maioria das vezes, em bairros pe-
riféricos.

  O trabalho é realizado atra-
vés de ações básicas de saúde, edu-
cação, nutrição e cidadania, tendo 
como objetivo o desenvolvimento 

 Reunião das coordenadoras em Rio Claro no dia 11 de setem-
bro de 2013. Salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Saúde.

Logotipo da Pastoral da Criança

integral das crianças, com um olhar 
de atenção desde a gestação, passan-
do pelo nascimento e indo até o perí-
odo compreendido do 0 aos 6 anos de 
idade.

Todas as atividades são ofe-
recidas às crianças, famílias e comu-
nidades, sem discriminação de raça, 
cor, profissão, nacionalidade, classe 
social, sexo, credo religioso ou po-
lítico.

Devido à sua ação eficaz, cer-
ceada de responsabilidade mútua e 
social e com transparência de ações, a 
Pastoral da Criança adquiriu credibili-
dade perante a sociedade, e hoje se faz 
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Romaria em comemoração dos 25 anos da Pastoral da Criança na Diocese de 
Piracicaba. Líderes sempre em ação...

presente em todos os Estados brasilei-
ros e em outros 21 países da África, 
Ásia, América Latina e Caribe. 

A cidade de Piracicaba - SP, 
é um dos setores geográficos que 
comportam esse trabalho em prol da 
vulnerabilidade infantil e familiar, 
contando com o empenho da Igreja 
Católica, através da Diocese do mes-
mo nome, englobando uma região de 
paróquias, congregadas pelas cida-
des vizinhas do Setor Piracicabano.

Dessa forma, a cidade de Rio 
Claro - SP pertencente à Diocese 
de Piracicaba, a mais de 25 anos já 
desenvolve esse trabalho através da 
atuação de líderes e coordenadores 
da Pastoral da Criança, trazendo re-
sultados visíveis e sensíveis à popu-
lação mais vulnerável e necessitada 
de cuidados e atenção.

Este artigo pretende fazer 
refletir um pouco sobre essas con-
tribuições e seus respectivos resul-
tados junto à população rio-clarense 
e, com tal atitude, pretende chamar 
novos líderes a participarem des-
se trabalho em prol da qualidade 
de vida de crianças que, posterior-
mente, serão protagonistas sociais, 
construindo uma sociedade mais 
saudável, emancipada e com menos 
exclusão social.

1. Conhecendo os ideais e o con-
texto organizativo da Pastoral 
da Criança.

 Como toda Organização de 
prestação de serviço à comunidade, 
seja ele remunerado, com fins de lu-
cratividade econômica ou sem fins lu-
crativos, a Pastoral da Criança dispõe 
de Estatuto* e Regimento Interno* 
contando também com os norteadores 
de sua práxis ideológica:

• Visão

Trabalhamos por um mundo 
sem mortes materno-infantis evitá-
veis e onde todas as crianças, mesmo 
as mais vulneráveis, viverão num am-
biente favorável ao seu desenvolvi-
mento. 

• Missão

“Para que todas as crianças 
tenham vida em abundância” (Cf. Jo 
10, 10).

 A missão da Pastoral da 
Criança é promover o desenvolvi-
mento das crianças, do ventre mater-
no aos 6 anos, contribuindo para que 
suas famílias e comunidades realizem 
sua própria transformação, por meio 
de orientações básicas de saúde, nu-

trição, educação e cidadania, funda-
mentadas na mística cristã que une fé 
e vida, isso realizado à luz da evangé-
lica opção preferencial pelos pobres.

• Valores que caracterizam a forma 
de agir da Pastoral:

• Adesão à Missão da Pastoral da 
Criança.

• Ética (Transparência, Honestida-
de, Justiça, Equidade).

• Simplicidade.
• Não Discriminação (raça, cor, 

profissão, nacionalidade, sexo, 
credo religioso ou político).

• Compromisso com os resultados.
• Perseverança.
• Valorização das crianças, gestan-

tes e das famílias.
• Alegria em servir.
• Ir ao encontro, buscar proximi-

dade.

• Crenças:

• Glória de Deus é a vida.
• Fé e Vida: vivenciar a fé, por 

meio de ações concretas na co-
munidade.

• Deus se revela preferencialmente 
aos pobres.

• Partilha e Solidariedade.
(*ambos discutidos e aprovados 
pela Assembleia Geral, disponíveis 
no site da Pastoral).

A Pastoral da Criança conta 
com vários níveis de coordenação a 
fim de balizar as responsabilidades 
e chegar a um resultado verídico e 
sensível, ratificado por líderes capa-
citados para atuar nas comunidades 
assistidas. 

Dessa forma, conta com coor-
denadores nas esferas: Nacional, Es-
tadual, Setorial (Municípios), Ramo 
(Paróquias de Igrejas) e Comunidade 
(lócus primário de formação da ação 
de trabalho).

É bom salientar que a As-
sembleia Geral é o órgão máximo de 
organização da Pastoral da Criança, 
composta pelo Conselho Diretor, 
as dioceses, representadas por seus 
coordenadores estaduais, e repre-
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sentantes da Associação Nacional 
dos Amigos da Pastoral da Criança 
(ANAPAC), pois é nela que ocorrem 
discussões sobre as demandas, os 
resultados, as capacitações de todos 
os níveis organizativos, assim como 
a busca de parcerias e recursos, que 
são repassados a todos os demais 
níveis de coordenação, desde o Na-
cional até chegar às comunidades de 
base.

2 . Prioridade absoluta do tra-
balho da pastoral: a criança. 

A partir da promulgação da 
Carta Magna – a Constituição de 
1988, a questão da dignidade do ser 
humano e seus respectivos direitos 
foram definidos de forma geral em 
prol dos cidadãos. Porém, tais legis-
lações não atendiam de forma inte-
gral às demandas ocasionadas pelas 
questões sociais que afligiam as clas-
ses mais vulneráveis da população, 
suas famílias, as crianças e os ado-
lescentes. 

Assim, após muitas discus-
sões, foi promulgada a Lei nº 8.069 
de 13 de julho de 1990, pelo então 
Presidente da República Fernando 
Collor de Mello, denominada ECA 
– Estatuto da Criança e do Adoles-
cente.   O Estatuto elenca artigos 
específicos em relação à atenção, 
aos cuidados, direitos e deveres di-
recionados ao bem-estar e desen-
volvimento integral da criança e do 
adolescente, visto que são sujeitos de 
direito e por estarem em formação 
de interação social, devem ser vistos 
com um olhar especial.  

Podemos destacar de modo 
especial dois artigos:

“Art. 4º - É dever da família, 
da comunidade, da sociedade em ge-
ral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao espor-
te, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”.

“Parágrafo único:

A garantia de prioridade com-
preende:

a) primazia de receber prote-
ção e socorro em quaisquer circuns-
tâncias;

b) precedência de atendimen-
to nos serviços públicos ou de rele-
vância pública;

c) preferência na formulação 
e na execução das políticas sociais 
públicas;

d) destinação privilegiada de 
recursos públicos, nas áreas relacio-
nadas com a proteção à infância e à 
juventude”.

“Art. 5º - Nenhuma criança 
ou adolescente será objeto de qual-
quer forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão, punido na forma da 
lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamen-
tais”.

Desde sua promulgação, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
trouxe um novo e questionador olhar 
sobre as necessidades e os direitos 
desses sujeitos, protegidos por Lei, 
sendo considerado como um dos 
mais avançados Diplomas Legais 
dedicados à garantia dos direitos da 
população infanto-juvenil, sendo re-
conhecido, internacionalmente, pelas 
transformações trazidas pela atenção 
e pelos cuidados dispensados a esses 
novos cidadãos em formação.

Podemos acrescentar, tam-
bém, que as melhores experiências 
na área da infância e da garantia de 
seus direitos estão relacionadas com 
ações que focalizam a família e a co-
munidade como espaço privilegiado 
do desenvolvimento infantil, pois o 
lar deve ser o berço da formação do 
cidadão, do acesso aos valores mo-
rais, da educação informal e do res-
peito pela vida como um todo. 

3. A Pastoral da Criança e seu 
trabalho junto às famílias e às 
comunidades.

A ação voluntária da Pastoral 
da Criança atua nas comunidades, 
promovendo e fortalecendo vínculos 

familiares e comunitários, colocan-
do, porém, a criança como prioridade 
absoluta, com o cuidado e a atenção 
especial de que ela necessita, para 
promover a vida plena de desenvol-
vimento integral e com dignidade. 

Tal iniciativa visa reforçar 
a atenção e os cuidados na infân-
cia, por ser esta a primeira etapa da 
vida que constitui uma ocasião ma-
ravilhosa para implantar as bases da 
dignidade, do respeito, da cidadania 
e da fé.

O trabalho da Pastoral é ini-
ciado no acompanhamento das ges-
tantes, as quais são orientadas sobre 
a importância do pré-natal para um 
parto de qualidade, do direito ao alo-
jamento conjunto e do aleitamento 
materno. Após o nascimento, os lí-
deres orientam as mães, pais e fami-
liares a acompanharem e cuidarem 
do desenvolvimento da criança em 
cada etapa da vida, colaborando para 
a valorização daquela pequena vida, 
a conscientização sobre direitos, ci-
dadania e a promoção da pessoa e da 
comunidade.

Para efetivar esse trabalho, os 
líderes voluntários vão, a cada mês, 
ao encontro das famílias através de 
visitas domiciliares. Ali partilham 
informações sobre saúde, nutrição, 
desenvolvimento infantil, controle 
social e políticas públicas, visando à 
promoção da melhoria da qualidade 
de vida nas comunidades.

Mensalmente é realizada a 
Celebração da vida, ou dia do peso; 
nesse dia, as famílias e os líderes se 
reúnem para avaliar o desenvolvi-

Visita ao zoológico de Piracicaba. 
Líderes e crianças da Paróquia de San-
tana, Rio Claro-SP. Setembro 2012.
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mento de suas crianças, trocar ex-
periências e celebrar os resultados 
alcançados.

Porém, para chegar a resulta-
dos eficazes, é realizado um encon-
tro para reflexão e avaliação. Assim, 
todo mês, os líderes da Pastoral da 
Criança se encontram em uma reu-
nião para refletir e avaliar o trabalho 
realizado e depois de avaliar as cau-
sas dos pontos de atenção, os líderes 
podem encontrar soluções com as 
forças locais ou encaminhá-las para 
o nível superior. 

Podemos acrescentar, ain-
da, as campanhas em nível nacional 
sobre: soro caseiro, com medidas 
exatas e devida atenção e cuidado, 
higiene pela lavagem das mãos, 1ª 
dose de antibiótico que deve ser apli-
cado em seguida à consulta médica, 
dormir de barriga para cima, como 
forma de prevenir sufocamento por 
regurgitação de leite, luta contra a tu-
berculose, dia de ação e oração pela 
criança, hortas caseiras, saúde bucal, 
campanha dos mil dias. 

Assim, todas estas campa-
nhas são pensadas e realizadas em 
prol das necessidades das crianças 
em situação de vulnerabilidade so-
cial, de saúde ou, ainda, por falta 
de atenção ou cuidados por parte de 

seus responsáveis.

4. A Pastoral da Criança em Rio 
Claro - SP

Segundo artigo postado no 
Jornal Cidade - Net (2012) em co-
memoração aos 25 anos de ativida-
des da Pastoral da Criança em Rio 
Claro, esse organismo social atua 
desde 1988 no município e teve iní-
cio na Paróquia Santana. 

Aos poucos, a ideologia de 
atenção e as ações de cuidado à ges-
tante e às crianças foram contagian-
do novos líderes de outras comuni-
dades rio-clarenses, especialmente 
aquelas situadas nos bairros perifé-
ricos, somando resultados sensíveis 
em relação ao desenvolvimento sau-
dável das crianças assistidas. 

Atualmente, na região de Rio 
Claro, cerca de 140 voluntários en-
contram-se inseridos e distribuídos 
em 10 paróquias católicas da cidade, 
onde se doam em prol do próximo, 
no acolhimento às gestantes, nas vi-
sitas domiciliares, nas celebrações 
da vida e ainda na preparação da 
multimistura (complemento alimen-
tar natural que adicionado à alimen-
tação diária, combate a deficiência 
nutricional de crianças subnutridas 

assistidas). 
Atendendo a mais ou menos 

900 famílias, com 1.100 crianças de 
0 a 6 anos de idade, contamos tam-
bém com uma grande quantidade de 
cidadãos que atuam como apoio nas 
atividades, acrescentadas ao crono-
grama anual realizado com as famí-
lias e crianças assistidas. São almo-
ços comunitários, passeios ao Horto 
Florestal, hoje chamado de Floresta 
Estadual “Edmundo Navarro de An-
drade”, através da Estação Turismo 
da Prefeitura Municipal e também 
ao Zoológico de Piracicaba, em ôni-
bus cortesia do Rápido São Paulo ou 
outros doadores e também eventos 
como festas juninas. Convém sa-
lientar que todos os eventos foram 
realizados de forma gratuita e  com 
doações da própria comunidade.

Mensalmente, as famílias 
também são contempladas com 
frutas e legumes provenientes do 
Banco de Alimentos da Udam; há 
vários anos, por ocasião da Páscoa, 
as crianças recebem doações de ovos 
de chocolate da Escola Puríssimo 
Coração de Maria.

Por ocasião do Natal, são 
feitas campanhas para aquisição de 
roupas, brinquedos e produtos de hi-
giene pessoal, de forma subjetiva e 
especial a cada criança, pelas famí-
lias da comunidade. 

Em relação à atenção, prote-
ção e cuidados diante de contextos 
de vulnerabilidade e ou negligência, 
fazemos e recebemos encaminha-
mento de famílias ao Cras, Creas e 
Conselho Tutelar, confirmando, as-
sim, um trabalho em rede, desenvol-
vido pelas políticas públicas munici-
pais e pela sociedade em geral.

Considerações finais

Diante do contexto histórico 
nacional e do município de Rio Cla-
ro, podemos afirmar que a metodo-
logia da Pastoral da Criança é sus-
tentada por uma ideologia de luta em 
busca de soluções para os problemas 
sociais, que dizem respeito às famí-
lias e às crianças em situação de vul-

Equipe da Pastoral da Criança Cecap, Piracicaba-SP. Celebração de Natal 2013.
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nerabilidade social. 
Com objetivos definidos, am-

parados por uma contínua seriedade, 
transparência e envolvimento social, 
apresenta-se como um agente de 
transformação junto às comunidades 
mais pobres, vulneráveis e necessita-
das de atenção e de cuidados.

Com seu trabalho, os líderes 
voluntários da Pastoral da Crian-
ça colaboram para a valorização da 
vida, desde seu estágio de formação 
no ventre materno, até sua formação 
e seu desenvolvimento como pessoa, 
com toda sua dignidade; como cida-
dão, pela conscientização sobre seus 
direitos e deveres e, ainda, como 
membro constituinte da sociedade.

Constatamos que a trajetória 

da Pastoral da Criança é repleta de 
histórias de esperança, conquistas, 
superação das dificuldades e transfor-
mação da realidade, mostrando, atra-
vés de seu exemplo do que a socieda-
de organizada é capaz de fazer, pelo 
bem estar social.

Encerrando este artigo fica 
o convite a todas as pessoas, que se 
preocupam com a vulnerabilidade 
e fragilidade a que estão expostas 
muitas famílias e crianças das clas-
ses sociais periféricas, a participarem 
das atividades da Pastoral da Crian-
ça, pois há muito trabalho a ser rea-
lizado para que haja o vislumbre de 
uma emancipação pessoal e social de 
dignidade, de civilidade, de atenção 
e de carinho efetivo por aqueles que 

sofrem a desigualdade e a discrimi-
nação social das mais variadas for-
mas e condicionamentos, oriundos 
das questões sociais que os afetam 
insensivelmente.

Assim podemos concluir que 
a Pastoral da Criança é:

SAÚDE – antes da doença

NUTRIÇÂO – antes da fome

EDUCAÇÂO – antes da violência

FAMÍLIA – antes da rua

Venha fazer parte desta famí-
lia! ● 

Referências bibliográficas
Sites da Pastoral da Criança:
http://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/
https://wiki.pastoraldacrianca.org.br/
Acesso em: 02/02/2014
Promulgação do ECA, Lei nº 8069. Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República.  

Presidente Fernando Collor.  
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
Acesso em: 3/2/2014
Pastoral da Criança comemora 25 anos de atividades. 01/ 04/ 2012.
Disponível em:
http://www.jornalcidade.net/rioclaro/intervalo/religiao/89212--Pastoral-da-Crianca-comemora-seus-25-anos-/
Acesso em 5/2/2014

Momento de oração e do lanche comunitário na Celebração 
da vida. Comunidade Maria, Mãe da Igreja, Bairro Jardim 
Azul. Rio Claro-SP. 01/12/2013.

 Gestante e mãezinhas participantes da Paróquia do Espírito 
Santo, Rio Claro-SP. 21/12/2013. Fonte: Elisabete Maria 
Casadei, coordenadora de Ramo.



53Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2014

Unidade I do CEAPLA. Foto: Jessica Corgosinho Marcucci, 2014. 
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decorrer dos anos, outros laboratórios 
foram sendo implantados: Laborató-
rio de Material Didático, Laboratório 
de Análises Metodológicas e Clima-
tológicas, Climatologia Aplicada e a 
própria Estação Meteorológica de Rio 
Claro.

O segundo prédio do CEA-
PLA foi construído em 1997, com re-
cursos da Secretária Estadual do Meio 
Ambiente em parceria com a Funda-
ção de Desenvolvimento da UNESP 
(FUNDUNESP), com a premissa da 
Educação Continuada. O CEAPLA, 
em si, tem como fundamento estudar, 
avaliar e ter gerência nos problemas 
ambientais na micro e macro perspec-
tiva e integrando-as, tendo condições 
tecnológicas e capacidade técnica para 
exercer plenamente suas funções. Em 
sua atuação como uma Unidade Auxi-
liar integra professores e pesquisado-

res tanto da UNESP quanto de outras 
localidades em projetos multidiscipli-
nares, produzindo relatórios quadri-
mensais, anuais, bianuais e dependen-
do dos assuntos abordados.

CEAPLA e Estrutura

O CEAPLA é ligado, admi-
nistrativamente, ao IGCE, mas por ter 
caráter interdisciplinar, o IB (Instituto 
de Biociências) agrega em muito com 
docentes e pesquisadores. Além de ter 
alto gabarito em pesquisa, o CEAPLA 
tem uma trajetória de desenvolver 
material humano, pesquisadores e 
técnicos, firmando parcerias de gran-
de destaque como o INPE (Instituto 
de Pesquisa Espaciais), nas subdivi-
sões de Sensoriamento Remoto e Ge-
oprocessamento, e o CPTEC (Centro 
de Previsão de Tempo e Estudos Cli-

Unidade II do CEAPLA - Núcleo de Educação Continuada (NEC). Foto: Jessica Corgosinho Marcucci, 2014. 

Breve Histórico do Centro de 
Análise e Planejamento Am-
biental (CEAPLA)

O CEAPLA – Centro de Aná-
lise e Planejamento Ambiental – foi 
criado no ano de 1989, mas somente 
construída sua unidade no ano seguin-
te (Prédio I) no Campus João Dias da 
Silveira, no Bairro Bela Vista em Rio 
Claro, tornando-se, assim, uma Uni-
dade Auxiliar do Instituto de Geociên-
cias e Ciências Exatas (IGCE). 

O investimento para o forneci-
mento de equipamentos aos laborató-
rios e biblioteca veio do Governo do 
Estado, por iniciativa do ERG (Escri-
tório Regional do Governo) da Região 
de Rio Claro por tratar-se de uma uni-
dade de pesquisa que impacta a região 
como um todo. O primeiro laborató-
rio foi o de geoprocessamento. Com o 
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máticos) na Meteorologia e Climato-
logia. A estrutura física do CEAPLA 
comporta:

• Prédio Principal (850 m²) que 
abriga a parte administrativa e 
pesquisa;

• Núcleo de Educação Continuada 
(240m²) em que se realizam  as 
atividades de pesquisa;

• Estação Meteorológica de Rio 
Claro, configurada pelas normas 
internacionais (WMO - Organi-
zação Meteorológica Mundial) e 
participando da rede nacional de 
coleta de dados, INMET, DAEE, 
IPMET e CPTEC/INPE;

• Laboratório de Pesquisa em Sen-
soriamento Remoto e Geoproces-
samento;

• Laboratório de Análises Meteoro-
lógicas e Climatologia Aplicada;

• Laboratório de Educação Con-

tinuada e Produção de Material 
Didático;

• Laboratório de Geoquímica Am-
biental;

• Núcleo Tecnológico para Pesquisa 
e Desenvolvimento;

• Laboratório de Cartografia Tátil;
• Laboratório de Análise Espacial 

Aplicada às Políticas Públicas;
• Laboratório de Geotecnologias e 

Geodinâmica Ambiental;
• Laboratório de Servidores de 

Atlas Interativos para Internet;
• Sala de Projetos;
• Sala de Treinamento;
• Auditório;
• Sala de Reunião.

 As linhas de pesquisas 
abordadas nesses laboratórios e ins-
talações são diversificadas: Geopro-
cessamento e Sensoriamento Remoto 
aplicado à Cartografia e Análise Espa-

cial de Dados; Análises Meteorológi-
cas e Climáticas; Ecossistemas Urba-
nos; Educação Ambiental; Geologia 
Ambiental; Geomorfologia Aplicada: 
Recursos Hídricos e Manejo de Ba-
cias Hidrográficas; Socioeconomia; 
Políticas Públicas e Arranjo Produtivo 
Local, com aproximadamente vinte 
anos de pesquisas e produções nesse 
âmbito. 

Mediante suas atividades, o 
CEAPLA estruturou um consistente 
Banco de Dados (formatos analógi-
co e digital), formado por imagens 
orbitais e aerofotogramétricas, bem 
como produtos cartográficos em di-
ferentes escalas, que servem como 
auxílio em projetos de pesquisa e ma-
terial didático aos distintos Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação do IGCE 
e IB, UNESP - Rio Claro. O acervo 
também é utilizado para consultas por 
diferentes usuários externos à Uni-

Unidade I do CEAPLA. Fonte: CEAPLA. 
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versidade, tanto em nível local como 
regional. (CEAPLA, 2008, p. 07). O 
atual Conselho Deliberativo do CEA-
PLA (2014) é composto por:

• Supervisora: Profa. Dra. Maria 
Isabel Castreghini de Freitas, do 
Departamento de Planejamento 
Territorial e Geoprocessamento – 
IGCE/UNESP;

• Vice-Supervisor: Prof. Dr. Farid 
Nourani, do Departamento de Es-
tatística, Matemática Aplicada e 
Computação – IGCE/UNESP;

• Representante dos Coordenado-
res de Divisões: 

• Profa. Dra. Cenira Maria Lupi-
nacci da Cunha, do Departamen-
to de Planejamento Territorial 
e Geoprocessamento – IGCE/
UNESP;

• Profa. Dra. Célia Regina Rossi 
(suplente), do Departamento de 
Educação – IB/UNESP;

• Representante docente indicado 
pelos Conselhos dos Departamen-
tos envolvidos com o CEAPLA: 

• Prof. Dr. Auro Aparecido Mendes 
do Departamento de Geografia – 

IGCE/UNESP;
• Profa. Dra. Maria Bernadete Sarti 

da Silva Carvalho (suplente), do 
Departamento de Educação – IB/
UNESP;

Representante dos Coordenadores de 
Laboratórios:

• Prof. Dr. Fabiano Tomazini da 
Conceição, do Departamento de 
Planejamento Territorial e Geo-
processamento – IGCE/UNESP;

• Profa. Dra. Andréia Medinilha 
Pancher (suplente), do Departa-
mento de Planejamento Territo-
rial e Geoprocessamento – IGCE/
UNESP;

• Representante Técnico-Adminis-
trativo:

• Dra. Lucimari Aparecida Franco 
Garcia Rossetti, do CEAPLA/
IGCE/UNESP;

• Dalton Varussa de Oliveira Lima 
(suplente), do CEAPLA/IGCE/
UNESP;

• Representante do Corpo Discente: 
Maria Janiele Nunes e João Pedro 
Prado de Oliveira (suplente).

A equipe técnica é formada 
por oito funcionários de alto gabarito 
e formação:

• Carlo Burigo - Técnico da Esta-
ção Meteorológica. Formado em 
Técnico em Agropecuária;

• Cláudio Luiz Silva Jr. - Assisten-
te de Informática I. Formado em 
Ciências Biológicas;

• Dalton Varussa de Oliveira Lima 
- Assistente de Suporte Acadêmi-
co II. Formado em Técnico em 
Processamento de Dados;

• Juliene Queiróz Schimpl Lazarini 
– Secretária. Formada em Técni-
ca em Administração;

• Lucila Fortes Blotta Roda - As-
sistente de Informática I. Forma-
da em Administração de Empre-
sas;

• Lucimari Aparecida Franco Gar-
cia Rossetti - Assistente de Infor-
mática II. Formada em Tecnólo-
ga em Processamento de Dados, 
Mestre e Doutora em Geografia;

• Mônica Giacomassi de Menezes 
de Magalhães - Analista de Infor-
mática. Formada em Analista de 
Sistemas, Mestre e Doutora em 

Visita dos alunos da Escola Estadual Professor João Batista Leme – Rio Claro (SP). Fonte: CEAPLA - 20 de março de 2014. 
Monitor da visita: Vânia Bordotti. 
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Estação Meteorológica 
– CEAPLA.  

Número de Visitantes em 2013

Mês Número Total 
de Visitantes

Março 55
Abril 64
Junho 102
Agosto 91

Setembro 30
Outubro 76

Dezembro 53
TOTAL 471

Estação Meteorológica 
– CEAPLA.  

Número de Visitantes em 2012

Mês Número Total 
de Visitantes

Março 94
Abril 60
Junho 30

Agosto 103
Setembro 146
Outubro 46

Dezembro 32
TOTAL 511

Estação Meteorológica de Rio Claro SP (CEAPLA/IGCE e Prefeitura Municipal). 
Foto: Jessica Corgosinho Marcucci, 2014. 

Física Computacional;
• Sérgio Luis Antonello - Analis-

ta de Informática. Formado em 
Analista de Sistemas, Mestre em 
Física Computacional e Doutor 
em Ecologia de Ecossistemas.

Estação Meteorológica de Rio 
Claro (SP)

A Estação Meteorológica de Rio 
Claro foi inaugurada em 1993 
em convênio do CEAPLA/IGCE 
com a Prefeitura Municipal de 
Rio Claro, dentro das Normas 
da Organização Meteorológi-
ca Mundial, para a categoria de 

primeira ordem. As coletas de 
dados dos elementos meteoroló-
gicos foram iniciadas em janeiro 
de 1994. No final desse mesmo 
ano foram implementados novos 
instrumentos cedidos pelo De-
partamento de Águas e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo 
(DAEE). (Fonte: < http://igce.
rc.unesp.br/#!/estacao>)

A Estação Meteorológica está 
instalada na UNESP - Campus Rio 
Claro (SP), circunscrita nas coordena-
das geográficas latitude 22º 23’S, lon-
gitude: 47º 32’W e altitude 626,5 m. 
Os dados coletados, como precipita-

ção pluviométrica, temperatura, umi-
dade relativa, velocidade e direção de 
ventos, pressão atmosférica, radiação 
Solar e UV, compõem o Banco de Da-
dos existente, que fica à disposição da 
comunidade em geral. O Laboratório 
de Análises Meteorológicas e Clima-
tologia Aplicada prepara boletins in-
formativos que auxiliam a Defesa Ci-
vil, Prefeitura Municipal, empresas de 
Rio Claro e região. Os dados são di-
vulgados para a população pela mídia 
impressa (jornais), emissoras de rádio 
e de televisão. “A Estação Meteoro-
lógica do CEAPLA recebe visitantes 
durante o ano todo, desde grupos de 
alunos e de profissionais, até visitas 
individuais, mediante agendamento.” 
(CEAPLA, 2014). Cada visita é regis-
trada, contabilizando os dados do nú-
mero de visitantes por mês e por ano, 
bem como a cidade de origem e outras 
demais informações. 

Podemos observar, conforme 
os registros obtidos no CEAPLA, o 
público diversificado que esse centro 
atende. Durante o ano de 2012, tem-
se o total de 511 visitantes, compreen-
dendo desde alunos do Ensino Funda-
mental ao Ensino Superior, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), bem como 
seus respectivos professores. As ins-
tituições de ensino que constam no 
ano são: Cooperativa Educacional de 
Leme - COOPEL (SP), Colégio An-
tares – FAEC (Fundação Antares de 
Educação e Cultura) de Americana 
(SP), EMEF – Maria Nazareth Stocco 
Lordelo – Cordeirópolis (SP) e Colé-
gio Adventista de Piracicaba (SP). Do 
município de Rio Claro (SP) estive-
ram presentes: Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Escola Estadual 
Chanceler Raul Fernandes, Escola 
Celeste Calil e Escola Estadual Prof. 
José Fernandes - Distrito de Ajapi, 
Rio Claro (SP). 

No ano de 2013, tem-se o re-
gistro do total de 471 visitantes. As 
instituições de ensino que constam 
no ano são: Cooperativa Educacional 
de Leme – COOPEL (SP), Colégio 
Antares - FAEC (Fundação Antares 
de Educação e Cultura) de America-
na (SP), Colégio Notre Dame - São 
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Paulo, ETEC Fernando Prestes – So-
rocaba (SP) e  Escola Estadual Prof. 
Marcelo de Mesquita – Ipeúna (SP). 

Quanto a Rio Claro tem-se: 
UNESP, CAEGE - Centro Acadêmi-
co Estudantes de Geografia “XXIX 
de maio” em conjunto com a Escola 
Estadual Joaquim Ribeiro, Colégio 
Objetivo Júnior, Escola do SESI - 
Serviço Social da Indústria, Escola 
Adventista de Rio Claro e CEMAC 
- Centro Municipal de Atendimento 
aos Cegos (visita com finalidade didá-
tica e integração do público alvo com 
o Projeto Cartografia Tátil). Referente 
à UNESP, os cursos de graduação que 
podemos destacar nessas visitas são 
os de Geografia, Física, Engenharia 
Ambiental e Ecologia. 

Dessa forma, podemos salien-
tar o público visitante diversificado 
que abrange tanto o Município de 
Rio Claro como sua região, tendo-se 
igualmente variadas finalidades didá-
ticas para cada nível de ensino e seus 
respectivos objetivos. 

Portanto, o CEAPLA é uma 
importante unidade que, com seus re-
cursos, propicia suporte institucional 
direcionado ao ensino, à pesquisa e 
à prestação de serviços à toda comu-
nidade. ●

Visita dos alunos da Cooperativa Educacional de Leme - COOPEL (SP). Fonte: 
CEAPLA - 21 de fevereiro de 2014. Monitor da visita: Carlo Burigo. 

CEAPLA - Centro de Análise e Planejamento Ambiental - Campus da Unesp/Rio 
Claro (SP). Desenho de Jessica Marcucci, datado de 2014.
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Origens da Escola de Música 
“Fábio Marasca” e Orquestra 
Sinfônica de Rio Claro
Djalma de Campos Gonçalves Júnior
Estudante do curso de música da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e ex-aluno da Escola Livre de 
Música “Fábio Marasca”

A Escola Livre de Música 
“Fábio Marasca” é um projeto ligado 
à Orquestra Sinfônica de Rio Claro 
que, desde 1983, vem ministrando 
aulas de música erudita em grupo. A 
escola atende toda a população de Rio 
Claro que queira iniciar gratuitamente 
o estudo de algum instrumento erudi-
to, atualmente com ênfase em instru-
mentos de cordas, sopros, percussão e 
piano. A Orquestra Sinfônica de Rio 
Claro faz constantemente apresenta-
ções, seja no próprio município de Rio 
Claro, como também nas cidades da 
região, levando o nome de Rio Claro 
através da música. 

A escola se chama Fábio Ma-
rasca, em homenagem ao violinista 
que teve intensa atuação na música de 

Rio Claro durante o século XX.                                                                                                   
O projeto de musicalização 

da população nasceu de uma iniciati-
va do SESC, que já vinha ministran-
do aulas de música na cidade de São 
Paulo, com sucesso. Daí a ideia de sua 
expansão para além de Rio Claro, ten-
do sido realizada a compra de instru-
mentos para levar o projeto para ou-
tras cidades. A Prefeitura de Rio Claro 
interessou-se e firmou um acordo de 
empréstimo dos instrumentos em 
forma de comodato, e para que logo 
começasse a funcionar, ela cederia o 
corpo docente e o espaço para serem 
ministradas as aulas. 

Foi convidado o violonista, 
compositor e maestro brasileiro Pedro 
Cameron, que já vinha há alguns anos 

desenvolvendo projetos de ensino de 
música erudita em grupo por algumas 
cidades no interior de São Paulo, e o 
maestro e violista Raul Sartori, para, 
juntos, formarem  os futuros profes-
sores  responsáveis por ministrar  as 
aulas. No início de 1983, começam 
as aulas em grupo, sendo formada, 
assim, a primeira escola de música 
que oferecia aulas gratuitas na cidade, 
possibilitando que, no final do mesmo 
ano, fosse fundada a primeira Orques-
tra Sinfônica de Rio Claro.

Os grupos eram divididos em 
níveis para que os alunos pudessem 
aprender música de forma gradual e 
contínua, com a preocupação de que 
as músicas fossem destinadas para 
cada grupo para que fossem trabalha-
dos aspectos técnicos do instrumento, 
oferecendo dificuldades interpreta-
tivas diferentes, conforme o aluno 
passasse de nível, até que se comple-
tassem todos os níveis e chegar à or-
questra sinfônica.  

Houve muitos acontecimen-
tos importantes ao longo dos anos 
na orquestra, porém um dos grandes 

Prof Raul Sartori Lima em apresentação dos alunos, 2013.

Patrono da escola de música, Fábio 
Marasca. Sem data.
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Concerto da Orquestra Sinfônica de Rio Claro, 2009.

destaques foi a iniciativa, através da 
Lei Sarney, de incentivos à cultura 
na década de 1990, levando a empre-
sa Brastemp a fazer investimentos na 
instituição, possibilitando a compra 
de objetos e instrumentos para a esco-
la e pagando os salários dos músicos e 
funcionários. 

Também há muito a agrade-
cer a todos os presidentes que passa-
ram pela orquestra, que deram a sua 
contribuição, e por terem fundado a 
Associação de amigos da Orquestra 

Sinfônica de Rio Claro, tanto para 
ajudar em questões financeiras, quan-
to na parte administrativa, possibili-
tando, assim, que a escola permane-
cesse com suas atividades. Neste ano 
de 2014, a Sinfônica de Rio Claro foi 
contemplada com o prêmio FUNAR-
TE (Fundação Nacional das Artes), no 
valor de R$ 40 mil reais, que poderão 
ser investidos na própria orquestra.

A Escola é muito importante 
para a cidade, visto ter sido a primeira 
escola gratuita de música fundada em 

Rio Claro, possibilitando que a popu-
lação tivesse acesso a aulas de músi-
ca, interatividade e enriquecimento 
cultural. Aliado a isso, existe o grande 
número de músicos que aqui começa-
ram e depois de se profissionalizaram, 
alguns dos quais retornaram para a 
região e se enquadraram nas orques-
tras do Estado de São Paulo. Outros já 
ultrapassaram fronteiras, e hoje tocam 
em orquestras pelo Brasil e no exterior, 
disseminando assim a boa reputação da 
cidade de Rio Claro entre os músicos.
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Atualmente, depois de 30 
anos, a escola continua a ministrar 
aulas de instrumentos para toda a 
população da cidade, junto às apre-
sentações culturais da orquestra, 
tornando-se uma referência para a 
cidade e uma fonte de conhecimento 
para todos aqueles que estão dispos-
tos a aprender. 

A sede da Escola Livre de 
Música “Fábio Marasca” funciona na 
Rua 1B, número 415, no Bairro Ci-
dade Nova. ●

Professor Raul Sartori Lima regendo apresentação dos alunos do Projeto Júnior da 
Escola de Música em 2006.

Profª Brenda Knetsch Marin, regendo apresentação dos alunos do Projeto C, 2013.

Orquestra Sinfônica de Rio Claro – Concerto de Aniversário da Cidade, 2014.
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Escola Marcello Schmidt: 
um espaço  histórico e de 
conhecimento sob o olhar de 
uma professora de Arte
Vânia Maria Luccas Duarte
Professora licenciada em Arte

Prédio da E.M. Marcello Schmidt. 2014

A arte está presente em todos 
os espaços e situações e eu tenho o 
privilégio de ser professora de Arte 
em um lugar que oferece história 
e conhecimento, onde a leitura de 
mundo pode ser feita sob muitos 
olhares.

A Escola Municipal Mar-
cello Schmidt fica na esquina na 
Avenida Um com a Rua Cinco, no 
centro da cidade de Rio Claro-SP. 
Com 103 anos completados no dia 5 
de maio de 2014, é a segunda esco-
la mais antiga de nossa cidade. Seu 
nome, Grupo Escolar - que até hoje 
está gravado em sua parede externa 
- transformou-se depois em Escola 
Estadual e hoje é a Escola Municipal 
Marcello Schmidt.

Uma escola antiga, com um 
lindo prédio, muitas janelas, largos 
corredores, amplas salas, escadas, 
porões, com uma história que deve 
ser sempre lembrada. 

Antes de se tornar sede de-
finitiva do Grupo Escolar, o prédio 
esteve ligado a momentos importan-
tes da história da cidade. Funcionan-
do no imóvel construído em 1865, 
a hoje Escola Municipal Marcello 
Schmidt abrigava a residência oficial 
da família de Amador Rodrigues La-
cerda Jordão, o Barão de São João do 
Rio Claro e, desde então, leva consi-
go um cunho de alto teor histórico.

Com a morte do Barão, sua vi-
úva vendeu o imóvel para José Esta-
nislau de Oliveira, o Visconde de Rio 
Claro que, por sua vez, o alugou para 
ser transformado no Hotel Castelo. 
Em 1875, o Visconde do Rio Claro 
passou a morar novamente no prédio, 
onde ficou até sua morte em 1884. No 
entanto, durante esse período, cedeu 

salas para a Câmara Municipal e ali 
também hospedou o Imperador Dom 
Pedro II, quando de sua passagem por  
Rio Claro. 

Em 1892, por testamento, a 
casa ficou para a neta do Visconde, 
Clementina Eugênia de Oliveira, ca-
sada com Marcello Schmidt, um po-
lítico muito influente na época. Entre 
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Busto do Patrono Marcello Schmidt e quadro de Floriano Peixoto, pintado 
por ele. 2014

Sala de Artes. 2014

os anos de 1898 e 1903, Schmidt ce-
deu o casarão para o funcionamento 
do Grupo Escolar e, em 1911, a escola 
foi definitivamente instalada no local. 

Com a morte de Marcelo Sch-
midt, em 1929, a escola recebeu seu 
nome, tornando-o seu patrono, pas-
sando a denominar-se Grupo Escolar 
Marcello Schmidt.

A partir de 1976, o então 
Grupo Escolar mudou para Escola 
Estadual de Primeiro Grau Marcelo 
Schmidt. Em 1º de agosto de 2005, a 
escola foi municipalizada, passando, 
então, a chamar-se Escola Municipal 
Marcello Schmidt.

O prédio onde se situa a esco-
la consegue fazer uma ligação entre 
o histórico e a educação, pois na sua 
cronologia nos transmite a história 
que se transforma em conhecimen-
to, ajudando a escrever as páginas 
da Educação em Rio Claro, ao longo 
de várias gerações, além de possuir 
grande valor histórico-arquitetônico 
e artístico.

Entrando através da enorme 
porta de madeira, que se abre para a 
Avenida Um, nos deparamos com os 
largos degraus que dão acesso à es-
cola. Sob o olhar da Arte podemos 
observar o antigo convivendo com as 
gerações atuais, em cada canto algo 
nos remete a uma apreciação da Arte 
contada pelo tempo.  Hoje, quem visi-
ta a escola pode observar, além da sua 
linda arquitetura, o busto do patrono, 
fotos e pinturas da escola de diversas 
épocas. Há, ainda, um retrato de Flo-
riano Peixoto, pintado por Marcello 
Schmidt, que também era um exce-
lente artista plástico. 

O prédio amarelo faceia a cal-
çada, diferente de outras escolas que 
são afastadas e têm jardim na frente, 
provavelmente porque sua constru-
ção não contou, originalmente com 
a ideia de tornar-se uma “casa do sa-
ber”, e sim uma residência. Sua parte 
interna  parte interna do prédio tem 
a forma de um U, com amplas salas 
de aula, assoalho de madeira e duas 
escadas laterais externas de cimento 
que dão acesso ao pátio, que mantém 
a arquitetura da época de sua constru-

ção. O assoalho de madeira e as es-
cadas internas (também de madeira) 
que dão acesso ao porão nos fazem 
apreciar o antigo e viajar no tempo 
imaginando cenas da história do lo-
cal, vivenciada por muitas pessoas 
em situações diversas no decorrer 
dos anos. 

A sala de Arte situa-se no po-
rão. Para chegar até ela, seguimos 
por corredores sombrios e passagens 
em forma de arcos, possibilitando 

que os alunos lancem um olhar à be-
leza e à história do local.

Situações relacionadas à Arte 
fazem parte do cotidiano da escola 
passando pelas atividades desenvol-
vidas em sala de aula nos dias atuais, 
através de seu conteúdo programáti-
co e da apreciação do passado retra-
tado no prédio onde ela se situa.

A EM possui um Hino com 
letra feita por Oscar de Almeida e 
música pela Profª Heloisa Lemenhe 
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Marasca, que é um dos registros da 
beleza da Escola Marcello Schmidt 
como um todo.

“Tudo aqui é tão bom e tão lindo 
Quem nos dera assim sempre viver! 
Estudando, cantando e sorrindo 
Em demanda da luz do Saber.”

(trecho do Hino)

Tomo emprestado o poema fei-
to pela Diretora da Escola, Estela de 
Fátima Silva Mendes que pode retra-
tar fielmente o que digo e que passo 
a dividir com todos na leitura desse 
artigo.

Do barro ao tijolo
Mão negra, pedra por pedra, cons-
truiu.
Suor e labuta: a parede surgiu.
Seus porões os escravos abrigaram,
Em seus salões saraus e tramas se 
forjaram.
A  história se contou, raízes profun-
das brotaram.

Desse casarão cujas paredes contam 
contos e contra pontos,
Fez-se a escola, educação e tradição.
Da mão escrava à mão do mestre,
Construindo o cidadão.
Centenas de carteiras
Abrigando crianças e recrianças
Numa dança atemporal.
Misturando-se a historia de famílias, 
Tão natural.
Marcello Schmidt: Família, amor, 
união.
Para a educação, sua história será 
sempre construção...

E pensando sobre esse olhar 
sensível que relaciona a Arte à vida, 
ao tempo e a história é que percebe-
mos a importância do conhecer, do 
envolver-se e do vivenciar essa que-
rida casa de ensino, que nos oferece a 
possibilidade de preservar e respeitar 
um espaço tão importante que conta 
um pouco da nossa  cidade e da vida 
de muitas pessoas nos seus mais di-
versos matizes. ●

Trabalho desenvolvido em Arte sobre a beleza do prédio da Escola. 2014

Atividade no pátio da Escola, em junho de 2014

Classe feminina, 2º Ano C. 
Imagem datada de 1934

Casse Masculina, 3º Ano A. 
Imagem datada de 1934
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Obra “Soldado Constitucionalista”, do artista Vilmo Túlio Rosada na entrada do 
Cemitério S. João Batista. Foto datada de 2013. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

Preciosidades de Rio Claro
Helmut Troppmair
helmut.troppmair@gmail.com

Trecho extraído, e modifica-
do, do Jornal Tribuna 2000

Caderno Especial - Edição 
506. Páginas 16 e 17, Ano 2010

Cidadãos como nós, guardam 
“preciosidades”, relíquias da história.

Rio Claro tem algumas que 
nos impressionaram. São elementos 
da paisagem urbana que ainda hoje 
recordamos e que revemos com pra-
zer. Muitas dessa “relíquias” estão 
escondidas ou abandonadas; outras 
não recebem o realce que merecem, 
mas todos testemunham algo da nossa 
história. E como “Tesouros” precisam 
ser preservados para gerações futuras, 
isto não significa que vamos propor 
a inscrição deles no Livro do Tombo 
do CONDEPHAAT – há uma forma 
mais durável e segura de tombamen-
to: a inscrição deles no coração dos 
rio-clarenses.

Mas vejamos aqueles a que 
nós nos referimos e que nos tocam:

A Velha Figueira do largo de 
São Benedito, outrora limites de pro-
priedades que, majestosamente, há 
dezenas de anos contemplava  gera-
ções dos que por aí passavam. A Fi-
gueira foi derrubada há três anos por 
estar comprometida segundo alega-
ções oficiais.

A Avenida da Saudade, com 
seus fícus formando um imenso túnel 
por onde, muitas vezes passa a tristeza 
mas é um oásis verde e ameno.

A Majestosa Árvore (Árvore 
do Virado os tropeiros ai descansa-
vam e preparavam a sua comida: o 
“virado de feijão”), que por muito 
tempo marcou o descampado junto 
à Vila Olinda e hoje ocupa terreno e 
construção e se destaca na paisagem 
do Alto do Santana (Av. 40, rua 12).

O Nosso Jardim Público com 
sua variedade de árvores, alto porte e 
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grande copa, cujas sombras criam um 
micro clima ameno e nos convidam 
para o descanso, quando podemos 
admirar o Anjo da Concórdia e outros 
monumentos. Louvados por todos que 
nos visitam, não há no Estado jardim 
como este; e agora, tombado pelo 
CONDEPHAAT.

As Majestosas Palmeiras Im-
periais da Floresta Estadual “Edmun-
do Navarro de Andrade”, algumas 
centenárias que bordejam e buscam 
ávidos o azul do céu. Os Bambuzais, 
altíssimas catedrais verdes e cujos ge-
midos e estalos lembram o sótão de 
veleiros.

A essas belezas naturais jun-
tam-se outras criadas pelos homens: 
verdadeiras obras de arte, trabalhadas 
em ferro, encontramos em vários pon-
tos da cidade.

O Portão dos Pavões e Flo-
res da casa dos Bianchini (Rua 5, Av. 
7), executado pela antiga Escola In-
dustrial, o Portão da Propriedade da 
Família Bilac (Nometala e Maria Ap. 
Bilac Jorge) alto, pesado, todo rendi-
lhado e ornamentado (rua 4, av. 01 e 
03). Outra obra que chama atenção 
pela beleza, é o Portão e Grade da 
Antiga Filial do Hotel Santo Antonio, 
hoje estacionamento (Rua 5, av. 2), 
executada em ferro gusa e importado 
da Europa no início do século passado.

Marcante também são o Por-
tão da Santa Casa e a Grade da Igreja 
Luterana, ambos testemunhos e relí-
quias da antiga grade que cercava o 

O portão dos pavões e flores. Fonte: Jornal Tribuna 2000, ed. 506, datado de 2010.

Jardim das Palmeiras Imperiais, na Floresta Estadual “Edmundo 
Navarro de Andrade”. Foto de Marcelo C. Rodini. Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.

Portão da antiga filial do Hotel Santo Antônio, situado a Rua 5, esqui-
na com Avenida 2, no Centro de Rio Claro. Imagem do Jornal Tribuna 
2000, ed. 506, datado de 2010.

Loja Maçônica ‘’Estrela do Rio Claro’ na Av. 9 com a Rua 
4. Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro. Sem data.
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Jardim Público no início do século 20.
Casa da Cultura, antigo Ar-

quivo Histórico (Rua 7, Av. 3) é ou-
tro prédio que ressalta pela beleza na 
paisagem do Jardim da Liberdade. 
Duas outras construções sempre me 
fascinam: o Castelinho na Avenida 
Visconde do Rio Claro (antiga Casa 
das Bombas) construção simples com 
estilo arquitetônico peculiar , a Casa 

de Vilmo Rosado (Av. 5, Ruas 8 e 9) 
onde gigantes, imitando Atlas, com 
força hercúleo sustentam o prédio.

Temos ainda outros monu-
mentos, verdadeiras obras-primas que 
testemunham a capacidade artística 
dos rio-clarenses: O Monumento aos 
Mortos da Intentona de 1932 (Wilmo 
Rosado) na entrada do Cemitério Mu-
nicipal; O Túmulo de Visconde de Rio 

Castelinho. Edificação situada ao lado da atual Praça Fausto 
Santomauro, na Avenida Visconde, entre Avenidas 26 e 
28, região central. Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. Sem data.

Jardim Público. Imagem do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. Sem data.

Residência de Vilmo Túlio Rosada, na Avenida 5, entre 
Ruas 7 e 8, Centro. Imagem do acervo do APH de Rio 
Claro. Sem data.

Jardim Público, em outubro de 1984. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Uma tarde tranquila no Horto. Foto de Wladimir José An-
nunciato. Sem data. Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro.

Casarão da Cultura, Av. 3 com a Rua 7 - Centro de Rio 
Clato. Foto de Tiago Teixeira, extraída do side do Google. 
Sem data.

Claro, riquíssimo trabalho executado 
em mármore de Carrara. Há ainda os 
Quadros em Alto Relevo na Loja Ma-
çônica Estrêla de Rio Claro (W. Ro-
sado) que contam episódios da histó-
ria pátria: Julgamento de Tiradentes, 
Assinatura da Lei Áurea, o Grito de 
Independência e outros.

Todos estes elementos são or-
gulho para Rio Claro! ●
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Quem vê... Vista do Jardim Público. Foto de Francesco Vassoler Crisci, parte do acervo do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro. Sem data.

Praças, Saudades e Vida
Jeferson Rodolfo Cristianini
Teólogo e Pós-graduado em Teologia e História do Protestantismo no Brasil
jeferson_cristianini@hotmail.com

Nossa querida cidade de Rio 
Claro é conhecida pelo seu rio, o Ri-
beirão Claro. As águas límpidas e cris-
talinas do nosso rio, cederam seu nome 
à nossa cidade. Rio Claro também fi-
cou conhecida pelo seu carnaval de rua 
como a “Capital da Alegria”, que tra-
zia muitos foliões da região para nossa 
cidade. Nossa amada cidade também 
ficou conhecida de forma carinhosa 
como “Cidade Azul” por conta do  nos-
so céu sempre azul.  

Mas  nossa cidade ficou popu-
lar e carinhosamente  conhecida como 
a “cidade das praças”. Rio Claro tem 
muitas praças e cada qual traz em si 
muitas histórias. Na história oral dos 
rio-clarenses há muitas experiências 
nas praças de nossa cidade. Há pes-
soas que falam delas com nostalgia. 
Há pessoas que falam das plantas e 
do cuidado da praça central, famoso 
Jardim Público. Outras pessoas falam 
dos encontros musicais que aconte-

ciam, outras citam as feiras livres. 
Outras, ainda, falam do flerte, da pa-
quera  em seus bancos  e não poucas 
pessoas se emocionam ao lembrar que 
conheceram seu cônjuge em uma pra-
ça de nossas cidades. Nossas praças 
são palcos de muitas histórias, por 
isso, não podem ser esquecidas.

Na antiga Grécia, as praças 
eram chamadas de “Ágora”, e era o 
espaço onde as grandes discussões 
políticas eram debatidas. As cidades 
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Congresso Eucarístico Regional, na Praça da Matriz, em 1945. Foto do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Jardim da Igraja Boa Morte, em Rio Claro. Foto do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. Sem data.

Praça da Esperança, Rua 9 CECAP. 
Bairro Arco Irís. Imagem do acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro. Sem data.

1   BAUMAN, Zygmunt, Comunidade- A busca por segurança no mundo atual, Jorge Zahar Editor, 2003, pag. 07, Rio de Janeiro-RJ.
2 BAUMAN, Zygmunt, pag. 09.

gregas tinham a proposta de construir 
as “Ágoras” para a reunião das pes-
soas a fim de que os temas cotidianos 
fossem dialogados e discutidos. Nas 
partes mais baixas das cidades gre-
gas é que elas eram construídas. As 
praças eram fundamentais na cultura 
grega, pois nelas as pessoas discutiam 
de tudo. De tudo mesmo. Desde po-
lítica até sexualidade. Era nas praças 
onde os filósofos se encontravam para 
discutir suas conjecturas e seus ques-
tionamentos. Era nas praças onde o 
conhecimento era disseminado, onde 
as propostas políticas ganhavam força 
ou  as perdiam,  os oradores poéticos  
declamavam suas belas obras poéti-

cas. Era nas praças que as pessoas na-
moravam. Na cultura Grega, que nos 
influenciou fortemente, a praça era 
um local de comunidade nas cidades.

O famoso sociólogo Zygmunt 
Bauman, logo na introdução de seu 
livro Comunidade - A busca por se-
gurança no mundo atual, diz que essa 
expressão carrega muitos simbolismos 
de segurança e aconchego. É na comu-
nidade que a pessoa se sente segura, 
acolhida, e ainda desfruta dos prazeres 
da interação social, da convivência e 
da mutualidade1. Bauman diz que essa 
visão de comunidade é utópica, mas 
necessária para vida2. As comunidades 
emergem pelas necessidades humanas 

de se relacionarem e de conviverem 
em segurança em um determinado 
espaço comunitário. O ser humano é 
um ser social que anseia e anela por 
relacionamentos. E as praças precisam 
ser locais de relacionamento, locais 
comunitários onde a convivência é 
fomentada. Bauman fala desse desejo 
humano de pertencer a uma comuni-
dade, de ter um espaço de convivência 
saudável. É na troca de informações, 
contatos, e conversas que a comu-
nidade vai se formando ou se desen-
volvendo e as pessoas vão se sentindo 
acolhidas e vão nutrindo relações de 
amizades e de companheirismo.

Eu fui criado amando as pra-

Ágora na cidade de Lárissa, na Grecia. 
Imagem retirada do Google. 2014
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ças. Na minha infância meus pais mo-
ravam no Bairro do Estádio, e sem-
pre me levavam às praças da cidade. 
Frequentei quase todas, mas aprendi 
a amar de fato as praças, quando fui 
morar na periferia de Rio Claro, no 
bairro Vila Olinda. Meus pais com-
praram uma casa aconchegante. De-
fronte à nossa nova casa havia um ter-
reno, que seria uma praça pública. Ali 
nesse terreno, na Avenida 66, aprendi 

a jogar futebol. Ali fazíamos foguei-
ra, conversávamos, nos reuníamos, 
sentávamos em banquetes para con-
versarmos, ali ficávamos preparando 
nossas pipas. Depois de um tempo, a 
Prefeitura decidiu oficialmente cons-
truir naquele terreno uma linda pra-
ça. Tive o privilégio de participar da 
construção de uma praça, e por isso 
passei a amá-las mais e mais. Vi os ca-
minhões estacionando com os bancos, 

caminhões de terra, com pedras e com 
cimento. Vi funcionários da prefeitura 
colocando os “tapetes” de grama. Vi 
os homens colocando as luminárias. 
Vi a alegria da colocação da placa e 
a inauguração da praça. Ali aprendi a 
celebrar a vida. Ali alimentei e nutri 
verdadeiras amizades e pude aprender 
a investir meu tempo nas relações hu-
manas.

É triste contemplar que algu-

No Balanço do Trem... (Movimentos IV). Foto de Marcelo Ramos Ribeiro. Imagem do acervo do Arquivo Público e Históri-
co de Rio Claro. 2011

Crianças brincando na praça. Imagem do acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro. Sem data.

Movimento - em uma manhã de domingo... Imagem do 
acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 
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Praça da Rua 11, c/ Av. 66 - Vila 
Olinda, em Rio Claro. Imagem extraida 
do Google Maps. 2014

Evento Universalhaço Paralelhaço, no 
Jardim Público. Foto de Gigio Bastos. 
Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro. Sem data.

mas praças estão sendo abandonadas. 
Algumas delas estão com o mato alto 
e não com a grama aparada, há pra-
ças com luminárias sem reparo. Há 
também aquelas que estão sendo ocu-
padas por marginais, por traficantes e 
usuários de drogas, enquanto outras 
são usadas como ponto de encontro 
de profissionais do sexo, e por aí afo-
ra. As praças deveriam ser ocupadas 
pelas famílias, pelos pipoqueiros, pe-
los carrinhos de lanche, pelas pessoas 
de bem que querem e precisam de um 
espaço público para conversar, andar, 
dialogar, jogar conversa fora. A praça 
é lugar de convívio, de discussões so-
ciais e políticas, de senhores jogando 
dominó. Lugar dos pais iniciantes em-
purrarem seus filhos na bicicleta com 
rodinhas ou nos carrinhos. Das vovós 
passearem com os netinhos para o fa-
moso “banho de sol”. Lugar ocupado 
por pessoas  à procura de convivência 
e pelo desejo humano de se relacionar.

É triste contemplar algumas 
praças históricas que estão deixando 
sua proposta inicial de um espaço pú-
blico comunitário onde as pessoas se 
encontram para celebrar a vida. 

Estudei no SESI, quando essa 
escola era sediada nas dependências 
da Igreja Santa Cruz. Lembro-me 
com saudades de chegar um pouco 
mais cedo e ficar correndo ali na praça 
defronte da Igreja da Santa Cruz. Ali 
fiz grandes amigos, corri, brinquei, ra-
lei o joelho, sujei o uniforme. Ali ce-
lebrei a vida. É triste saber que nessa 
praça especificamente outros cidadãos 
rio-clarenses não terão a mesma li-
berdade e felicidade. Algumas praças 

que estão coladas com Igreja, e mais 
especificamente a da Santa Cruz, para 
impedir  do vandalismo, colocaram 
grades ao redor, em detrimento da 
liberdade da população. Caberia ao 
poder público, através da Segurança 
Pública e da Prefeitura, investir mais 
para que as praças fossem invadidas 
pelas famílias e não pelos vândalos, 
mas eles pouco fazem. É triste ver as 
Igrejas também, assim como o Poder 
Público se omitindo da sua função 
de agregação, pois parece que é mais 
fácil e talvez mais cômodo colocar 
grades de ferro, ao invés de alcançar 
e cuidar dos baderneiros e fazê-los ci-
dadãos melhores.

É triste sentir, ver e perceber 
que as praças públicas de Rio Claro 
estão se tornando cenários de outro 
tipo de comunidades. Há comunidades 
de drogados se apoderando das praças 
públicas. Há comunidades de morado-
res de rua se instalando em nossas pra-
ças. Há comunidades de profissionais 
do sexo usando as praças para práticas 
sexuais ou como ponto de encontro. 
Como essas comunidades estão se to-
mando conta das praças, as famílias, 
cada vez mais, se afastam delas. Na re-
alidade, muitas famílias transferiram o 
desejo de ir à praça pública pela praça 
de alimentação do shopping, pois o 
desejo de convivência e de uma busca 
por uma comunidade é a mesma. Ela 
só mudou de endereço. Na praça de 
alimentação do shopping há seguran-
ça, há um local agradável, há pessoas 
bonitas, há boa comida. Já as praças, 
continuam do mesmo jeito, com pou-
co investimento público. O grande es-

critor Rubem Alves, falava muito de 
políticas em suas palestras e em seus 
livros, e tinha uma visão política e pe-
dagógica bem diferenciada. Em seu 
último livro Paisagens da Alma, ele 
deixa uma proposta interessante para 
os que presidem as prefeituras. Ele diz 
assim: “As prefeituras fariam bem em 
fazer nas praças, balanços para adultos. 
Um adulto que se assenta num balanço 
é porque perdeu a vergonha. E perder 
a vergonha é o início da felicidade”. 
Se o poder público não puder inves-
tir nas praças, que pelo menos acate o 
conselho do querido Rubem Alves e 
faça balanços para sermos felizes, sor-
rirmos e matarmos a saudades das pra-
ças de nossa cidade. O tempo passa e o 
desejo de pertencer à comunidade das 
praças ainda é presente, só não temos 
muitas opções. Quero as praças como 
eram antes - para poder contemplar os 
grandes balões que nos últimos anos 
têm colorido nosso lindo céu azul. ●

Praça da Rua 19, c/ Ruas 4 e 1, Band. 
Imagem do acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro. Sem data.
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Rio Claro 
voou mais alto
Vivaldo Stephan Junior
Jornalista
imprensarioclaro@imprensa.rc.sp.gov.br

Houve quem não acreditasse 
ser possível, mas o sonho se concre-
tizou. O mês de julho de 2014 entrou 
para o calendário esportivo de Rio 
Claro e colocou a cidade na história 
do esporte mundial. Pilotos de 22 paí-
ses participaram, em Rio Claro, da 21ª 
edição do Campeonato Mundial de Ba-
lonismo, que se configurou no evento 
que ofereceu a maior exposição positi-
va do município na mídia. Além da co-
bertura da imprensa local, as imagens 
dos balões no céu de Rio Claro foram 

mostradas por emissoras de televisão 
do Brasil e do mundo para milhões de 
pessoas. Na rede mundial de compu-
tadores, inúmeros endereços trazem 
textos, fotografias e vídeos do mun-
dial. O Jornal Nacional exibiu reporta-
gem de dois minutos do campeonato, 
também mostrado por SBT, Record e 
Bandeirantes. Esta foi a primeira vez 
que o mundial de balonismo aconteceu 
num país da América Latina; até então, 
o mundial era realizado em países da 
América do Norte, Europa e Ásia.

Em seu discurso na cerimô-
nia de abertura, o Prefeito Du Alti-
mari resumiu o clima vivido pelos 
rio-clarenses. “Com grande orgulho a 
cidade recebe o Campeonato Mundial 
de Balonismo. Uma festa do esporte, 
uma confraternização entre os países, 
diferentes povos e culturas”. Foi o que 
se viu. Na cerimônia de abertura no 
Floridiana Tênis Clube, na noite do 
samba na Samuca, no encerramento 
no Grêmio Recreativo e em todos os 
momentos de contato com o público, 

O céu de Rio Claro se encheu de cores, com imagens que correram o mundo. Foto de Luciano Calligaris Junior. 2014
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Na decolagem dos balões, um show de cores e beleza. Foto de Luciano Calligaris 
Junior. 2014

Subiu a bandeira verde, era hora de 
decolar. Foto de Tayna Hian. 2014

Maçarico, coração do balão, queima o gás 
propano para aquecer o ar no interior do 
balão. Foto de Luciano Calligaris Junior

Alvo de uma das provas do Mundial, na cabeceira da pista do aeroclube próximo da 
Avenida 29. Foto de Luciano Calligaris Junior. 2014
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as 58 equipes que disputaram o mun-
dial sentiram-se abraçadas.

O alemão Fredy Schneider, 
piloto há 24 anos e mais de 1.300 
voos, disse que a vibração do públi-
co brasileiro surpreendeu-o positiva-
mente. “Estive seis vezes no Japão. 
Lá o entusiasmo com o balonismo é 
muito grande e, aqui em Rio Claro, 
as pessoas também mostraram isso, 
apoiando os pilotos nas decolagens e 
interessando-se pelo funcionamento 
dos balões”, comparou. Durante a 
competição, a Defesa Civil estimou 
que pelo menos 60 mil pessoas pas-

saram pelo aeroclube, principal pon-
to de concentração das atividades. 
O comitê organizador funcionou ali 
perto, na Faculdade Anhanguera. 

O sucesso na organização não 
veio por acaso. A cidade preparou-se 
para receber o primeiro mundial de 
balonismo no Brasil. Na rotatória da 
Avenida 29 com Rua 9, um memorial 
foi instalado para marcar este feito 
histórico, também registrado em selo 
criado pelos Correios. Os restauran-
tes fizeram cardápio bilíngue e seus 
funcionários tiveram aulas de inglês 
para receber os estrangeiros. Os ho-

téis ficaram lotados, levando visi-
tantes a se hospedarem em cidades 
vizinhas como Ipeúna e Piracicaba. 
A organização do evento montou 
uma equipe com 60 voluntários para 
apoio, especialmente no trabalho 
como intérpretes. A Prefeitura inves-
tiu R$ 300 mil no evento, que teve 
um custo estimado em quase R$ 2 
milhões. O restante veio do governo 
federal.

O prefeito da cidade japonesa 
de Saga, Toshiyuki Hideshima, que 
esteve em Rio Claro, anunciou que 
vai aproveitar algumas experiências 

Olhares atentos de pilotos e equipes em mais um briefing, no qual se decide quais as tarefas serão realizadas na prova. 
Foto de Luciano Calligaris Junior. 2014

Aeroclube recebeu aproximadamente 60 mil pessoas, outras milhões viram os balões pela televisão e internet. Foto de 
Luciano Calligaris Junior. 2014



75Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro de 2014

Balão é inflado para mais um voo. Foto 
de Tayna Hian. 2014

Balão pouco antes do pouso no distrito de Assistência. Foto de Tayna Hian. 2014

Com mais de 20 metros de altura, os balões impressionam também pelo tamanho. Aqui, o início de uma decolagem coleti-
va no aeroclube. Foto de Luciano Calligaris Junior. 2014

Mundial de Balonismo reuniu 58 
equipes de 22 países. Foto de Tayna 
Hian. 2014
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Monumento instalado na Avenida Presidente Kennedy marca a realização, em Rio Claro-SP, do primeiro campeonato mundial de 
balonismo disputado na América Latina. Foto de Luciano Calligaris Junior. 2014

do Brasil na organização do Mundial 
de Balonismo. A cidade de Saga se 
prepara para o Mundial do Japão, que 
será realizado em 2016.

Com quase 200 mil habitan-
tes, Rio Claro já ganhou tradição no 
balonismo. No passado recente, a ci-
dade sediou campeonatos nacionais e 
ibero-americanos. “Aqui tem um cli-
ma muito bom, um céu maravilhoso 
e muita condição de aterrissagem”, 
avalia Leonel Brites, representante 
da Federação de Aerodesporto Inter-
nacional (FAI) no Brasil. O mundial 
teve 23 provas e nove voos, sempre 
no início da manhã e final da tarde, 
quando a cidade parava para admirar 
a beleza dos gigantes coloridos.

Título de campeão ficou com o 
Japão

Com mais de mil pontos à 
frente do segundo colocado, o japo-

nês Yudai Fujita conquistou com mé-
rito o título de campeão do mundial. 
Os brasileiros comemoram muito o 
terceiro lugar no mundial, com Lu-
pércio Lima, que somou 16.064 pon-
tos. O segundo lugar foi do alemão 
Uwe Schneider, com 16.216 pontos. 
O Brasil teve ainda outros seis pilo-
tos no mundial realizado em Rio Cla-
ro: Fábio Passos (em 17º lugar, com 
13.845 pontos); Luís Silvestre (23º, 
com 13.080 pontos), Markus Kalou-
sdian (30º, 12.118), Rubens Kalou-
sdian (34º, 11.718), Amarildo Tozzi 
(41º, 10.718) e Marcos da Silva (em 
49º, com 9.263 pontos).

Também disputaram o Mun-
dial de Balonismo em Rio Claro 
pilotos da Rússia, China, Lituânia, 
República Tcheca, Argentina, Espa-
nha, Áustria, Canadá, EUA, França, 
Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Mé-
xico, Holanda, Polônia, África do 
Sul, Suíça e Ucrânia. ●

Histórico dos mundiais de balo-
nismo

1973 - Albuquerque, Estados Unidos
1975 - Albuquerque, Estados Unidos
1977 - York, Inglaterra
1979 - Uppsala, Suécia
1981 - Battle Creek, Estados Unidos
1983 - Nantes, França
1985 - Battle Creek, Estados Unidos
1987 - Schielleiten, Áustria
1989 - Saga, Japão
1991 - St.Jean-sur-Richelieu, Canadá
1993 - La Rochette, Luxemburgo
1995 - Battle Creek, Estados Unidos
1997 - Saga, Japão
1999 - Bad Waltersdorf, Áustria
2002 - Châtellerault, França
2004 - Mildura, Austrália
2006 - Motegi, Japão
2008 - Hofkirchen, Áustria
2010 - Debrecen, Hungria
2012 - Battle Creek, Estados Unidos
2014 – Rio Claro (SP), Brasil
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Criança se diverte no Mundial de Balonismo. Foto de 
Tayna Hian. 2014

O japonês Yudai Fujita conquistou o título de campeão do mundial disputado no Brasil. Foto de Luciano Calligaris Junior. 2014

Lupércio Lima, troféu Maçarico de Bronze no Mundial, no 
cesto de seu balão,  preparando-se para um voo. Foto de 
Luciano Calligaris Junior. 2014
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Inundações: o caso 
do Lago Azul em Rio 
Claro-SP
Thiago Bastelli Gramasco
Graduando UNESP, campus Rio Claro-SP
Professor de Educação Básica I
thyago_gaucho@hotmail.com

Introdução 

O presente trabalho tem como 
objetivo central demonstrar e conscien-
tizar os responsáveis  a importância da 
aplicação de técnicas adequadas em 
relação ao trabalho com dados secun-
dários. Desse modo, deve-se optar por 
ferramentas adequadas para interpretar 
os dados trabalhados, o que possibilita, 
principalmente ao geógrafo, uma me-
lhor análise quantitativa e quantitativa 
em relação ao espaço geográfico. 

Para a aplicação das técnicas, 
foram escolhidos os dados relativos 
às causas e efeitos de uma chuva que 
ocorreu no dia 29 de janeiro de 2005, 
na cidade de Rio Claro (SP). Estes da-
dos foram colhidos em material cedido 
em sala de aula, artigos, livros, teses e 
sites.

Após a coleta dos dados, orien-
tou-se uma análise seguida de uma 
correlação desses dados em relação ao 
Lago Azul, situado no mesmo municí-
pio,  evidenciando alguns dos elemen-
tos climáticos que resultaram na inten-
sa chuva, registrada  naquela data e os 
resultados de sua ação  sobre o nosso 
município.

No entanto, nem sempre os da-
dos coletados secundariamente, con-
dizem com a realidade das condições 
e dos locais estudados. Por isso, reali-
zou-se um trabalho de campo no Lago 
Azul, localizado na cidade de Rio Cla-

ro, com o intuito de comprovar  ou, se 
necessário, confrontar os dados colhi-
dos. Assim, o trabalho pode colaborar 
para uma melhor compreensão a res-
peito da referida chuva e dos impactos 
no município. O contato direto com a 
realidade do que foi estudado colabora 
para uma construção teórica mais sóli-
da, pois o ‘conhecimento’ é expandido 
ao se executar in loco os conteúdos de-
senvolvidos em sala de aula.

“O Laboratório do Geógrafo é 
o campo”

Características climáticas da ci-
dade de Rio Claro 

A cidade de Rio Claro-SP pos-
sui um clima tropical com grandes 
precipitações concentradas nas esta-
ções de primavera e verão, e a partir do 
banco de dados disponíveis no posto 
pluviométrico (campus da universi-
dade estadual paulista – UNESP), foi 
possível viabilizar a organização com-
parativa e quantitativa de dados que 
comprovam isto (TAVARES, 2008). 

Topografia Cidade de Rio Claro - SP
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Obras realizadas para a inauguração do Lago Azul. Imagens 
datadas de 1971. Fotos do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. 

Obras realizadas para a inauguração do Lago Azul. Imagens 
datadas de 1971. Fotos do acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. 

 O semestre mais chuvoso, de outu-
bro até março, destaca-se pelo fato 
de que a probabilidade de chover 
em qualquer período de dez dias 
consecutivos varia de 0,2% em 
outubro até 2,0% em dezembro. 
Dezembro, janeiro e fevereiro con-
firmaram ser os meses mais chuvo-
sos. Praticamente chove em meta-
de dos dias de dezembro e janeiro, 
mas é em dezembro e fevereiro que 
as sequências prolongadas de dias 
chuvosos são mais acentuadas. 
(BRINO, W. C.; TAVARES, A. C. 
1982, apud. TAVARES, A. C. SIL-
VA, A. C. F. 2008, p. 8).

Assim ocorre uma concen-
tração de precipitações nos meses de 
dezembro e de fevereiro que,  soma-
da à topografia relativamente plana 
da cidade resulta em impactos am-
bientais relativos à pluviosidade.

Caracterização do relevo de Rio 
Claro 

De acordo com Tavares (2008), 
a cidade de Rio Claro está situada na 
Média Depressão Periférica Paulista, 
a 22º 25’ de latitude sul e 47º 34’ de 
longitude oeste. Ela ocupou, primei-
ramente, o interflúvio disposto entre 
o rio Corumbataí e seu afluente pela 
margem esquerda, o Ribeirão Claro. 
Do ponto de vista geomorfológico, 
esse interflúvio constitui um pedimen-
to detrítico, nivelado numa altitude 
aproximada de 600 metros e elaborado 
nos primórdios do quaternário. 

Nele há pequenos desníveis 
propiciados pelas vertentes do cór-
rego Lavapés, afluente da margem 

direita do Ribeirão Claro, no leste da 
cidade, e do córrego da Servidão, que 
passa pelo centro de Rio Claro e se 
dirige para oeste, onde deságua no rio 
Corumbataí. A maior parte da cidade 
possui topografia plana, com desníveis 
baixos e declividade atenuada, além 
de áreas verdes intraurbanas pouco re-
presentativas, carecendo de vegetação 
arbóreo-arbustiva que, consequente-
mente, poderia amenizar o impacto da 
precipitação junto ao solo e aumentar a 
infiltração das águas pluviais (TAVA-
RES, 2008).  

Além disso,  quando cobertas 
por asfalto essas superfícies favorecem  
a concentração de água, que, por falta 
de declividade, resulta em muitos ala-
gamentos em dias de chuva. (GRILO, 
1992). Por isso a cidade de Rio Claro, 
devido à sua dinâmica climática e ao 
seu relevo, é propensa naturalmente a 
sofrer impactos ambientais na forma 
de alagamentos.

O rápido crescimento popula-
cional

Em relação à expansão urbana 
de Rio Claro, de acordo com Tavares 
(2008), pode-se constatar que, após 
um rápido crescimento populacional, 
ocorreu uma extensão do limite urba-
no da cidade, o qual ultrapassou a Via 
Washington Luís, a sudoeste, oeste 
e noroeste da cidade. Este fenômeno 
acarretou  processos de impermeabili-
zação de grandes áreas e a canalização 
dos principais córregos do município 
os quais acabaram tornando-se recep-
tores de redes de esgoto.

Os cursos de água, como o córrego 

da Servidão (hoje canalizado sob a 
Avenida Visconde do Rio Claro) e 
o Córrego Lavapés (canalizado sob 
a Avenida Ulisses Guimarães) são 
canais receptores de esgoto urbano. 
O avanço da cidade sobre eles deu-
se em tempo recente, pois encontra-
mos inúmeros rio-clarenses que se 
recordam, de modo idílico, desses 
cursos de água e do lazer que pro-
porcionavam à população. (FILHO, 
A. 2003, p. 58-59, apud TAVARES, 
A. C. e SILVA, A. C. F. 2008, p. 6).

Um dos córregos que foram 
canalizados foi o córrego da Servidão, 
pois nos períodos chuvosos ocorria a 
ocupação de toda a sua área de várzea, 
sendo que parte dela já era habitada. 
Além disto, existia o projeto da criação 
da Avenida Visconde de Rio Claro, que 
atravessaria a cidade. Paralelamente a 
essa obra foi realizado o represamento 
da nascente desse córrego.  Essas duas 
obras, necessárias devido ao rápido 
crescimento urbano, desencadearam  
problemas que resultam em enchen-
tes, como será demonstrado no tópico 
Lago Azul.

Área de estudo: O Parque Lago 
Azul

Após um levantamento e apre-
sentação das características impor-
tantes em relação à pluviosidade, foi 
realizado um trabalho de campo no 
Parque Lago azul, cujo intuito  era 
constatar ou refutar os problemas re-
latados na bibliografia especializada.

Deste modo, no dia 2 de julho 
de 2012 foi realizado o trabalho de 
campo visando compreender a atua-
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ção da dinâmica climática e os proces-
sos envolvidos no local do Lago Azul. 
A pessoa entrevistada nesse ponto foi 
Marcuci , encarregado da área, que re-
latou sobre as condições de drenagem 
e dos sistemas de galerias do lago.

Segundo esse funcionário, o 
lago artificial possui um espelho de 
água estimado em 48 mil metros, ten-
do o canal aproximadamente 600 me-
tros de comprimento por 80 metros de 
largura com uma profundidade média 
de um metro e meio.

Criado inicialmente para rece-
ber a água da chuva e de nascentes ao 
seu entorno, acabou por se tornar um 
“piscinão” em decorrência do represa-
mento dessas águas. Historicamente, o 
lago foi construído com o objetivo de 
conter as águas da nascente do córrego 
da servidão; desse modo foi possível, 
então, realizar a canalização do córre-
go (MOITA, 2007). 

Tem este a função de auxiliar no 
processo de escoamento superficial, 
evitando que ocorram erosões do 
terreno, erosões do pavimento, ala-
gamento da calha viária e proporcio-
nando a chegada ordenada das águas 
pluviais aos cursos de água da região 
(GRILO, 1992, p.50).

Devido ao relevo plano e por 
se tratar de um lago criado para rece-
ber água de nascentes e de chuvas, o 
local passou a coletar a água da mon-
tante, ou seja, passou a inserir-se no 
sistema de drenagem local. Como essa 
água transportava muitos sedimentos 
(principalmente entulho de construção 
civil) e lixo, o lago acabou se tornando 
um pântano (MOITA, 2007).

O problema histórico do escoa-
mento superficial

Em seu trabalho, Grilo (1992) 
constatou que houve a implantação 
de galerias pluviais na cidade de 
Rio Claro, no entanto, a sua infra-
estrutura  não foi suficientemente 
adequada, pois paralelamente à sua  
implantação, ocorria a expansão do 
perímetro urbano. Além disto, em 

áreas centrais e bairros próximos 
onde a topografia é bem plana  há 
carência de galerias pluviais, o que 
contribui para a ocorrência de inun-
dações principalmente, durante o pe-
ríodo das chuvas de verão. 

Esses bueiros possuem capacidade 
de vazão inferior ao volume do esco-
amento durante as grandes chuvas. 
Como resultado, temos o refluxo e 
o alagamento das zonas deprimidas 
e áreas baixas da cidade; as enxur-
radas formam verdadeiros “rios” de 
capacidade erosiva suficiente para 
abrir enormes sulcos nas ruas sem 
calçamento e esburacar as pavimen-
tadas (GRILO, 1992. p. 54). 

Em seu estudo, Grilo (1992) 
constatou também que o escoamen-
to superficial é dificultado devido ao 
formato das calhas de algumas ruas , 
o que contribui para o alagamento de 
vários trechos naqueles locais. Um 
adequado planejamento urbano deve 
ter  estudos sobre os possíveis impac-
tos ambientais, e as consequências que  
geram na cidade. 

Neste ponto, a análise do sítio urbano 
é fundamental, à medida que devem 
ser feitas observações para consta-
tar a ocorrência ou não de impactos 
ambientais relacionados com a pre-
cipitação pluvial e associada a outros 
fatores, como o próprio escoamento 

superficial pluvial das cidades. (GRI-
LO 1992 p. 61).

Desse modo, o planejamento 
se faz importante em para o desenvol-
vimento de variáveis humanas e, não 
menos importante, a cidade carece de 
um sistema pluvial urbano adequado 
com objetivo de resolver esses proble-
mas históricos relacionados à inunda-
ção na cidade de Rio Claro. Por isso, 
cabe aos órgãos públicos competentes 
a realização de um adequado planeja-
mento urbano que atenda e solucione 
os problemas ambientais que ocorrem 
na cidade.

O elemento climático de precipitação 
pluvial em função da sua gênese apre-
senta uma distribuição espacial dife-
renciada. O fenômeno chuva, numa 
cidade das dimensões de Rio Claro, 
pode ocorrer em algumas faixas des-
sa área e em outras estar ausente, no-
tadamente, quando consideramos as 
precipitações pluviais em forma de 
fortes aguaceiros, que normalmente 
tem sua definição muito bem locali-
zada. (GRILO, 1992. p. 87)

Bairros periféricos e moradias 
instaladas em áreas de risco sofrem 
com a não concretização de medidas 
políticas satisfatórias para sanar o pro-
blema pluviométrico, trazendo grandes 
transtornos ao cotidiano dos cidadãos.  

Obras realizadas para a inauguração do Lago Azul. Imagens datadas de 1971. 
Fotos do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 
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Obras realizadas para a inauguração do Lago 
Azul. Imagens datadas de 1971. Fotos do acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

Impactos Provocados pelas Chuvas Ocorridas entre os dias 28 e 29 de Janeiro de 2005 em Rio Claro - SP

Precipitações Diárias em Rio Claro - SP no Mês de Janeiro de 2005
Posto: Santana Latitude: 22º23’59”S Longitude: 47º34’18” Altitude: 625m
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Atualmente, existem bairros periféricos  sem qualquer  pavimentação,  tornando-
se vias intransitáveis, tanto para os veículos como para os pedestres (TAVARES, 
2008).

Conclusão

A cidade de Rio Claro possui condições climáticas que propiciam a ocor-
rência de intensas chuvas e seus efeitos são agravados pelo relevo plano e pela 
falta de planejamento urbano, considerando-se o processo de urbanização e de 
impermeabilização da cidade.

Para um melhor entendimento sobre o impacto dessa intensa precipitação 
no Lago Azul, foi realizado um trabalho de campo com a intenção de demonstrar 
qual a problemática histórica em decorrência desse tipo de precipitação, além de 
representar graficamente a intensa precipitação.

 Assim, conclui-se que algumas medidas devem ser tomadas a respeito 
dessa problemática, partindo de um adequado planejamento urbano. Uma das 
medidas que diminuiriam e auxiliariam no caso dos alagamentos são  as áreas 
verdes, uma vez que  colaboram para o  escoamento superficial pluvial, pois 
auxiliam no processo de infiltração da água no solo,  em contraposição  à imper-
meabilização urbana.

 Objetivou-se, portanto, contribuir para o planejamento do espaço urba-
no rio-clarense para que  seja mais adequado e compreenda a divisão desigual da 
distribuição de renda (problema social). A cidade necessita de projetos políticos 
solucionadores ou amenizadores dos efeitos das fortes chuvas com a proposta de 
uma infraestrutura de drenagem eficiente.  ●
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