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Apresentação
Já faz volume em nossas mãos segurar ao mesmo tempo as 14 Re-

vistas do Arquivo, produzidas na autarquia a partir da participação da-
queles que encontram razões, as mais diversas, para escrever sobre a 
cidade. 

Nossa Revista tem sido sempre o espaço da surpresa positiva onde 
aprendemos na autoria de nossos colaboradores fatos, situações, co-
memorações, problemas e soluções que fizeram parte de nossa história. 

Com a regularidade semestral desde 2009, contou com a adesão de 
pesquisadores e pessoas da comunidade, qualificando a Revista como 
mais um espaço de apresentação e de conhecimento sobre nós. 

Iniciamos o ano em que a cidade comemora 188 anos, no dia 24 
de Junho, com a completa despoluição do Córrego da Servidão, com 
a conclusão da implantação da rede coletora de esgoto em ambos os 
lados da Avenida Visconde do Rio Claro.  Com água transparente e sem 
o mau cheiro que exalava do Córrego, Rio Claro respira de forma mais 
saudável. 

A homenagem na primeira capa e na última, aponta para o processo 
de canalização do Córrego da Servidão, fato ocorrido durante as ad-
ministrações dos prefeitos Francisco Scarpa (1960-1962), Dr. Augusto 
Schmidt Filho (1956-1964) e Dr. Álvaro Perin (1969- 1972). À exemplo 
da despoluição do Ribeirão Claro, o Córrego da Servidão está salvo. 

Ganha a nossa cidade, ganham seus moradores, ganha a vida!

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do APH
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Odete Maria Dalposso Bertin

Sobrados são elementos materiali-
zados da história, sua arquitetura 
é que nos conta o passado. Ten-

do surgido no Brasil no início do século 
XX, grande parte dos sobrados locali-
zados nos centros históricos de nossas 
cidades apresentava um modelo típico 
de feições clássicas predominantes no 
cenário urbano da época. Anos mais tar-
de, popularizaram-se e passaram a ser 
construídos em áreas planas, com o pa-
vimento inferior mais amplo e diversifi-
cado, sendo habitados por proprietários 
e pessoas de alguma importância local. 

O caráter doméstico passou tam-
bém a predominar e grandes sobrados 
residenciais foram construídos, muitos 
dos quais, famosos, resistem até hoje. 
Os sobrados sofreram uma grande tran-
sição, pois vieram para substituir as 
grandes casas senhoriais do campo. 

E é de antigos sobrados que nossa 
história trata. Especialmente de um, 
que não resistiu ao tempo. Dentre tan-
tos famosos sobrados urbanos, um tipo 
especial emprestou sua voz para relatar 

uma história que poucos conhecem. 
Um sobrado, localizado na área rural 
do município de Rio Claro, mexeu com 
o imaginário dos moradores locais, que 
compartilhavam entre si as memórias 
de um famoso bairro rio-clarense. 

Segundo tais memórias, às margens 
do Rio Corumbataí, Antônio Pompeu 
de Negreiros construiu um sobrado fei-
to de taipa e barro socado. Entre portas 
e janelas, havia mais de setenta e qua-
tro, cujas maçanetas eram de porcelana 

branca com detalhes dourados... Verda-
de seja dita, nunca saberemos realmen-
te sua aparência. O sobrado foi demo-
lido anos mais tarde, deixando como 
herança o nome do bairro rural. 

O “Sobrado dos Negreiros”, como 
era conhecido pelas famílias que ali vi-
viam, talvez não tivesse os fortes traços 
coloniais da época, mas trazia o status 
próprio de uma moradia de nobres. An-
tônio Pompeu, um homem com ares de 
fidalgo, descendente de uma tradicional 
família portuguesa, conquistou reco-
nhecimento na cidade de Rio Claro, e, 
por meados do século XIX, implantou 
uma fazenda para moagem de cana, 
criação de animais e plantação de café. 

O café, como sabemos, trilhou os ca-
minhos do Estado paulista, levantou cida-
des e marcou todo um ciclo econômico 
no Brasil. Grandes fazendas do interior 
foram estabelecidas para abastecer o co-
mércio e dinamizar essa cultura. Inserido 
nesse contexto, Antônio Pompeu organi-
zou sua fazenda e mandou construir ali, o 
símbolo de maior relevância para a me-
mória do bairro. (BENINCASA, 2007)

Antônio Pompeu herdou a proprie-
dade quando seu pai faleceu, mas por 
não ter vocação para a vida no campo, 
abandonou a fazenda e foi residir na ci-
dade (Rio Claro).  Com isso, as terras 
ficaram abandonadas por longos anos, 
e o sobrado, à medida que o tempo pas-
sava, foi-se degradando lentamente. 

As datas de sua construção e demoli-
ção não são precisas e estão nas lembran-
ças da população que ali viveu e cuja me-
mória foi sendo transmitida para os filhos. 
Hoje, traz certo fascínio, talvez não pelo 
fato de que pessoas importantes já terem 
morado naquele sobrado, mas, sim, pela 
construção da identidade local. 

Escola desativada no 
Bairro do Sobrado
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Pela importância dos Negreiros na 
construção histórica, tanto do município 
de Rio Claro quanto do Bairro do Sobra-
do, buscamos saber a origem dessa tradi-
cional família, bem como de outras que 
adquiriram as terras do rico fazendeiro e 
ali também residiram, pois suas memórias 
fazem parte do imaginário e da história do 
que ainda resta do Bairro do Sobrado.

A Família Negreiros
A família Negreiros sempre teve 

grande influência política e social nos 
locais onde residiu. No decorrer da 
história, desempenharam papéis polí-
ticos, como membros de câmaras e ju-
ízes. A família também se destacou por 
seu poder financeiro e pelas grandes 
fazendas produtoras de café e cana-de- 
açúcar (BOGACIOVAS, 2000)1.

Os primeiros registros da família Car-
doso de Negreiros aparecem por volta de 
1550, em Lisboa, Portugal.  A origem do 
sobrenome Negreiros é desconhecida, 
mas por ser precedido pela preposição 
de, supõe-se que seja uma referência a al-
guma localidade com essa denominação. 

1 BOGACIOVAS, M. M. A. Uma tradição secular: Estêvãos e Lourenços Cardosos de Negreiros. Revista da ASBRAP, São Paulo, nº7, p. 169-213, 2000. 
2 FRANÇOIA, J. Senhores de Escravos: trajetórias, disputas e solidariedade no Oeste paulista, 1845-1880. Dissertação de Mestrado, UNICAMP. 
Campinas, 2009.
3 Id. Ibid

Contudo, há a possibilidade de o sobreno-
me ter sido adotado sem nenhuma causa 
específica, prática comum na época.

Uma tradição peculiar da família, pre-
valecente por várias gerações, refere-se 
ao fato de os Cardoso de Negreiros sem-
pre alternarem o primeiro nome - Lou-
renço e Estevão - entre seus primogêni-
tos, como resultado de um pacto: o filho 
primogênito de um Lourenço Cardoso de 
Negreiros chamar-se-ia Estevão Cardoso 
de Negreiros; o deste, Lourenço, e assim 
sucessivamente (FRANÇOIA, 2009)2.

O primeiro Negreiros de que temos 
registro foi Estêvão Cardoso de Negrei-
ros (1ª geração), nascido em meados 
de 1570, residente da cidade de Lisboa; 
teve como filho Lourenço Cardoso de 
Negreiros, que veio para o Brasil, jun-
tamente com seu tio Dom Frei Manoel 
Cardoso de Negreiros. Lourenço teve 
como filho Estêvão Cardoso de Negrei-
ros (3ª geração) e Beatriz Pinheiro.

Estêvão Cardoso de Negreiros (3ª 
geração) nasceu em 1640, na Vila de 
São Paulo. Mudou-se para a Vila de Itu, 
uma das mais prósperas do período, 

onde residiu até falecer, em 10 de abril 
de 1719. Teve os seguintes filhos: Lou-
renço Cardoso de Negreiros (4ª gera-
ção), Gaspar, Manoel Cardoso e Paulo 
Cardoso de Negreiros.

Lourenço Cardoso de Negreiros (4ª 
geração) teve, no primeiro matrimônio, 
os seguintes filhos: Estêvão Cardoso de 
Negreiros (5ª geração) e Antônio Cardoso 
de Campos. Estêvão nasceu na Vila de Itu 
onde, durante sua vida, ocupou cargos de 
governança. Possuía uma morada de ca-
sas na Vila e um sítio, no qual residia. Fa-
leceu em 1779, tendo deixado oito filhos. 

Dentre os filhos, Lourenço Cardoso 
de Negreiros (6ª geração) nasceu na Vila 
de Itu, sendo batizado no dia 17 de abril 
de 1736. Ainda jovem, deixou sua casa, 
tendo ido viver em Goiás, atraído por um 
convite de seu tio Antônio Cardoso de 
Campos. Faleceu em junho de 1803, em 
Itu, teve como filho Estêvão Cardoso de 
Negreiros (7ª geração).

Estêvão Cardoso de Negreiros (7ª 
geração) ficou conhecido como Capi-
tão-Mor, nasceu por volta de 1781, na 
Vila de Meia Ponte - GO;  mudou-se para 
Itu quando tinha aproximadamente oito 
anos. Casou-se, pela primeira vez, sem 
deixar filhos. Em 1808, foi referência 
no censo de Itu, possuindo terras e 11 
escravos.  Fez carreira nas tropas mili-
cianas. Mesmo não sendo militar, des-
frutava de todas as honras e privilégios, 
liberdades e isenções que os postos 
militares ofereciam. Segundo Bogacio-
vas (2000)3, aos 18 anos de idade, em 
1798, recebeu carta patente de alferes; 
em 1802, foi promovido a tenente e, 
em seguida, ao posto de capitão da 2ª 
Companhia do Regimento de Infantaria 
Miliciana de Sertanejos da Vila de Itu. 

Casou-se pela segunda vez com Bár-
bara Paes de Campos, em fevereiro de 
1813, em Itu, onde permaneceram até 
1822, quando se mudaram para a região 
de Rio Claro, na qual Estêvão viria a ter 
ampla influência e reconhecimento.

Em 1823, foi eleito pela câmara de 
Piracicaba Sargento Mor. Meses depois, 
devido à morte do então Capitão-Mor de 

Croqui do sobrado dos Negreiros 
elaborado em 1989 por Silvio 
Baungartner
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Piracicaba, a Câmara piracicabana reali-
zou uma eleição para preencher o posto e 
Estêvão foi eleito. Por diversas vezes, foi 
encarregado da abertura e conservação 
de estradas na região, tendo sido nome-
ado Inspetor de Caminhos do Bairro do 
Morro Azul e, em 1824, foi encarregado 
de abrir uma estrada para Corumbataí.

Já como Capitão-Mor transferiu sua 
residência para Rio Claro, onde se tor-
nou um dos mais ativos moradores da 
cidade e reconhecido até hoje como um 
de seus fundadores. Segundo Penteado 
(1951)4, Estêvão morava numa casa no 
Largo da Matriz. Casa térrea, estilo da 
época, com seus enormes beirais e com 
grande área descoberta ao lado.

 Na sessão da Câmara da Vila de 
Piracicaba, de 23 de março de 1828, foi 
designado para o cargo de 1º juiz de paz 
de Rio Claro, com mandato até 1831. Foi 
durante uma reunião realizada em 6 de 
outubro de 1831, na casa do Capitão-
-Mor Estêvão, que um seleto grupo de 
vinte e oito pessoas de grande influência 
na cidade de Rio Claro, fundou a Socie-
dade do Bem Comum (HOGAN, 1986)5.

Em censo realizado em Rio Claro, no 
ano de 1835, Estêvão estava qualificado 
como subprefeito, tendo 40 escravos. 
Naquele mesmo ano, consta que produ-
ziu 600 arrobas de açúcar branco, 100 

arrobas do redondo6, 720 alqueires de 
milho e 150 de feijão.

  Com a morte de Estêvão Cardoso, 
fez-se acordo amigável de partilhas, em 29 
de maio de 1846, na então Vila de Limeira. 
De bens de raiz foram avaliados um sítio 
e terras no bairro de Passa Cinco. Dei-
xou 25:677$600, cabendo a cada um dos 
seis herdeiros, seus filhos, a quantia de 
2:139$800. À viúva coube o sítio e a casa 
no pátio da Matriz (BOGACIOVAS, 2000)7.

O Capitão-Mor Estêvão Cardoso 
de Negreiros teve os seguintes filhos: 
Lourenço Cardoso de Negreiros (8ª ge-
ração), Inácio Xavier, Antônio Pompeu, 
Francisco de Assis, João Xavier e Antô-
nia Isabel. Foi Antônio Pompeu de Ne-
greiros quem herdou as terras do atual 
Bairro do Sobrado e nelas construiu uma 
fazenda, em cuja sede havia um sobrado. 
A edificação não resistiu ao tempo, mas 
deixou como herança memórias e histó-
rias para o município de Rio Claro.

Lembranças da Vida Rural no 
Bairro do Sobrado

Por meio de entrevistas realizadas 
com antigos moradores do Bairro do 
Sobrado, descendentes de famílias que 
adquiriram terras dos Negreiros (Dal-
posso, Baungartner, Rossini, Mackey, 
Picelli, dentre outras) foi possível re-

lembrar o modo de vida rural que existia 
no local até meados do século passado. 
Nos últimos anos, o bairro vem sofrendo 
transformações drásticas, com a substi-
tuição das terras e moradias rurais pela 
expansão urbana, e seus  loteamentos 
verticais e horizontais. 

Nascida no bairro do Sobrado, na 
casa localizada onde um dia existiu o 
“Sobrado dos Negreiros”, Odete Maria 
Dalposso Bertin recorda que seus avós, 
Marcos Antonio Dal Pozzo e Maria Bellan 
Dal Pozzo (falecidos) adquiriram parte da 
propriedade  dos Negreiros e chegaram a 
habitar o casarão e, posteriormente, utili-
zaram portas e telhas do sobrado na atual 
residência, onde moram sua mãe e ir-
mãos. Hoje, essas são as únicas lembran-
ças concretas do outrora esplendoroso 
sobrado. Dona Odete, inspirada por seu 
pai, buscou reconstruir a história de sua 
família e do Bairro do Sobrado.

Odete se recorda da infância e do 
modo de vida no bairro onde morou, de 
seu nascimento até 1970, quando se ca-
sou com Onofre Bertin e se mudaram 
para a cidade. Ela relata os processos de 
criação e consumo dos animais, a lida 
nas plantações, o trabalho nas olarias, 
pois, desde criança já trabalhava em uma, 
dentre mais de 10 que existiam no bairro, 
produzindo, principalmente, tijolos.

4 PENTEADO, O. de A. Vultos da história rio-clarense: (resumo biográficos)/ Oscar Arruda Penteado. Piracicaba: Franciscana, 1977.
5 HOGAN. D. J. Café, ferrovia e população: o processo de urbanização de Rio Claro. NEPO/UNICAMP. Campinas, 1986.
6 Açúcar branco de qualidade inferior
7 Id. Ibid

Capela do Bairro 
do Sobrado - foto de 2006

Primeira comunhão de 
Odete Dalposso organizada 
pela professora Margarida 

Penteado - 1957
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De sua infância e adolescência, re-
corda que os doces eram só os caseiros, 
como de abóbora, mamão verde, laranja, 
pé de moleque e curau, no tempo do mi-
lho verde. Da cidade só se comprava sal, 
açúcar, querosene, trigo e tecidos para a 
confecção própria de roupas. As frutas 
também não se compravam, todos se 
deliciavam com as que eram colhidas 
no sítio, como laranja, banana, melan-
cia, mamão, jatobá, jabuticaba, manga 
e goiaba. Não se criava gado para corte 
no sítio, a carne bovina era comprada no 
açougue, aos sábados, dia em que tam-
bém se compravam balas e caramelos 
para as crianças.

Quando as crianças adoeciam, não 
eram levadas ao médico, mas para a 
benzedeira. Tomavam um chá de ervas, 
raramente usavam remédios. Dentre as 
brincadeiras de crianças estavam: pe-
ga-pega, cobra-cega, casamento caipira, 
lenço atrás e passa anel. As meninas fa-
ziam batizado de boneca, as quais eram 
feitas de papelão ou de espigas de milho. 
Os meninos preferiam brincar de pião, 
bola, bolinha de gude, estilingue e empi-
nar papagaio feito com cola de trigo. 

A Quaresma era uma época silenciosa. 
Na Sexta-feira Santa não se podia fazer ba-
rulho nenhum, não recolhiam o leite das 
vacas, não usavam nenhum animal. E no 
sábado se fazia uma grande festa. 

No sítio se usavam dois tipos de rou-
pas, as da roça e as de sair. No dia a dia, 
as mulheres usavam vestidos e os ho-
mens calças e camisas de mangas com-
pridas, que serviam para proteger do sol, 
além do chapéu. Os homens calçavam 
sapatões ou botinas, enquanto as mulhe-
res e as crianças usavam alpargatas ou 
andavam descalças.

Dona Odete relata que os vizinhos e 
moradores do bairro eram muito unidos, 
e sempre que necessário ajudavam uns 
aos outros. Muitos eram compadres e 
comadres, padrinhos e madrinhas de ca-
samento e de nascimento. À época, a pro-
ximidade, os laços de amizade eram muito 
importantes, configurando condições que 
davam ao lugar uma identidade particular. 

Ao longo do tempo, as terras do antigo 
sobrado foram adquiridas por novos pro-
prietários e sua história parece se perder 
com o crescimento da cidade, e a saída 
de antigos moradores do bairro. O sobra-
do, que tanto inspirou Odete Dal Posso, 

foi retratado a fortes pinceladas, muitos 
anos mais tarde, na tentativa última de 
conservar viva sua lembrança. O quadro 
repousa na parede de sua sala, como que 
entregue a todo aquele disposto a aden-
trar o caminho de terra e subir as escadas 
externas de um sobrado pintado. 

A história do sobrado é a história de 
outro tempo, brando, sem maiores di-
namismos, sem a pressa cotidiana que 
nunca lhe pertenceu. Um tempo lento, 
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que cruzava a estrada de terra, a olaria, 
os afazeres domésticos e o compromis-
so do cultivo da terra. Via-se, ao longe, 
um sobrado colonial onde alguém im-
portante morou. A famosa paineira, a 
escolinha e a pequena capela, resisten-
tes, traçam o caminho, junto à ponte do 
velho rio Corumbataí, para, enfim, ter-
minar sua viagem na rodovia Irineu Pen-
teado, rápida demais para o tempo de 
um sobrado, literalmente, tombado.¢

Pintura de Odete 
Dalposso retratando 
o Sobrado - 2008

Pintura de 
Odete Dalposso 
retratando 
homens 
e crianças da 
sua família no 
ano de 1947
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Córrego da 
Servidão: Por que 
a Visconde de Rio 
Claro alaga tanto?
Lucas Puntel Carrasco
Escritos e editor
lucaspuntelcarrasco@gmail.com

Janeiro de 2015, domingão de sol, 
cruzamos a cidade a pé.

No meio do caminho, ao passar 
pelo Lago Azul, no final da Avenida 
Visconde de Rio Claro, pergunto a um 
canarinho se o acesso ao parque em 
volta do lago estava liberado.

“Vira e mexe interditam quando 
o esgoto está infectado”, canarinho 
completa.

“Como assim, o lago é um esgoto?”
“O lago é cabeceira de drenagem 

do Córrego da Servidão.” Ah... esse 
canarinho sabe tantas coisas. “Tem um 
córrego que passa embaixo da Viscon-
de. Quando chove, alaga.”

“Mas por que a Visconde de Rio 
Claro alaga tanto?”, perguntei.

Canarinho piscou, me pegou pela 
mão e seguimos nossa cruzada até o 
outro lado da cidade.

Fevereiro de 2015, sexta à noite, 
tomo um táxi na rodoviária e puxo 
conversa fiada sobre o clima:

“Ah, nessa época chove bastante”, 
o motorista responde.

“E costuma alagar por aqui, né?”, 
pergunto, enquanto passamos pela 
Visconde.

“Olha, esse problema sempre acon-
tece nessa parte da cidade.”

E então sou informado de que na 
pracinha do Mercado Municipal, rua 
8 com a Visconde, sempre que chove 
forte a tampa da boca de lobo que tem 
no ponto desse taxista é arremessada 
para longe.

“As ruas que cruzam a Visconde 
viram corredeiras. Esta avenida fica 
num vale, então a água vem que vem e 
sempre alaga. Quando fizeram a aveni-
da, tamparam o córrego que passa aqui 
embaixo. Mas não sei se fizeram uma 
ligação do esgoto das ruas pro córre-
go. Não era pra alagar tanto.”

E o motorista começou a me contar 
que era criança quando jogava penei-
rinha no córrego para pegar barrigudi-
nho, o peixe guaru.

“Você sabia que o guaru é ótimo 
contra a larva do mosquito da dengue?”, 
ele me pergunta, mas então chegamos 
ao meu destino. Ele descarrega a ba-
gagem, me deixa na calçada e ali fico, 
com a pulga atrás da orelha: Por que a 
Visconde de Rio Claro alaga tanto?

Pausa para digressão
Abril de 2013, a jornalista Carine 

Corrêa fazia uma reportagem para o 
“Jornal Cidade” sobre as enchentes na 
avenida Visconde, quando uma criança 
“passava pela calçada no momento da 
inundação”. À procura do pai, “a peque-
na Mel [...] ficou assustada com a veloci-
dade das águas [...] tentava passar pela 
água, ao mesmo tempo que chamava 
pelo pai.” “A menina foi resgatada sem 
nenhum ferimento e passa bem.”

Ao final da matéria: “‘Passei com a 
minha moto, mas quase caí. Acho que 
essas enchentes também acontecem 
porque falta consciência da população 
quanto ao descarte de lixo. Lamentá-
vel’, falou um motociclista”.

A repórter não falou, mas a menina 
foi resgatada pela própria jornalista. 
Ah, esse canarinho!

Dois meses antes do salvamento da 
pequena Mel, assinei no mesmo “Jor-
nal Cidade”, em fevereiro de 2013, a 
crônica intitulada “Êxodo 14:21”:

“Nos últimos dias, vejo que a chu-

va castiga Rio Claro e região.

[...] Vejo carros arrastados pela 

correnteza. Vejo rodovias interdi-

tadas. Vejo rompimento de aterros 

em cabeceira de ponte. Vejo qua-

dra de escola de samba alagada. 

Vejo erosão em asfalto de rua. Vejo 

devastação nas obras do Inocoop. 

Vejo pontos de alagamento pipo-

cando pela cidade: na avenida vis-

conde do Rio Claro, na rodoviária, 

no córrego Wenzel, no Lago Azul. 

Vejo problemas no sistema de dre-

Alagamento na Avenida Visconde 
- em frente ao Mercado Municipal. 

Fonte Jornal Cidade.   Sem data

José Estanilau de Oliveira - 
Visconde de Rio Claro. Fonte 
Google. Ilustração da 2ª metade 
do séc. 19. Acesso em fev/2015
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nagem de toda essa água.

E vejo mais... [...] Ora ora, se não 

é Moisés quem diviso à distância. 

O próprio, o patriarca, o milagrei-

ro. Caminha devagar, apoiado em 

seu cajado, porém segue firme 

em direção à enchente da aveni-

da Rio Claro.

Ó céus! Mas o que será que ele 

vem fazer no meio dessa chuva-

rada? [...] Ele estende seu cajado 

sobre as águas, faz plim!,e separa 

as águas do rio Visconde do Rio 

Claro. Tchuá... Plim! Tchuá... [...]”

O que nos traz de volta ao dilema 
inicial: Por que a Visconde de Rio Cla-
ro alaga tanto? Para responder a essa 
pergunta, é preciso investigar.

Um pouco de História
“É possível considerar o Córrego 

da Servidão, que passa embaixo da 
avenida Visconde, como o marco-zero 
de Rio Claro?”, pergunto ao jornalista 
José Roberto Sant’Ana.

Traçando um panorama histórico – 
jogo rápido, apenas para nos situar –, 
ele responde prontamente:

Na formação de Rio Claro, tudo 

se refere a caminhos. Comuni-

cação de um lugar para outro. A 

coisa vem desde meados de 1600, 

quando bandeirantes adentravam 

os sertões a partir do rio Tietê, 

por rio, e na sequência, por Pira-

cicaba, por terra. A ideia era pro-

videnciar alternativa para seguir 

aos sertões de Mato Grosso por 

terra, por caminho mais seguro e 

menos sujeito a doenças por mos-

quitos, que havia nos rios.

Piracicaba era ponto de partida 

para tais sertões. Dali a governan-

ça de São Paulo precisava atingir 

Mato Grosso porque haviam des-

coberto que lá havia ouro.

A partir de meados de 1700, Pi-

racicaba já estava formada como 

povoação. Em tal fase, pessoas 

de posse para fazer investimen-

tos passaram a pleitear terras em 

negociações com o governo. Era 

interesse da governança doar ter-

ras para colonização e ampliar os 

projetos de caminhos pela região, 

conforme dito antes.

Agora conforme Garcia (2001):

O declínio da exploração do ouro 

refletiu na povoação, que per-

maneceu por quase um século 

apenas um pouso às margens do 

Córrego da Servidão. Somente no 

início do século XIX as primeiras 

sesmarias passaram a ser doadas 

na região. [...] Eram porções de 

terra concedidas gratuitamente 

pelo vice-rei ou pelo governador 

a pessoas ricas e politicamente 

influentes. As doações que se su-

cederam deram início ao proces-

so efetivo de colonização.

Assim também explica Sant’Ana so-
bre as sesmarias distribuídas onde hoje 
estão Piracicaba, Limeira, Cascalho, Co-
rumbataí e o então Curral dos Pereira. E 
ele comenta que, “por obscura situação”, 
nossos cronistas desmerecem o Curral 
dos Pereira, que era uma grande fazenda 
de criação. “Isso é normal. Os cronistas 
antigos gostavam de registrar eventos de 
seus familiares e não de outros.”

Nesse ponto obscuro, Garcia 
(2001) traz algum esclarecimento:

A primeira sesmaria [foi] concedi-

da em 17 de abril de 1821, aos ir-

mãos Pereira. Estes obtiveram do 

Governador uma légua e meia de 

terras, no lugar denominado “Ri-

beirão Claro”, entre a vila de Mo-

ji-Mirim e o Rio Piracicaba. Esta 

sesmaria ficou conhecida como o 

Curral dos Pereira, sendo a mais 

antiga fazenda estabelecida no 

Município de Rio Claro.

Visconde - chuva abril 2013 (fonte Guia Rio Claro)

Enchente na Av. Visconde. Fonte G1. Sem data
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E aqui temos um ponto de virada 
na história, com a formação do núcleo 
urbano onde hoje é o centro antigo 
de Rio Claro. Vêm à luz os nomes de 
Manoel de Arruda Camargo e Manoel 
Taborda, que nos anos 1820, conforme 
Sant’Ana, adquiriram “uma gleba de 
terra” da fazenda Morro Azul–Limeira, 
“na expectativa de formar uma área ur-
bana entre todas essas fazendas”. Para 
isso, “ambos doaram um trecho acima 
do Córrego da Servidão. Tal área é a 
região central de hoje”.

Então começavam a aparecer in-
teresses de “formação do patrimônio 
religioso” no novo núcleo. Porém tais 
interesses vinculavam-se não apenas 
a questões espirituais, mas também a 
prestígio social e político:

As doações [de sesmarias] impul-

sionaram o processo de especu-

lação das terras. [...] O passo se-

guinte constituiu-se na formação 

do patrimônio religioso. Este se 

consistia na doação de terras à de-

voção do santo padroeiro, para a 

construção de uma capela. Em tro-

ca os doadores beneficiavam-se de 

favores espirituais para si e para os 

seus familiares, como a celebração 

de missas após suas mortes. Tam-

bém ganhavam o reconhecimento 

da comunidade e o prestígio social 

e político. (Garcia, 2001)

Além desses interesses, Sant’Ana 
supõe outras razões por trás da doa-
ção de terras para formação do núcleo 
urbano e do “patrimônio religioso”:

Para formalizar que ali se forma-

ria um núcleo, construiu-se uma 

pequena capela. Apesar de não 

haver registro sobre, é de se con-

siderar que os doadores de terra 

para formação do núcleo levavam 

em conta que tal empreendimento 

iria valorizar suas terras vizinhas. 

Pois estariam no centro urbano.

Tal processo especulativo se daria 
da seguinte forma:

Das terras doadas, uma parte po-

deria ser cedida a interessados 

para morar e trabalhar, mediante 

o pagamento de uma quantia fixa, 

paga anualmente para as despe-

sas da igreja.

A capela construída passava a 

ser a referência de um arraial ou 

povoado, estimulando o início 

de uma aglomeração de casas 

de moradias e de negócios. Esse 

gesto de doação coube a Manoel 

Paes de Arruda e Manoel Affonso 

de Taborda, com a doação para 

o patrimônio de São João Batis-

ta de uma área de 400 braças de 

terreno em quadra. [A capela] 

situava-se no meio do quarteirão 

da atual rua 7 com as avenidas 3 

e 5. Ao seu redorsurgiam casas de 

moradia e um incipiente comér-

cio para atender às necessidades 

da população.

O Largo da Matriz tornou-se o 

centro do desenvolvimento do ar-

raial. Com isso as pequenas casas 

de taipa, construídas às margens 

do Córrego da Servidão, vão per-

manecer distantes, e o local pas-

sou a ser apenas uma passagem 

para as tropas de mulas, em dire-

ção ao sertão. (Garcia, 2001)

E para concluir o jogo rápido desse 
panorama histórico sobre Rio Claro, 
Sant’Ana finaliza dizendo que, para via-
bilizar a capela e torná-la oficial, era pre-
ciso consagrá-la. Para isso, faltava uma 
imagem de santo e um padre para cuidar 
(curar) da capela, regar as plantinhas e 
ouvir os pecados do pessoal.

Na fazenda de Costa Alves, onde hoje 
é Corumbataí, havia uma imagem de São 
João Batista e um padre chamado Delfi-
no. Porém, Costa não queria cedê-los à 
capela recém-construída na povoação 
acima do Córrego da Servidão. Diante 
desse impasse, Sant’Ana conta que:

Vista aérea de Rio Claro e Córrego da 
Servidão. Sem data. Foto do acervo do 
Arquivo de Rio Claro

Obras no Corrego Servidão. Foto 
de 1970. Imagem do acervo do 
Arquivo Público
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os envolvidos buscaram intermedia-

ção do Antonio Paes de Barros, ba-

rão de Piracicaba. Da cidade vizinha 

ela abria fazenda em Rio Claro onde 

hoje é o Horto. Ele é uma das figu-

ras moralmente mais prestigiadas 

das crônicas regionais. Por ele, a de-

cisão foi de transferir santo e padre 

para o núcleo de Ribeirão Claro.

Assim, a povoação ganhou o status 
urbano de curato, virando um bairro den-
tro de Piracicaba.

Estamos em 1827, época da formação 
do bairro (curato). E, para amarrar as 
pontas, vale lembrar que o barão media-
dor do impasse era pai de Rafael Tobias 
de Aguiar Pais de Barros, que primeiro 
casou com sua prima Leonarda e depois, 
em segundas núpcias, com Maria Joaqui-
na de Melo Oliveira. Mas o que isso tem a 
ver com nossa investigação sobre o Cór-
rego da Servidão? É que a Maricotinha 
era filha de José Estanislau de Oliveira 
(1803-1884), que em 1879 se tornaria nin-
guém menos do que nosso ilustre viscon-
de de Rio Claro, cujo ectoplasma cimen-
taria em 1972 o Córrego da Servidão. 

Um pouco de Geografia
Muito bem. Continuando em nossa 

investigação da pergunta que não quer 
calar: Por que a Visconde de Rio Claro 
alaga tanto?

Até aqui, já deu para entender que a 
avenida corre sobre boa parte do cór-
rego, não deu? Então agora vamos às 
definições técnicas: a bacia hidrográfi-
ca do Córrego da Servidão tem área de 
1.430 hectares e equivale a 30% da área 
urbana do município.

O Córrego da Servidão nasce den-

tro do município de Rio Claro (Lago 

Azul) e deságua no Rio Corumbataí. 

Toda extensão deste córrego está 

poluída e grande parte encontra-se 

abaixo da av. Visconde do Rio Claro. 

(Projeto Bem Viver, s.d)

Para um diagnóstico da drenagem 
urbana da Visconde, Cunha et al. (2009, 
apud Projeto Bem Viver, s.d) relatam:

ocorrências vinculadas a inunda-

ções, ocupação urbana de vales flu-

viais e processos erosivos.

Marcada pela densa urbanização do 

interflúvio plano entre o rio Corum-

bataí e o Ribeirão Claro, as enchen-

tes e inundações estão associadas 

à impermeabilização do solo, a ca-

nalização dos canais de drenagem 

e ao declive suavizado. Exemplo 

significante condiz com a Avenida 

Visconde do Rio Claro, sobreposta 

ao Córrego da Servidão, inundada 

em períodos de chuvas torrenciais. 

Associa-se a este fenômeno a pre-

sença do Parque do Lago Azul, ca-

beceira de drenagem do Córrego da 

Servidão, tratando-se de uma área 

deprimida circundada pela urbani-

zação, concentrando todo o escoa-

mento pluvial oriundo das vertentes 

impermeabilizadas. Nesta mesma 

Unidade encontram-se problemas 

referentes à ocupação urbana em 

vales fluviais.

Considerações finais
Chegando ao final de nossa investiga-

ção, dá para dizer que nosso córrego é o 
marco-zero da cidade?

Sim, se considerarmos a povoação 
que pousou às suas margens por quase 
um século após o declínio do ouro em 
Mato Grosso (Garcia, 2001). E não, se 
tudo começou foi com as segundas in-
tenções por trás da capela onde hoje 
é o Puríssimo. Assim, nosso corgui-
nho ficaria em segundo plano, embora 
continuasse dando de beber às mulas 
e fosse onde Maricotinha lavava as ce-
roulas do seu Tobias.

E quanto à Visconde, por que afi-
nal tanto alaga? Em termos técnicos, 
a densa ocupação urbana, os proces-
sos erosivos, a impermeabilização do 
solo, a supressão das áreas da várzea, 
a canalização da drenagem, o declive 
suavizado, a presença do Lago Azul que 
concentra o escoamento das águas da 
chuva, por tudo isso a Visconde de Rio 
Claro alaga tanto.

Em outras palavras, Moraes (2012) 
ao “verificar a interferência do uso da 
terra nas inundações na área urbana da 
bacia hidrográfica do Córrego da Servi-
dão” constatou que o “aumento da im-
permeabilização, pelo crescimento da 
cidade de Rio Claro, foi o responsável 
pelos primeiros eventos de inundação 
do município”. Ou seja, é a própria cida-
de se afogando a si mesma.

E quanto ao “escoamento pluvial 
oriundo das vertentes impermeabiliza-
das”? São as tais corredeiras, que vira e 
mexe... Ó céus! Acabo de ser informado 
que após cumprir sua missão Moisés 
foi atingido pela tampa de uma boca de 
lobo arremessada pelas águas. Chama o 
padre Delfino!¢ 

Funcionário retira do Lago Azul 
sujeira trazida pela chuva. Fonte 
Jornal Cidade. Sem data
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A Vocação 
Internacional 
de Rio Claro no 
Interior Paulista
Bruno Gabriel Witzel de Souza1

1 Doutorando em Economia do Desenvolvimento pela Georg-August-Universität Göttingen. 
Contato: bruno.witzel@gmail.com
2  Apesar da impressionante dinamização socioeconômica, não se devem esquecer os custos desse processo, que envolviam o uso da mão de obra, 
a expulsão de indivíduos estabelecidos sem direito de propriedade na terra e a manutenção de estruturas oligárquicas de poder político, as quais 
se perpetuaram no tempo e refletem-se ainda hoje em uma república não plenamente consolidada.
3 São Paulo apresenta um aspecto diferencial, não apenas pelo seu nível de renda, mas também por sua estrutura econômica. Caminhos diferen-
ciados de desenvolvimento foram experimentados em outras regiões do Brasil. Especialmente no Rio Grande do Sul, um nível menor de renda 
tem apresentado taxas menos desiguais de distribuição (Vide, por exemplo, Carvalho Filho e Colistete, 2010; e Carvalho Filho e Monastério, 2011).

Introdução e Objetivos

Este texto inaugura uma série de 
três artigos em que se estuda-
rão a vocação internacional da 

região de Rio Claro e sua inserção no 
contexto socioeconômico do interior 
paulista, tanto em uma breve perspec-
tiva histórica, quanto atual. Com isso, 
busca-se evidenciar o potencial que 
têm o município e a região em termos 
de colaboração internacional, princi-
palmente em projetos acadêmicos e 
econômicos. 

A série começa com um tratamen-
to histórico da vocação internacional 
de Rio Claro e um estudo exploratório 
das causas de seu desenvolvimento 
econômico e social. Em particular, são 
apresentadas de modo introdutório, 
para despertar o interesse do leitor, dois 
eventos das relações político-diplomáti-
cas com a Suíça e os Estados Alemães, 
nas décadas de 1840-1870, assim como 
a presença de sobrenomes estrangeiros 
em atividades econômicas de Rio Claro, 
nos anos de 1873 e 1888, períodos-cha-
ve para demonstrar a construção desta 

"vocação internacional" que se discutirá. 
No segundo texto da série, será 

abordada uma iniciativa de reinserção 
do município no cenário internacional, 
tratando da realização, em 2013, do "Co-
lóquio Internacional Brasil- Alemanha: 
Diálogos com o Interior", evento reco-
nhecido como parte da temporada oficial 
"Alemanha + Brasil: Quando Ideias se 
Encontram". Finalmente, o último artigo 
discutirá um dos resultados do referido 
colóquio: a organização de um grupo per-
manente de pesquisa sobre as relações 
entre a Alemanha e o interior paulista. 

São três os objetivos desses artigos. 
O primeiro é divulgar as atividades do 
colóquio e do grupo de pesquisa, com 
o propósito de auxiliar no restabele-
cimento dos laços internacionais e 
dinâmicos do interior paulista, espe-
cialmente no antigo centro de desen-
volvimento representado por Rio Cla-
ro. Pretende-se informar a população 
acerca dessas iniciativas e oportuni-
dades, que não devem ser vistas como 
atividades acadêmicas incompreensí-
veis ou curiosidades inacessíveis e de 
pouca relevância para a vida cotidiana. 

O segundo é estimular iniciativas 
semelhantes: as atividades narradas 
nesses artigos focam-se nas relações 
com a Alemanha, em função da for-
mação e dos interesses acadêmicos do 
autor; mas o mosaico histórico do in-
terior paulista permite que laços seme-
lhantes possam ser tecidos junto a pra-
ticamente qualquer nação do mundo, 
e sua dinamicidade interessa à grande 
parte delas. 

O terceiro é auxiliar no estreita-
mento de relações internacionais no 
âmbito municipal, que não precisam 
ter um caráter exclusivamente oficial: 
projetos de pesquisa em grupo e mes-
mo individuais têm a potencialidade 
de criar firmes laços de cooperação. E 
a palavra de ordem é cooperação. Não 
se trata de imposição de princípios ou 
valores, de formulação de diretrizes. 
Trata-se de projetos mútuos, bidire-
cionais, em que as partes colaboram 
como iguais. 

O Desenvolvimento Econômico 
Paulista em Perspectiva Histórica 
e as Raízes de sua “Vocação In-
ternacional”

O interior paulista, marcado por 
três séculos de marginalidade na polí-
tica colonial e, eventualmente, cortado 
por expedições bandeirantes, experi-
mentou um processo de dinamização 
econômica, sem precedentes, a partir 
do século XIX, especialmente depois 
de sua segunda metade. A ocupação 
territorial e o crescimento demográfi-
co seguiram passos acelerados na tri-
lha aberta pela fronteira agrícola que, 
simultaneamente, estimulava e era per-
mitida pela expansão das linhas ferrovi-
árias que se abriam para o interior2. 

Os motivos para o desenvolvimen-
to da Província de São Paulo possi-
velmente estão para ser encontrados 
nesse período3. A historiografia clássi-
ca reconhece o papel da expansão da 
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Os “tipos caipiras” na formação da cultura e sociedade paulista. Ilustração de 
capa do livro “Conversas ao Pé do Fogo”, de Cornélio Pires. São Paulo: 1921, 
Typographia Piratininga

cafeicultura nesse processo de cres-
cimento econômico, de modernização 
das estruturas produtivas e técnicas, 
assim como de toda a modificação do 
contexto social. Em linhas gerais, a 
expansão da cafeicultura aumentou o 
capital disponível, que podia ser rein-
vertido na expansão agrícola.

 Em um ciclo ascendente, esse capital 
acumulado estimulou a rede creditícia, 
os empreendimentos financeiros e ban-
cários. Os projetos ferroviários surgiram 
nesse contexto: o primitivo transporte de 
café em lombos de mula do planalto in-
teriorano ao pé da serra de Santos impu-
nha um limite quase natural à expansão 
agrícola. Mas o capital acumulado permi-
tia o investimento em grandes obras de 
infraestrutura, como as estradas de ferro 
(SAES, 1996, p.192-196). No último quar-
tel do século XIX e nas primeiras décadas 
do XX, a expansão ferroviária catalisou 

esses investimentos, transformando o 
transporte, que até então fora um obstá-
culo à expansão econômica, em uma ja-
nela de investimentos. 

Mais recentemente, diversos es-
tudos quantitativos em Economia do 
Desenvolvimento têm buscado estabe-
lecer as relações de causalidade entre 
o desempenho econômico dos dias de 
hoje e os processos históricos. Estu-
dos clássicos em Economia focaram 
no aumento da população, do capital 
físico e da produtividade como expli-
cações para o crescimento diferencia-
do entre as nações. Uma nova linha de 
pesquisa tem mostrado que mudanças 
nesses três fatores são elas próprias 
explicadas por outras razões, ou seja, 
de que existem “determinantes profun-
dos” para o crescimento econômico. 
Esses estudos têm abordado usual-
mente quatro fatores como determi-

nantes profundos: o capital humano 
dos indivíduos4, as instituições formais 
e informais da sociedade5 , os aspectos 
culturais e os geográficos.

Descobrir – ou estabelecer, de ma-
neira lógica e sob premissas razoáveis 
– qual é o principal determinante do de-
senvolvimento é tarefa sobre a qual se 
debruçam muitos economistas hoje em 
dia. Diversos estudos têm focado suas 
pesquisas em regiões brasileiras, incluin-
do São Paulo. Apesar de haver muita di-
vergência sobre qual seja o determinante 
profundo mais importante, todos reco-
nhecem que o aspecto histórico é funda-
mental: o desenvolvimento econômico 
atual é fruto de ações históricas combi-
nadas e, apesar de essa conclusão pare-
cer trivial, sobretudo aos historiadores, 
suas implicações são profundas. Em pri-
meiro lugar, porque as decisões tomadas 
atualmente terão consequências ainda 

4  “Capital humano” refere-se ao conjunto de conhecimentos teóricos (adquiridos com educação formal) e práticos (obtidos com a experiência no 
trabalho) de um indivíduo, assim como sua condição física e psíquica (determinadas, por sua vez, por condições materiais, como alimentação e 
moradia, e imateriais, como sensação de segurança física e social). Basicamente, o capital humano é o conjunto de investimentos que se faz sobre 
o homem (Vide, entre outros, Schultz, 1961; Becker, 1962; Mincer, 1972).
5  “Instituições”, por sua vez, são classicamente definidas como “as regras do jogo social”, ou seja, aquilo que se permite ou não fazer em sociedade. 
Para isso, há um conjunto de instituições formais (como as regras políticas e jurídicas, assim como os aparatos que as aplicam) e informais (a 
percepção da sociedade, que aceita ou condena certas práticas, como sua  permissividade ou rigidez frente à corrupção, seu respeito ou não às 
regras democráticas e constitucionais etc.) (Vide, entre outros, North, 1990). 
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por muito tempo. Em segundo, porque 
o leque de opções está limitado pelo ca-
minho de desenvolvimento tomado até o 
momento. E em terceiro, porque, apesar 
de sabermos que a “história importa”, 
ainda não temos pleno conhecimento de 
quais são os mecanismos de propagação 
dos efeitos históricos ao longo do tem-
po. E mais, também não sabemos se as 
mesmas relações de causalidade podem 
repetir-se ou se estão condicionadas a 
períodos específicos (Sokoloff e Enger-
man, 2000; Pande e Udry, 2005). 

A província paulista de fins do sécu-
lo XIX experimentou diversas modifi-
cações em todos esses “determinantes 
profundos”. A instituição formal da es-
cravidão foi abolida, mas não os seus 
aspectos informais deletérios, como o 
preconceito de raça e a aversão social 
ao trabalho manual. As instituições for-
mais republicanas brotaram sem que a 
“coisa pública” fosse do conhecimento 
do cidadão – que recebeu tal título qua-
se que por outorga, mais por dever do 
que como direito. As instituições traba-
lhistas passaram pelas mais profundas 
modificações, ainda que sua aplicação 
continuasse pautada pelo personalis-
mo, primeiro do patrão e depois do Es-
tado. O aspecto cultural foi forçado a 
adaptar-se à imigração massiva, que co-
locou o Brasil como um polo de atração 
de estrangeiros atrás apenas dos EUA 
e da Argentina, no início do século XX 
(KUZNETS, 1986, p. 39). 

O capital humano foi profundamente 
afetado pelas novas ondas imigratórias e 
suas demandas, até então inéditas, pela 
educação. E, ao menos formalmente, a 
República parecia crescentemente pre-
ocupada com um nível educacional que 
não chegava próximo nem de seus vizi-
nhos menos desenvolvidos. A geografia 
naturalmente não se modificou, mas as 
regiões de ocupação da fronteira agrí-
cola, sim, com a rápida expansão para 
oeste-noroeste do Estado. 

É aí que podem ser procuradas as 
causas do desenvolvimento de São Pau-
lo. O eixo formado por Campinas - Limei-
ra - Rio Claro constituiu um polo dinâmi-
co, de vanguarda, cujas características 
alimentaram e foram alimentadas pela 
pujança econômica que se desenhava. 
Esse triângulo no interior paulista foi o 
primeiro a experimentar (não sem mui-
tos atritos) formas de trabalho livre e 
imigrante, que causaram verdadeiras 
revoluções econômicas, tecnológicas e, 
talvez principalmente, sociais. 

Rio Claro apresentava um dinamis-
mo econômico praticamente inigualá-
vel, possivelmente superado apenas por 
Santos, Campinas e a capital paulista, no 
terceiro quartel do XIX. Os dois maiores 
reflexos da pujança da “Princeza D’Oes-
te” foram o seu vanguardismo abolicio-
nista e a capacidade de absorver ino-
vações tecnológicas. Como ilustração 
desse último aspecto, é notável o núme-
ro de empresas movidas a eletricidade, 

já em 1906 (KRETTLIS, 1906).

Duas Propostas de Pesquisa: explo-
rando a “Vocação Internacional”

Esse rápido desenvolvimento eco-
nômico e as transformações estruturais 
na maneira de produzir e de organizar a 
sociedade lançaram as raízes para a vo-
cação internacional de que desfrutou o 
interior paulista  – e Rio Claro, em par-
ticular – por quase meio século. 

De um lado, a expansão cafeicul-
tora, ainda que reinvestisse produtiva-
mente parte de seus capitais no próprio 
Estado de São Paulo e gerasse, com 
isso, os motores para um desenvolvi-
mento interno, era fundamentalmente 
voltada ao comércio internacional. A 
demanda pelo café no mercado externo 
fora impulsionada pelo chamado “pri-
meiro surto de globalização”. Kuznets 
(1986, pp. 201-204) observa que, entre 
1820 e o início da I Guerra Mundial, o 
comércio exterior cresceu a uma taxa 
de 50% por década, muito acima mes-
mo do impressionante crescimento da 
renda mundial no mesmo período. São 
Paulo assumiu, com isso, o papel pre-
ponderante na condução da política co-
mercial e econômica do Brasil. 

De outro lado, o interior paulista ex-
perimentava, em seu cotidiano, a neces-
sidade de consolidar uma nação forma-
da fundamentalmente por imigrantes. 
Às primeiras experiências com o tra-
balho livre em 1850 e 1860, seguiram-se 

A origem do desenvolvimento econômico paulista: a cafeicultura. À esquerda: máquinas de beneficiamento. À direita: 
embarque de sacas de café em Santos, lembrando-nos da "primeira onda de globalização" em que se inseria a 
economia brasileira à época. 

Fonte: Erstes Jahrbuch, 1905, p. 38
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as iniciativas institucionalizadas das 
décadas de 1870 e 1880, preparando o 
cenário da imigração de massas de fins 
do século XIX e início do século XX. Os 
imigrantes eram atraídos pelas regiões 
economicamente mais dinâmicas e Rio 
Claro fazia parte dela, naquele quartel 
final do século XIX. 

Ótimos estudos qualitativos sobre 
o impacto da imigração recheiam a 
historiografia. Duas linhas de pesqui-
sa muito frutíferas para complemen-
tar essas avaliações são: (i) o estudo 
das relações internacionais oficiais 
estabelecidas entre o Brasil e os paí-
ses de emigração por conta dos fluxos 
de pessoas; (ii) estudos quantitativos, 
abordando os impactos dos imigran-
tes na economia e sociedade locais 
– o que serve para testar algumas das 
hipóteses levantadas pela literatura e 
para contribuir com os estudos dos de-
terminantes profundos, pois, afinal, o 
imigrante pode ser visto como um por-
tador de mudanças no capital humano, 
instituições e cultura. 

Quanto à primeira proposta, gostaría-
mos de citar brevemente a presença dos 
consulados alemão e suíço em Campinas, 
que serviram de apoio à primeira onda 
imigrantista, concentrada exatamente 
nessas duas nacionalidades, além da por-
tuguesa. A ação desses consulados, assim 
como as movimentações da imprensa 
estrangeira favorável e contrária à emi-
gração é que levaram inicialmente a pri-
meira onda imigrantista para São Paulo, 
mas que conduziram, posteriormente, à 
promulgação de uma peça jurídica funda-
mental à mudança de foco das políticas 
de imigração para o Brasil, a saber, o cha-
mado “Rescrito von der Heydt”. 

No início da década de 1850, os re-
latórios enviados pelo vice-cônsul suíço 
em São Paulo, o Sr. Perret-Gentil, foram 
fundamentais para dirimir as expectati-
vas negativas que reinavam na Europa 
sobre o império brasileiro, sobretudo 
por conta da escravidão. O efeito de suas 
obras, seja oficial (como as relações 
consulares e diplomáticas estabelecidas 
ao redor da política imigrantista) ou ofi-

ciosamente (sobretudo pelo impacto de 
suas publicações), ainda é uma incógni-
ta em nossa história e está aberto a es-
tudos mais aprofundados e sistemáticos. 

Já em fins daquela década, as pers-
pectivas haviam se alterado completa-
mente. A Revolta dos Parceiros6 e as 
inspeções do Império brasileiro e inter-
nacionais7 conduziram ao já menciona-
do Rescrito von der Heydt, o qual não 
chegava a proibir a emigração para São 
Paulo em consequência dos maus tratos 
aos trabalhadores livres, mas cancelava 
licenças de agenciadores e proibia a 
propaganda pró-emigração. Tais restri-
ções foram posteriormente estendidas 
em relação às províncias/estados do sul 
do Brasil e vigoraram até 1893. 

O Rescrito tornou-se uma peça fun-
damental de política externa e auxiliou a 
reorientar os focos das políticas imigran-
tistas no exterior e no Brasil: foi preciso 
reavaliar os países com maior potencial 
para engajar imigrantes, reestruturar as 
instituições que o faziam e sob quais con-
dições de trabalho. Heflinger (2009, 2013) 

6  Movimento de contestação liderado pelo suíço Thomas Davatz contra o que considerava abusos e não aplicação dos contratos de trabalho pelo 
Senador Vergueiro, proprietário da Fazenda Ibicaba (Davatz, 1940 [1858]).
7 Duas missões suíças foram organizadas. A primeira, em 1857, com o Sr. Dr. Heusser e um representante do consulado geral da Suíça no Rio de 
Janeiro, o Sr. Diethelm. A segunda, em 1860, com o envio do Ministro Plenipotenciário suíço Johann J. von Tschudi - este último, portanto, após a 
promulgação do Rescrito.
8 Não confundir com o cônsul alemão de Campinas, o Sr. F. Krug (Seckler, 1888, p. 45).

Da esquerda para direita: Selo Consular do Império Alemão, em Campinas; do Vice-
consulado Suíço em São Paulo; do Vice-Consulado Austríaco, em Santos; do Império 
Brasileiro, em Hamburgo.

Fonte: Em comunicações consulares a respeito da imigração para 
São Paulo - documentos das latas C07212, C07213 e C07214 do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). 
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9 Na nota de rodapé n. 79 (pp. 191, 192), Buarque de Holanda (editor da tradução de 1940 da obra de Davatz) sugere estudos socioeconômicos do 
impacto da imigração germânica com o uso de almanaques. 
10  Estudos quantitativos, seja em Economia ou História Econômica, têm metodologias próprias que, se bem realizadas, permitem inferir causa-
lidades entre fenômenos. Os dados que apresentamos a seguir são puramente descritivos: eles podem ser discutidos e certamente são ótimos 
indicativos, mas não devem ser interpretados como reveladores de causalidades. 
11  Rio Claro contou com uma série de Almanaques próprios, incluindo as edições s organizadas por Cândido Neves (1895) e Krettlis (1906), dispo-
nibilizados pelo Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, pelo site www.aphrioclaro.sp.gov.br .
12  Naturalmente, deve-se atentar para os cuidados metodológicos no preparo desses dados. Por exemplo, entre almanaques de anos diferentes, 
usualmente não há qualquer padronização no tipo de atividade econômica listada. As listas nominais também não permitem identificar se um indi-
víduo é imigrante ou brasileiro descendente. Para uma discussão inicial dessas fontes como base quantitativa, vide Witzel-Souza (2014).
13   Essa medida de sucesso é um indicador muito impreciso e preliminar: a constância ou o aumento do número de estrangeiros poderia também 
ser causado pelo aumento do fluxo imigratório.

mostrou que o cônsul suíço em Campi-
nas, Jorge Krug8, atuou decisivamente 
no processo de auxílio aos imigrantes 
da fazenda Ibicaba, em sua fase de des-
moronamento econômico e político, no 
começo da década de 1860. Karastojanov 
(1998, p. 193) e Witzel-Souza (2014, p. 39) 
mostram, ainda, que existiam diversos ca-
nais institucionais construídos por esses 
cônsules para efetivar suas atividades. 
Eles possuíam não apenas o contato dire-
to com o exterior, mas também com uma 
ampla rede de instituições favoráveis às 
suas posições, fundadas por imigrantes 
e descendentes, usualmente muito bem 
vistas pela população brasileira local. 

O segundo aspecto que salientamos 
refere-se aos estudos quantitativos, ain-
da praticamente inéditos na temática da 
imigração, muito embora as fontes tra-
gam material abundante ao pesquisador 
interessado. Além do interesse que esse 
avanço da literatura teria por si próprio, 
estudos quantitativos têm o potencial de 
testar algumas hipóteses frequentemen-
te levantadas pela historiografia conven-
cional e, certamente, dariam grandes 
contribuições ao estudo da formação da 
sociedade paulista no eixo Campinas-Li-
meira-Rio Claro, conforme sugerido por 
Sérgio Buarque de Holanda (1940, p. 23, 
24)9 – isso, sem contar o aspecto instru-
mental que se pode fazer do estudo his-
tórico, conforme a discussão acerca dos 
determinantes profundos do desenvolvi-
mento devem ter deixado claro.

Deixaremos aqui uma brevíssima 
análise quantitativa, de caráter apenas 
exploratório e com apenas algumas 
médias simples, que sugerem mais 
uma vez a vocação internacional histó-
rica do município de Rio Claro10. 

A tabela 1, abaixo, foi compilada a 
partir do censo de 1872 e de almanaques 
para toda a Província de São Paulo, or-

ganizados em 1873 e 1888, por Luné e 
Fonseca, e Seckler, respectivamente11. 
Essas riquíssimas fontes, já bastante 
exploradas qualitativamente, têm prati-
camente todos os elementos requeridos 
para estudos quantitativos, uma vez que 
trazem listas nominais das mais varia-
das profissões, usualmente para todas 
as municipalidades do interior12. 

Aqui, em particular, as diversas profis-
sões foram categorizadas em setores, além 
de serem apresentados o número total de 
estrangeiros e sua presença total nas ativi-
dades econômicas. Para essas diversas ca-
tegorias setoriais (listadas nas linhas), sem-
pre comparamos Rio Claro à média geral 
da Província de São Paulo (nas colunas). 
Nas duas primeiras colunas, tem-se o nú-
mero absoluto (ou seja, o número total de 
pessoas que eram imigrantes e que ocupa-
vam as respectivas atividades econômicas 

mencionadas), enquanto que a segunda 
traz sempre a proporção (ou seja, no total 
de pessoas empregadas em certa ativida-
de, quantos por cento eram estrangeiros).

Em praticamente todos os casos, é 
possível notar que sobrenomes estran-
geiros estão, em Rio Claro, sempre aci-
ma da média da Província de São Pau-
lo como um todo, o que demonstra, 
naturalmente, um reflexo das políticas 
imigrantistas. Mas denota também um 
processo de integração socioeconômi-
co menos aparente. Para assumir essas 
posições, os imigrantes necessitavam: 
(i) estar em centros urbanos; (ii) que as 
referidas atividades não estivessem já 
saturadas pela oferta local e que exis-
tisse uma demanda potencial para que 
fossem instaladas e houvesse alguma 
permanência  – o grau de “sucesso” de 
participação de imigrantes nos diver-

A ferrovia como elemento catalisador do desenvolvimento. À esquerda, transporte 
em lombo de mulas, na década de 1850. À direita e abaixo: a extensa malha 
ferroviária paulista, em 1935, e os associados avanços de engenharia. Fontes: 
Ilustração 1 do artigo “Ein Straßenbau und die Anlage einer deutschen Colonie in 
Brasilin”, de F. Keller-Leuzinger, p. 283 (In “Die Gartenlaube” (17). Leipzig: 1884); 
Ilustração 2: Mappa da Viação Férrea dos E.U. do Brasil e da Rep. do Uruguay, 
Guia Levy, 1937 (fac-similar in Gerodetti e Cornejo, 2005); Figura 3: “Alte Strecke 
[trecho antigo] Viadukt Grotta Funda”, in Erstes Jahrbuch, 1905, p. 131).
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TOTAL PROPORÇÃO

  prOvínciA de sp riO cLArO prOvínciA de sp riO cLArO 

ESTRANGEIROS 1872 371.07 1.495 2.90% 9.94%

TOTAL PROFISSÕES
1873 16.4 134 5.80% 21.75%

1888 29 83 11.70% 31.08%

RENDAS
1873 - - - -

1888 3.57 2 5.80% 2.27%

MANUFATURAS
1873 6.6 57 9.18% 26.51%

1888 11.21 53 21.91% 69.73%

SERVIÇOS
1873 2.8 38 8.37% 37.25%

1888 4.73 16 13.27% 23.88%

TECNOLOGIA
1873 0.51 3 6.92% 25%

1888 0.4 0 13.07% 0.00%

Tabela 1 - Estrangeiros na Província 
de São Paulo e em Rio Claro

sos setores pode ser visto na variação 
entre os anos de 1873 e 188813; (iii) que 
eles tivessem capacidade de exercer 
aquelas atividades. 

Dado que a imigração para o interior 
paulista nas décadas de 1840-1860 foi pau-
tada principalmente pela obtenção de mão 
de obra livre para a lavoura cafeicultora, a 
condição (i) implica que um número signifi-
cativo desses imigrantes já havia cumprido 
suas obrigações nas fazendas e se mudara 
para os centros urbanos. Isso indica certa 
dinamicidade no mercado de trabalho, ain-
da que continuasse profundamente enrai-
zado no escravismo, além de denotar uma 
procura pelos centros urbanos por parte 
dos imigrantes, cuja aspiração fundamental 
geralmente estava associada à obtenção de 
lotes próprios de terra. 

Esse segundo ponto é reforçado, 
quando se consideram as estatísticas 
para as categorias “renda” e “tecnologia”, 
da tabela. Na primeira dessas entradas, 
consideramos o número e a proporção 
de estrangeiros proprietários de terra e/
ou exercendo atividades financeiras, en-
quanto que a segunda considera aqueles 
que empregavam tecnologias avançadas 
(maquinário automatizado e equipamen-
to a vapor) em seus empreendimentos, 
incluindo fazendas. Assim, os dados, 
ainda que preliminares e requerendo 
maior elaboração metodológica e teóri-
ca, reforçam a hipótese de historiadores 
como Warren Dean (1977, p. 122), que 
observavam uma estrutura agrária ain-
da repelente ao elemento estrangeiro, o 
qual se via atraído aos centros urbanos, 
tanto mais porque muitos haviam exer-

cido profissões não agrícolas em suas 
terras de origem, antes de emigrarem. 

Para que a segunda condição fosse 
satisfeita, dois outros elementos tinham 
de estar alinhados. Em primeiro lugar, os 
imigrantes necessitavam das condições 
materiais mínimas para exercer suas ati-
vidades, algumas delas bastante especiali-
zadas, como relojoaria e pequenas manu-
faturas. É interessante notar que muitos 
alemães e suíços imigrados nas décadas 
de 1840 e 1850 observavam as diferenças 
entre os métodos de produção brasileira 
e suíça, ou alemã – e isso não apenas nas 
técnicas agrícolas, conforme discutido por 
Buarque de Holanda (1940, p. 23). 

De outro lado, para fechar a equação, 
havia a necessidade de uma demanda por 
aqueles bens e serviços. Alterações no ní-
vel de renda decorrentes da dinamização 
cafeeira faziam uma parte desse serviço, 
mas novos gostos e preferências devem 
ter também influenciado esse ponto. 
Mesmo coisas pequenas, que hoje nos 
parecem triviais, tiveram de ser introdu-
zidas nos costumes algum dia. Tschudi 
(1980, p. 178, 179) nota, por exemplo, 
que as pequenas indústrias de laticínio e 
de horticultura agradaram a população 
local e foram basicamente introduzidas 
por aqueles imigrantes. É também muito 
possível que as indústrias de apicultura e 
floricultura tenham se beneficiado larga-
mente desse influxo imigrantista. 

Finalmente, essa significativa presen-
ça de imigrantes em tão variadas profis-
sões implica que vinham incorporados 
ao indivíduo muitos conhecimentos téc-
nicos e profissionais, que acabaram por 

ser aproveitados na sociedade local, con-
tribuindo para o seu desenvolvimento. 
Conforme visto, em Economia costuma-
-se dizer que esses elementos são parte 
do “capital humano” de uma pessoa. 

Conclusões 
Esta breve introdução e a provocação 

com duas propostas de estudo interdisci-
plinares demonstram que a “vocação in-
ternacional” de Rio Claro foi, ela própria, 
construída historicamente e que seus 
efeitos ainda se fazem sentir hoje em dia, 
sobretudo por suas contribuições ao de-
senvolvimento regional.  No último arti-
go da série, será mostrado que Rio Claro 
está acima da média paulista na maioria 
dos indicadores socioeconômicos. 

As vias do desenvolvimento são bas-
tante complexas, mas essa orientação 
externa do município e da região, aliada 
à capacidade de integrar os novos ele-
mentos ao seu já vasto mosaico cultural, 
são certamente componentes centrais 
para explicar o seu dinamismo socioe-
conômico, no passado e atualmente.

Hoje, janelas de cooperação inter-
nacional continuam abertas – e talvez 
mais do que nunca anteriormente. Con-
tinuar ou não essa vocação internacio-
nal será, também, uma questão de esco-
lha político-social. E seus efeitos ainda 
serão sentidos por muito tempo.¢

Errata:
Na Revista do Arquivo N. 12 (Outubro de 

2013), publiquei à página 8 uma referência in-

correta. Onde se encontra "TSHCUDI" leia-se 

"TSCHUDI". 
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Cartografia Tátil: uma 
experiência no Centro 
Municipal de Atendimento 
ao Cego do Município de 
Rio Claro (CMAC)
Thiago Bastelli Gramasco
Orientador(a): Maria Isabel de Freitas1 
Graduando UNESP – Geografia, campus Rio Claro-SP
Professor de Educação Básica I 
thyago_gaucho@hotmail.com

Introdução

Este trabalho apresenta os resul-
tados obtidos a partir das experi-
ências e atividades desenvolvidas 

no Projeto de Extensão do Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas da Uni-
versidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP) – Rio Claro 
SP, intitulado Cartografia Tátil e Mapa-
vox: Uma alternativa para construção de 
Mapas e Jogos Táteis. 

O fato de que as questões relativas à or-
denação espacial, direta ou indiretamente, 
envolvem todos os seres humanos, sejam 
eles pessoas com deficiência ou não, infe-
lizmente, repercute na prática de maneira 
desigual e segregada. Devido à pequena 
disponibilidade de referenciais bibliográfi-
cos e de materiais sobre o ensino de Geo-
grafia com pessoas portadoras de deficiên-
cia visual, a percepção do cego perante o 
mundo que o cerca se torna restrita. 

Nessa perspectiva, o principal objeti-

vo deste projeto de extensão é desenvol-
ver, divulgar e aplicar materiais didáticos 
capazes de incluir pessoas com deficiên-
cia visual (cegos e indivíduos com baixa 
visão) no processo ensino-aprendizagem 
da ciência geográfica, desenvolvendo 
nos participantes a compreensão do “es-
paço” e introduzindo as noções básicas 
do alfabeto geográfico de localização e 
orientação, adequando-as às condições 
especiais dos alunos. 

Neste documento apresentamos os 
procedimentos metodológicos adotados 
na construção dos conjuntos didáticos, 
juntamente com a descrição de cada ati-
vidade prática que compôs o cronograma 
pré-estabelecido para o ano de 2014. Den-
tre os produtos e atividades realizadas 
destacam-se:

• Construção das maquetes do 
Lago Azul; Estação Meteorológica (dois 
modelos) e Ciclo Hidrológico;

• Preparo e oferecimento de au-

1 Professora Doutora - Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento – e Coordenadora do Centro de Análise e Planejamento 
Ambiental (CEAPLA) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) – UNESP – Campus de Rio Claro -SP.
2 Acessar http://www.rioclaro.sp.gov.br/

las quinzenais no Centro Municipal de 
Atendimento ao Cego do Município de 
Rio Claro (CMAC), nas quais foi possível 
desenvolver diversas atividades com o 
auxilio dos materiais táteis elaborados no 
decorrer do projeto.

Breve descrição do Centro Muni-
cipal de Atendimento ao Cego do 
Município de Rio Claro (CMAC)

De acordo com a Prefeitura Munici-
pal de Rio Claro2, o Centro Municipal de 
Atendimento ao Deficiente Visual objetiva 
a reabilitação de pessoas cegas e de baixa 
visão, adultos, de ambos os sexos. A linha 
de trabalho seguida pela entidade é a Hu-
manista, em que todo o processo é centra-
do na relação terapêutica, tornando a re-
lação o instrumento principal de trabalho. 

O CMAC é mantido pela Prefeitura de 
Rio Claro. A entidade atende, atualmente, 
aproximadamente 24 pessoas com defi-
ciência visual, oferecendo alfabetização 
em Braille, treinamento de locomoção de 
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bengala, biblioteca Braille escrita, apoio 
psicológico, música, equoterapia, educa-
ção física e outros vários cursos a fim de 
reabilitar e profissionalizar o indivíduo. 

A Prefeitura oferece transporte de 
ida e volta, café da manhã, almoço, lan-
che da tarde, transporte para atividades 
físicas, além de também ajudar com ma-
teriais de limpeza e matéria prima para 
as atividades, aluguel da sede, telefone, 
internet e cinco funcionários públicos e 
mais uma voluntária. O atendimento é 
realizado em regime integral e ambula-
torial. Atualmente existe 1 usuário com 
Alzheimer, 2 com atrasos mentais e 2 
com depressão, sendo estes casos de 
acompanhamento psiquiátrico.

Procedimentos Metodológicos 
Os procedimentos metodológicos 

que nortearam o projeto e o desenvol-
vimento das maquetes têm como base 
a perspectiva não comparativa de resul-
tados, ou seja, os resultados obtidos são 
analisados a partir da própria cegueira, 
buscando deixar de lado o visuocentris-
mo; portanto, buscaram-se adequar as 
práticas metodológicas e as maquetes tá-
teis do ponto de vista crítico dos próprios 
indivíduos com deficiência visual. 

A produção de maquetes táteis, tendo 
como referência as bases teóricas da car-
tografia sistemática, temática e semiolo-
gia gráfica, possibilita o entendimento do 
‘espaço’ e beneficia a interação social por 
parte dos indivíduos cegos e de baixa vi-

são, através do manuseio dos objetos que 
as compõem. O tato, principal sentido 
utilizado pelas pessoas com deficiência 
visual, oferece um grande número de in-
formações sobre o mundo e, no caso dos 
indivíduos cegos, trata-se da principal 
forma de percepção do espaço.

Elaboração do Material Didático 
Tátil: Maquetes Táteis

No ano de 2014 foram elaboradas as 
maquetes do Lago Azul; Estação Meteo-
rológica (dois modelos) e Ciclo Hidroló-
gico, com o objetivo de ilustrar ambien-
tes da Cidade de Rio Claro (como é o 
caso do Lago Azul) e da UNESP (Estação 
Meteorológica) que são locais bastante 
conhecidos e visitados pela população, 
e expô-las para os integrantes do CMAC.

O Ciclo Hidrológico foi elaborado 
com o intuito de suprir uma necessida-
de antiga dos estudantes, com ou sem 
deficiência visual, e que visitam as de-
pendências do Laboratório de Análises 
Meteorológicas e Climatologia Aplicada 
do CEAPLA/UNESP.

Para a elaboração de materiais táteis 
é necessário levar em conta três impor-
tantes características dos objetos que se-
rão explorados com o tato que são: Tex-
tura, Tamanho e Forma. 

No caso da Textura, é necessário que 
os materiais sejam macios, felpudos, em-
borrachados ou aveludados, possibilitan-
do conforto ao tato e estímulo explorató-
rio. O Tamanho dos objetos (maquetes, 
mapas) é fundamental para que o aluno 
tenha a noção do “todo” sem perder os 
detalhes. Para tanto, é preciso que os ma-
teriais estejam ao alcance de ambas as 
mãos quando da sua exploração. O cuida-

do com a forma também é fundamental, 
e na elaboração dos materiais devemos 
cuidar para que não sejam tão complexas 
a ponto de desestimular sua exploração. 
Nesse sentido, devemos evitar objetos 
com diversas repartições, pontiagudos, 
com muitas peças distintas juntas, den-
tre outros. Portanto, para o objeto ser 
adequado à exploração deve conter tex-
tura, forma e tamanho adequados, pois, 
qualquer alteração nestas características 
pode atrapalhar e inibir o tato.

A escolha dos materiais capazes de 
representar os objetos contidos nos am-
bientes, talvez, tenha sido a tarefa mais 
difícil para o nosso trabalho.

Descrição das aulas desenvolvidas 
no CMAC 

As atividades desempenhadas no Cen-
tro Municipal de Atendimento ao Cego do 
Município de Rio Claro (CMAC) propor-
cionaram o contato direto das pessoas 
com deficiência visual com os conjuntos 
táteis elaborados, maior socialização das 
ideias, aprimoramento do processo ensi-
no-aprendizagem e grande satisfação por 
estarmos contribuindo com o bem- estar 
daquelas pessoas, direta ou indiretamen-
te. As atividades foram:

1. “Pão de Açúcar” - Com a utilização 
da maquete do “Pão de Açúcar” (conjun-
to didático já existente no Laboratório de 
Educação Continuada e de Produção de 
Material Didático do CEAPLA – IGCE) foi 
possível explicar a dinâmica endógena e 
exógena do Planeta na formação de mon-
tanhas, além de contribuir para a ideia e a 
dimensão de tamanho de uma montanha 
real. Com o auxilio de uma maquete de 
um vulcão do Laboratório de Educação 

Atividade no CMAC - “Orientação a partir do sol” 
(FREITAS, M. I. 2014)

Amostragens das rochas 
(FREITAS, M. I. 2014) 

Maquete Tátil do Ciclo Hidrológico 
(FREITAS, M. I. 2014)
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continuada e um fragmento de granito 
(rocha magmático-vulcânica), conse-
guimos explicar os três tipos de rochas 
existentes. Ao manusearem a rocha, per-
ceberam sua textura e, com o globo tátil, 
perceberam a distribuição dos continen-
tes e oceanos do planeta. 

2. “Apresentação das Rochas” - Com 
a ajuda de uma aluna graduada no curso 
de Geologia do Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas da UNESP, conseguimos 
levar diversas amostragens de rochas 
e minerais. O contato direto com as ro-
chas, ao manuseá-las, as integrantes de 
o CMAC puderam perceber as diferentes 
texturas entre rochas e minerais; essas 
texturas fundamentaram as explicações 
sobre os três tipos de rochas existentes 
(magmática/sedimentar/metamórfica), 
sendo que a textura, dentre outras, é uma 
das principais propriedades das rochas.

3. Maquete/ “Lago Azul” - Com o auxí-
lio da maquete tátil do Lago Azul, explica-
mos sua importância ambiental e cultural 
para a cidade de Rio Claro-SP. A interação 
dos integrantes com a maquete contribuiu 
para que aprimorassem suas percepções 
espaciais, sem falar na avaliação que os 
próprios indivíduos fazem ao manusear 
o material, que nos ajuda a desenvolver 
outros materiais mais eficazes. O Lago 
Azul foi criado em 1971, com o objetivo de 
escoar as águas provenientes dos bairros 
vizinhos; atualmente, é uma área de utili-
dade pública para fins paisagísticos, cultu-
rais, recreativos e ambientais.

4. “Formas Geométricas” - Com o au-
xílio de formas geométricas planas como 
triângulo, quadrado, retângulo, círculo, e 
tridimensionais como cubo, pirâmide, es-
fera e outros quadriláteros, foi possível ex-
plicar a relação do nosso cotidiano e aque-
las formas. Posteriormente, com o auxilio 
das pranchetas adaptadas para pessoas 
com deficiência visual, os integrantes do 
CMAC desenharam todas as formas geo-
métricas, uns demonstrando maior faci-
lidade, enquanto outros o fizeram com o 
auxílio dos estagiários. 

5. “Rosa dos Ventos” - Inicialmente, 
explicamos a importância e a necessidade 
de o Homem  orientar-se no “espaço ge-
ográfico” e quais os meios de orientação 
que existem. Posteriormente, expostos 
ao sol do iní cio da manhã (por volta das 
09h00min), realizamos uma atividade de 
orientação a partir do sol, em que foi possí-

Apresentação dos materiais 
táteis no Laboratório do 
CEAPLAUNESP

Atividade no CMAC - Rosa dos 
Ventos (FREITAS, M. I. 2014)

Atividade no CMAC - 
“Formas Geométricas” 
(FREITAS, M. I. 2014

vel ensinar os pontos cardeais e colaterais 
que compõem a rosa-dos-ventos. Após 
essa atividade, organizados junto à mesa, 
os alunos manusearam as rosas-dos-ven-
tos táteis, quando, novamente, buscamos 
fixar os pontos cardeais e colaterais. 

6. “Jogo do Irapuru” - Dando con-
tinuidade ao aprendizado da Rosa-dos-
-Ventos foi elaborado um jogo tátil para 
que se fixasse ainda mais o conteúdo so-
bre orientação geográfica. O jogo possui 
cartas que orientam os jogadores a se mo-
vimentar na Rosa- dos-Ventos e, com nos-
so auxilio, procuraram encontrar o Nor-
te, “casa” do pássaro; o primeiro jogador 
que chegasse ao Norte, ganharia o jogo.

Conclusão
A avaliação do projeto não poderia 

ter sido mais positiva. Contribuir para 
que pessoas com deficiência visual pos-
sam perceber o mundo à sua volta é, ao 
mesmo tempo, emancipar a humaniza-
ção dos indivíduos e tornar igualitário o 
acesso às oportunidades. 

No quesito “produção das maque-
tes”, é fundamental esclarecer o minu-
cioso trabalho de escolha dos objetos, 
que precisa ser testado e modificado 
sempre que necessário. O trabalho do-
cente torna-se emancipatório ao pro-
por o acesso igualitário ao “mundo”, 
mesmo que de diferentes percepções. 
Além disso, o projeto também possui 
grande contribuição na formação com-
plementar do aluno de graduação em 
Geografia; visando às diretrizes atuais 
da educação inclusiva, apontam para 
a inclusão de alunos com necessidades 
especiais na escola regular. Portanto, 
participando de um projeto de exten-
são nessa temática, o aluno está cola-
borando, ao mesmo tempo, para sua 
própria formação docente.¢
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Um momento 
de história ao 
contemplar os 
monumentos à 
República em 
Rio Claro
Elmha Coelho Martins Moura
Doutoranda da Unesp de Rio Claro/SP
elmhac@yahoo.com.br

Passear pela Praça da Liberdade, 
no centro da cidade de Rio Cla-
ro, e contemplar os seus monu-

mentos, árvores e arredores é imergir 
na beleza histórica presente nesses. 
Nas construções em torno desse es-
paço público, é possível observar as 
glamorosas fachadas dos antigos ca-
sarões, como a do Casarão da Cultura  
que foi residência de personalidades  
como Miguel Arcanjo Rinaldi e tam-
bém Manoel Pessoa de Siqueira Cam-
pos; a igreja de São João Batista (1823) 
nas dimensões e detalhes ornamentais 
das torres, das esquadrias com arcos 
romanos e dos jardins; as longas facha-
das do Colégio Puríssimo Coração de 
Maria, que ocupam o quarteirão com 
suas inúmeras e grandiosas janelas 
retangulares, em uma extensa sequên-
cia interrompida por uma capela com 
imensas portas e janelas ogivais. Nesse 
olhar contemplativo aos edifícios anti-
gos, surge num contraste, uma fachada 
mais moderna, a do Fórum, com suas 
escadarias, bandeiras e esquadrias em 
vidros, sítio que abrigou a antiga Câ-
mara Municipal.

O local chama atenção por essas 
construções, de forma a liberar um 
suspiro preso no peito e prolongado 
pelo olhar admirado. Encanta a Pra-
ça da Liberdade, revestida de pedra 
portuguesa, repleta de árvores e mo-
numentos. No centro, está situado um 
obelisco em mármore que homenageia 
a fundação da cidade, marcadas em 
sua placa em bronze datas históricas 
da capela, da freguesia, da villa e da 
cidade.

O obelisco harmoniza com os de-
mais monumentos da praça: o pequeno 
coreto,  o suporte para mastros de ban-
deiras na forma de um prisma retan-
gular, tendo em suas faces mosaicos 
com símbolos da República brasileira; 
o busto de Ulysses da Silveira Guima-
rães (1916-1992) a “observar” a aveni-
da 3; o monumento em homenagem ao 
jubileu de ouro do Lions Internacional 
(1917-1967); o busto em bronze do 
médico Dr.Vasco da Silva Mello; e o 
monumento à República, em formato 
de uma única coluna. Analisando ao 
lado do monumento republicano, algo 
chama atenção. Parece faltar alguma 

construção no local, pois se encontra 
a marca de sua existência, um supor-
te de cimento retangular indicando, 
pela pintura, que ali havia uma placa 
descritiva de um monumento. Ao fixar, 
porém, o olhar na marca da ausência, 
descobre-se, na verdade, que o monu-
mento, está ali presente, diante de nos-
sos olhos...  uma árvore ! A árvore é o 
monumento.

As placas de monumentos costu-
mam homenagear um acontecimento 
e/ou personalidades. Plantar uma ár-
vore é uma ação que representa uma 
atitude social ecológica e politicamen-
te correta, e suas placas geralmente 
não possuem grandes dimensões. A 
árvore e a marca de uma placa enorme 
estavam entre os seus iguais, não ne-
cessariamente entre as outras árvores 
da praça, mas entre os monumentos 
históricos ali existentes. 

De acordo com o dicionário Auré-
lio disponibilizado em site, monumen-
to é todo:

Monumento histórico, edifício 

ou objeto mobiliário pertencente 

a uma coletividade ou a um par-

ticular, e que, pelo seu valor his-

tórico ou artístico, é submetido a 

um regime jurídico especial, com 

a consequente classificação admi-

nistrativa que tem como finalida-

de assegurar sua conservação. 

(http://www.dicionariodoaurelio.

com/Monumento.html)

Ao considerar monumentos os ob-
jetos submetidos a um regime jurídico 
especial, com o mérito de ser preser-
vado, a definição amplia a diversidade 
desses objetos históricos ou artísticos, 
pois  abrange  tudo o que é material 
de interesse à conservação. Essa defi-
nição faz lembrar as funções do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico Nacional 
(IPHAN), encarregado de fiscalizar, 
proteger, identificar, restaurar, preser-
var e revitalizar os monumentos, sítios 
e bens móveis brasileiros.

Os monumentos são construídos 
e organizados em sua estrutura físi-
ca, símbolos e local com finalidade de 
transmitir um conceito e uma ideia, 
construída por grupos que são, segundo 
Knauss (1999)1, os que intervêm no am-
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1 KNAUSS, P. Cidade Vaidosa: imagens urbanas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999. 
2 FLE GOFF, J. História e Memória. Tradução Bernardo Leitão et al. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1992.
3 CALIL, C. Homenagem de Rio Claro ao centenário da Proclamação da República e da Árvore da Liberdade. Rio Claro: 1989

biente urbano com suas peças urbanas, 
às quais atribuem caráter histórico e 
artístico. A partir dessa intervenção os 
cidadãos ressignificam os diversos ter-
ritórios de seu cotidiano e constroem a 
sua identidade com a cidade. 

Construído para rememorar o pas-
sado, o monumento torna-se portador 
de informações históricas de como 
algo deve ser lembrado pela popula-
ção,característica esta, que o faz obje-
to de interesse e disputa, por influen-
ciar na construção de uma identidade 
coletiva por meio da constituição de 
uma memória.

Para Le Goff (1992, p. 476)2, “A 

memória é um elemento essencial do 
que se costuma chamar identidade, in-
dividual ou coletiva, cuja busca é uma 
das atividades fundamentais dos indi-
víduos e das sociedades de hoje [...]”. 
Com isso, qual ideia deveria constituir 
aquela árvore na construção da memó-
ria coletiva da região?

Pesquisas em sites e em literaturas 
da história de Rio Claro permitiram 
compreender tais questionamentos. O 
monumento conífero é denominado de 
Árvore da Liberdade, localizada de fren-
te para o Fórum, antiga Câmara Munici-
pal, e em frente do monumento da Re-
pública. Nos versos de Celeste Calil, em 

seu livro “Homenagem ao centenário da 
Proclamação da República e da Árvore 
da Liberdade”, a poetisa descreve:

Plantou-se o coração de brava gente 

Ao som de um hino puro, entusiasta!

Pinheiro majestoso que ainda sente

As auras da emoção dessa jornada! 

(CALIL, 1989, p.13)3 

Esta primeira estrofe da poesia in-
titulada “Árvore da Liberdade”, trata  
do dia da inauguração e do plantio do 
“monumento”, 15 de dezembro de 1889.
Nessa data, ainda sem um hino próprio 
definido, tocou-se um hino puro e en-

Obelisco da fundação de Rio Claro. Foto de 
Elmha Coelho. 2015.
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4 PENTEADO, O. de A. Vultos da história rioclarense. Rio Claro: 1982.

Monumento do Lions 
Clube. Foto de Elmha 
Coelho. 2015.

tusiasta, para comemorar o 30º dia da 
implantação da República no Brasil, 
razão do pinheiro plantado ainda sentir 
as emoções dessa jornada republicana. 

Segundo Calil (1989, p.12), estava 
gravado em pedra ao lado da Árvore da 
Liberdade os dizeres: “Foi plantada no 
lado do “Marco Republicano”, em 15 
de Dezembro de 1889, comemorando 
o 30º dia da implantação da República 
no Brasil”, constava ainda a Comissão 
responsável: Paulino Carlos de Arruda 
Botelho, Gualter Martins Pereira, Dr. 
Alfredo Ellis, Dr. Manoel Pessoa de 
Siqueira Campos, Diogo Eugênio de 
Salles, Dr. Bento de Almeida Prado e 
Roberto de Almeida Leme.

O local do monumento não é casual, 
ele foi criteriosamente escolhido e orga-
nizado por uma comissão responsável.
Assim, a localização do Monumento à Re-
pública entre a Árvore da Liberdade e da 
antiga Câmara Municipal tem a sua razão. 
Pode ser visto do alto do monumento, de 
forma a permitir também observar o an-
tigo prédio da Câmara Municipal, os se-
guintes dizeres cravados em pedra:

Foi neste logar que no dia 13 de 

dezembro de 1891 os republicanos 

rio-clarenses arriscarão suas vidas 

para restabelecer a Constituição da 

República violada a 3 de novembro 

de 1891, (MONUMENTO A REPÚ-

PLICA, PRAÇA DA LIBERDADE, 

RIO CLARO/BRASIL).

Esses dizeres referem-se ao pe-
ríodo histórico conhecido como Pri-
meira República (1889-1930), quando 
o então primeiro presidente da Repú-
blica do Brasil Marechal Deodoro da 
Fonseca (1827-1892), sob forte tensão 
política, tendo a oposição do Con-
gresso e da população em decorrên-
cia da crise econômica que assolava o 
país, decretou no dia 03 de novembro 
de 1891 a dissolução do Congresso e 
o estado de sítio. Naquela ocasião, su-
primiu os novos direitos constitucio-
nais individuais e políticos, qualquer  
pessoa podia ser presa a qualquer 
momento sem direito à defesa ou ao 
habeas corpus.

A ação totalitária de Marechal De-
odoro da Fonseca, ocasionou o que 
ficou conhecida como a Primeira Re-
volta Armada, quando o Almirante 
Custódio (1840-1902), demandado por 
Floriano Peixoto (1839-1895), amea-
çou, a bordo de seu navio, bombarde-
ar o Rio de Janeiro, caso o presidente 
da República não renunciasse. Deo-
doro da Fonseca renunciou no dia 23 
de novembro de 1891 ao seu cargo de 
Presidente,  assumindo, em seu lugar, 
o vice-presidente Floriano Peixoto, 
que destituiu o totalitarismo imposto 
e afastou os governadores que haviam 
apoiado o golpe de Deodoro.

A participação dos republicanos 
rio-clarenses contra a ditadura de De-
odoro, contou com a presença de Al-
fredo Ellis (1850-1925) que, de acordo 
com Penteado (1982)4, chefiou, logo 
em seguida da renúncia do Ditador, a 
«bernarda», cujo quartel general era a 
cidade de Rio Claro, derrubando, dessa 
forma, o governador do Estado de São 
Paulo, Américo Brasiliense de Almeida 
Mello (1833-1896) e, consequentemen-
te, todas as Câmaras Municipais parti-
dárias ao Marechal Deodoro da Fonse-
ca. Os republicanos rio-clarenses que 
apoiaram essa destituição político-par-
tidária foram: o Cel. Marcello Schmidt, 
Francisco de Arruda Camargo, Manoel 
Pessoa de Siqueira Campos, Cel. Joa-
quim de Salles, Andréas Schmidt, José 
David Teixeira, entre outros.

A Câmara de Rio Claro, cujo presi-
dente era Francisco de Sá Barreto, foi 
deposta em 13 de dezembro de 1891. Ra-
zão pela qual talvez, o monumento este-
ja localizado em frente da antiga Câmara 
e, ao ler os dizeres cravados na posição 
exata do frontispício do Marco Republi-
cano, torna-se possível ler e observar 
monumento e edifício, uma espécie de 
memoriar e memorizar aquele feito re-
publicano e se encantar com a história. 

Calil (1989), descreveu em versos, 
no seu poema “Tudo pela República”, 
esse momento.  Vejamos um trecho:

E um Batalhão formou-se-do brilho 

a intensidade-

Que por “Alfredo Ellis” foi levado 
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5 CONHECER enciclopédia. São Paulo: Abril Cultural, 1972. Vol. IX.
6 Política do grego politikos: de, para, ou relacionado com os cidadãos. No contexto, podemos dizer que é a arte de decidir através da discussão pública.
7 Somente os cidadãos atenienses participavam da democracia, pois estrangeiros, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos.
8 HISTÓRIA UNIVERSAL DA ARTE enciclopédia. São Paulo: Mirador Internacional, 1966. Vol. 1.

à frente-

E deu seu nobre sangue, a fé, a 

lealdade

Mostrando, no valor, a força da 

gente! (CALIL, 1989, p. 11)

Contemplar o Marco republicano 
em sua estrutura física uma única co-
luna, bela, apoiada em uma base em 
forma de degrau e os seus dizeres cra-
vados em pedra, convida a refletir so-
bre esses elementos estruturais. Uma 
coluna firme e bela como as colunas 
gregas e romanas, pode ser grega ou 
romana. Ambas as civilizações são 
denominadas clássicas e, nelas a preo-
cupação de medida e ordem foram tão 
fortes quanto o apego à natureza5. Esse 
período ascendeu o homem a um nível 
de dignidade ainda não visto, e  atri-

buiu-lhe também a responsabilidade 
de criar seu próprio destino. 

A coluna em estilo grego pertence 
a uma civilização com características 
marcantes no setor da política, com 
as polis e os códigos de leis escritas, o 
que desenvolveu nos gregos a consci-
ência do que era o espaço público, ou 
seja, era usufruto de todos, nascendo 
assim a política6; como também a de-
mocracia ateniense7. A coluna no esti-
lo romano  pertence a uma civilização 
que teve como forma de governo a Re-
pública, durante longos anos (509 – 27 
a.C.), cujo poder era o Senado encarre-
gado pela elaboração das leis.

A escolha da Comissão responsável 
pelo monumento por uma coluna, per-
tencente à civilização clássica, implica 
a associação dos valores dessa civiliza-

ção com a homenagem do monumen-
to. A coluna sustenta uma arquitetura, 
mas é preciso estar apoiada em bases 
sólidas.  Segundo “História Universal 
da Arte” (1966)8, a coluna, ao mesmo 
tempo se torna elemento isolado, aé-
reo, individualizado: faz-se, simultane-
amente, unidade válida por si mesma, 
e parte componente com as demais 
colunas  que, entre elas, assumem 
uma função racional de efeito estético. 
Conjecturando, assim como a coluna, 
a República é composta pelos Estados 
Federativos firmes e válidos em si mes-
mos, juntos sustentando uma nação, 
de forma racional a estabelecer a “or-
dem e o progresso”. É preciso também, 
que tudo isso esteja apoiado em bases 
sólidas, no homem republicano, capaz 
de defender a República.

Árvore da 
Liberdade. Foto 

de Elmha Coelho. 
2015.

Marco da República 
em frente ao Fórum. 
Foto de Elmha Coelho. 
2015.
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Contemplar esses monumentos, a 
Árvore e a coluna, localizados em fren-
te à antiga Câmara Municipal, é como 
viajar no tempo, imbuído no imagi-
nário da República representados na 
Praça da Liberdade e seus arredores, 
e isso permite refletir sobre parte da 

história de Rio Claro, a luta de seus 
cidadãos para a manutenção da Cons-
tituição republicana e compreender 
esse acontecimento em um cenário na-
cional mais amplo. 

Concordo com Correia Filho 
(2011)9, quando menciona que olhar 

a cidade não é passar apressadamen-
te por monumentos e fachadas. Olhar 
a cidade consiste em momentos de 
descanso, de reflexão, de emoção e de 
aprendizado, para compreender um 
pouco de nós mesmo.¢

Busto de Vasco da 
Silva Mello. Foto 

de Elmha Coelho. 
2015.

9 CORREIO FILHO, J. Lisboa em Pessoa. São Paulo: Leya, 2011.
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Introdução

Nas últimas décadas, categori-
camente, temos um aumento 
no número de trabalhos onde 

são analisados os dados criminais em 
diversos âmbitos (BEATO FILHO, 1999), 
(SANTOS, 2002). Diante de várias repor-
tagens divulgadas em mídias locais e a 
falta de um trabalho acadêmico que re-
trate a questão da violência contra a vida 
no município de Rio Claro, prossegui-
mos no andamento do tema em questão.

Dialeticamente, o evento morte 
vem ligado a inúmeras outras trans-
gressões criminais. Especular a ques-
tão do homicídio em relação a outros 
crimes violentos que acontecem no 
município é o enfoque principal deste 
trabalho.

Temos, então, uma análise quan-
titativa pela qual verificamos a dimi-
nuição do número de crimes violentos 
contra a vida em um quadro compara-
tivo entre 2013 e 2014. Foto: Luís Fernando Gonçalves

As questões da marginalidade
O aspecto criminal ou o termo 

“cidade violenta” é algo que vem ga-
nhando força perante as mídias locais 
na cidade de Rio Claro-SP. Os diver-
sos meios de comunicação relatam, 
diariamente, diversas ocorrências, 
envolvendo o setor policial do muni-
cípio em virtude de uma denominada 
“onda de violência”. 

Neste estudo usaremos uma base 
sociológica de literatura, tendo em 
vista o uso de dados disponibilizados 
pela Secretaria de Segurança Pública 
Estadual, não tendo havido, porém, 
contato entre o pesquisador e agentes 
de práticas delituosas e suas vítimas. 

Quando buscamos bases na litera-
tura, os índices causadores de ocor-
rências policiais, envolvendo crimes 
contra a vida são diversificados. Logo 
no início dos estudos sobre violência 
em áreas urbanas, temos a questão da 
marginalidade em virtude da questão 
social, onde: 

Na verdade, a mera opção pelo 

termo marginalidade já sugere 

conotações teóricas, normativas 

ou ideológicas. Mas, independen-

temente das sutilezas semânticas, 

o referente empírico dos termos é 

geralmente o mesmo: a população 

marginal é aquela constituída pe-

los que se encontram em situação 

de desemprego, subemprego ou 

pobreza (COELHO, 1978, p. 140).
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ÍNDICE DE HOMICÍDIOS EM RIO CLARO/SP 2014

 Homicídio 
Doloso

Número de Vítimas em 
Homicídios Dolosos

Homicídio 
Culposo

JANEIRO 6 6 1

FEVEREIRO 0 0 0

MARÇO 1 1 0

ABRIL 3 3 0

MAIO 2 3 0

JUNHO 4 4 0

JULHO 1 1 0

AGOSTO 5 6 0

SETEMBRO 6 6 0

OUTUBRO 5 5 0

NOVEMBRO 3 3 0

DEZEMBRO 3 3 0

TOTAL 39 41 1

ÍNDICE DE HOMICÍDIOS EM RIO CLARO/SP 2013

 Homicídio 
Doloso

Número de Vítimas em 
Homicídios Dolosos

Homicídio 
Culposo

JANEIRO 5 5 0

FEVEREIRO 6 7 0

MARÇO 6 6 0

ABRIL 4 4 0

MAIO 1 1 0

JUNHO 3 3 0

JULHO 1 1 0

AGOSTO 4 4 0

SETEMBRO 5 5 0

OUTUBRO 2 2 0

NOVEMBRO 2 2 0

DEZEMBRO 7 7 0

TOTAL 46 47 0

Tabela referente ao ano 2014 - Fonte: Secretaria de Segurança Pública

Tabela referente ao ano de 2013 - Fonte: Secretaria de Segurança Pública

Mediante a citação de Coelho po-
demos especular a entrada do indiví-
duo no mundo criminoso, especula-
ções essas que se dão em razão de o 
agente infrator poder alegar a entrada 
na vida criminosa em razão da falta 
de oportunidades em seu meio social. 
As informações relacionadas por Coe-
lho, ainda seguem as questões socio-
lógicas expostas por Engels (1976), 
relatando que a criminalidade surge 
em decorrência da posição econômi-

ca e  insatisfação de sucesso perante 
sua vida social. 

O evento morte, a questão do ho-
micídio

Mostraremos a seguir os dados 
comparativos de homicídios na cidade 
de Rio Claro – SP entre os anos de 2014 
e 2013.

Quantitativamente, os dados acima 
nos mostram os crimes violentos con-
tra a vida na cidade de Rio Claro - SP. 

De fato, podemos observar a diminui-
ção dos crimes, sendo que no ano de 
2014, a cidade atingiu um número de 40 
crimes de homicídios, ocorrendo uma 
diminuição média de 13% do montante 
de 2013, quando a onda de violência no 
município atingiu a marca de 46 crimes. 
Ainda se levarmos em consideração a 
questão de que no ano de 2014, especifi-
camente no mês de janeiro, tivemos um 
caso registrado de homicídio culposo, e 
que no ano de 2013 não foi registrada 
nenhuma ocorrência de igual natureza 
nas Delegacias de Polícia, temos que a 
diminuição de crimes contra a vida pas-
sa de 13%    para  15%, aproximadamen-
te, uma vez que, no formato culposo, o 
agente causador do delito não teve a 
intenção do resultado final.

Ainda sobre os índices criminais 
pelo município, temos a questão de 
que em alguns casos foram registra-
dos mais vítimas por registro policial, 
como constatado nos meses de maio e 
agosto de 2014 e fevereiro de 2013.

Apesar de ocorrer uma diminuição 
geral dos índices de homicídios, entre 
os anos de 2013 e 2014, podemos obser-
var a questão de que no ano de 2014 te-
mos um crime de homicídio registrado 
como culposo. De acordo com o código 
penal brasileiro a diferenciação entre o 
homicídio doloso e ou culposo justifica-
-se quando no primeiro caso, o agressor 
atenta contra a vida da vítima com a 
intenção da morte, já no segundo plano 
temos a questão de que o agente não 
tem a intenção direta no evento morte. 

Empiricamente, as áreas urbanas 
onde acontece o evento morte decor-
rente da grave agressão, são áreas 
mais afastadas do centro da cidade. 
De acordo com a literatura, temos uma 
questão já observada por Dahrendorf 
(1987), em que o autor descreve que 
essas áreas mais afastadas do centro 
urbano são caracterizadas por “áreas 
isentas da aplicação das leis”, justifi-
cando o fato de que estão mais afasta-
das da vigilância policial, voltando às 
questões da vida primata, onde então 
rege a lei do mais forte.

Salientamos que, embora não de-
monstrado estatisticamente neste es-
tudo em formato de gráficos e dados 
exatos, o número de crimes violentos 
(roubo, furtos) no município de Rio 
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Claro sofreu uma diminuição entre 
os anos de 2013 e 2014 e, também, 
que o número de infratores presos em 
flagrante delito aumentou no ano de 
2014 em relação a 2013. 

Conclusão
Os dados estatísticos nos mostram 

uma diminuição no número de delitos 
causadores do evento morte no perío-
do correspondente a 2013 e 2014. Pa-
ralelamente, temos uma diminuição 
de crimes contra o patrimônio e um 
aumento na prisão de pessoas em fla-
grante delito. 

Retratado pelos dados, temos uma 
especulação de que, relativamente à 
atividade de roubos, furtos e tráfico 
de entorpecentes, eles podem estar 
vinculados aos homicídios. Porém, o 
homicídio é um fator social que ten-
de a ter uma explicação sociológica 
ou teórico-social dispersa, devido ao 
fato de que o crime engloba diversas 
dinâmicas, entre as quais um grande 
exemplo é a passionalidade. 

Podemos, de fato, especular a 
questão de que o crime ocorre na 
maioria das vezes em sua forma mais 
banal, em locais mais afastados, 
como já dito anteriormente. Não que 
este seja um fator que diga respeito 
apenas ao município de Rio Claro/
SP, conforme discorrido por Alva-
rez (2005), mas ele está presente na 
maioria dos casos que envolvem a 
América Latina. Logo, temos uma 
questão de que a criminalização lati-
no-americana ocorre, na maioria das 
vezes, em espaços periféricos das ci-
dades.  

De acordo com Adorno (1998), 
ocorreu uma exaustão nos modelos 
convencionais de controle da vio-
lência e do crime, apontando, então, 
para transformações mais amplas 
nos diferentes modos como os in-
divíduos governam e exercem sua 
forma de poder em uma sociedade 
contemporânea. 

Em relação à Polícia Militar, esta 
alega que o patrulhamento é reali-
zado de acordo com mapas estatís-
ticos, trabalhando de forma a coibir 
a ação delituosa no município, para 
que possa cada vez mais diminuir a 
incidência criminal na cidade.¢

PM recebe reforços da Rota 
para policiamento em Rio 
Claro, SP Fonte: site G1. 
Acessado em 27/02/2014.
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Introdução

O presente trabalho busca re-
fletir sobre a inserção da mú-
sica como recurso auxiliar 

no trabalho pedagógico, levando em 
consideração o estudo de caso de três 
escolas públicas e três particulares de 
Rio Claro-SP. Contempla cinco alunos 
na faixa etária de 7 e 8 anos. O objeti-
vo principal é mostrar que, além de a 
música ser um instrumento conhecido 
e explorado pelos alunos e fazer par-
te da história e da formação humana, 
pode ser aproveitada como um recur-
so eficaz na alfabetização e no proces-
so ensino-aprendizagem. 

A escolha do tema “A música como 
instrumento pedagógico” deu-se pelo 
interesse da utilização da linguagem mu-
sical no trabalho com os alunos, alcan-
çando resultados significativos quanto 
ao seu desenvolvimento e, também, pela 
observação de sua utilização no contex-
to escolar que acontece, na maioria das 
vezes, de forma insignificante. 

A utilização da música no 
processo de 
alfabetização: o caso de 
escolas em Rio Claro-SP
Andréia Antunes de Souza Gramasco
Graduada e Pós-Graduada em Pedagogia – Faculdades Claretianas 
Especialização em Educação Infantil e Alfabetização 
Professora – Educação Infantil 
andreia.trk@hotmail.com

Gabriela Martins Picelli
Graduada em Pedagogia na Faculdade Claretianas
Pós graduação em andamento: Especialização em Alfabetização e 
Letramento pela Faculdade Asser
Professora de Educação Infantil e Projeto Mais Educação
gspicelli@live.com

Observa-se que a sua utilização no 
processo formador da criança auxilia 
no pleno desenvolvimento do aluno. 
Como coloca Rosa (1990, p.19), “A 
melhor forma de trabalho pedagógico 
é aquela que proporciona a educação 
da pessoa inteira, criativa e crítica. A 
linguagem musical deve ser um dos 
meios para se alcançar esta educação”. 

Metodologia
O estudo foi realizado por meio de 

uma pesquisa de campo, com análise de 
um estudo de caso nas escolas: Centro 
Educacional SESI, Colégio Claretiano, 
Centro Educacional Novo Alvorecer e 
as Escolas Municipais Victorino Macha-
do, Sérgio Hernani Fittipaldi e Lygia do  
Carmo Polastri Vendramel.

Utilizaram-se dois instrum entos de 
pesquisa: um questionário e uma en-
trevista semiestruturada. Por meio de 
questionário com perguntas abertas e 
fechadas, realizou-se um levantamento 

da opinião dos professores a respeito 
das aulas em que utilizaram a música 
como recurso pedagógico. 

 A entrevista, por sua vez, foi reali-
zada com os cinco alunos do SESI de 
Rio Claro -SP, a fim de identificar o en-
sino da música dentro da escola e  do 
cotidiano das crianças.

A música como conteúdo 
curricular da disciplina de artes

Para falar sobre música é impor-
tante compreendê-la como arte, pois, 
de acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB 
9.394/96), o Ensino da arte constitui 
um componente curricular que é obri-
gatório para os níveis de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. O conteúdo de música faz par-
te da área da linguagem artística e no 
Brasil, o ensino musical é apresentado 
dentro do currículo de arte, contudo, 
desde os primórdios da humanidade a 
linguagem musical já era utilizada. 

A linguagem musical passou a ser 
manifestada e divulgada, e toda a po-
pulação teve e tem acesso a ela em di-
versos lugares: igrejas, teatros, escolas 
e até mesmo nas ruas, apreciando-a em 
diferentes ritmos, timbres e com o uso 
de variados instrumentos. 

No Brasil, a história da música ocor-
reu em fases: música religiosa (trazida 
pelos jesuítas), lundus, as óperas, mo-
dinhas e música nacionalista. No perío-
do em que os portugueses chegaram ao 
Brasil, os índios utilizavam-na em seus 
rituais sagrados, mas a música logo so-
freu a intervenção dos padres jesuítas 
para catequizá-los:

*Orientadora: Walkíria Gonçalves Reganhan. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), com habi-
litação em Educação Especial (Deficiência Mental e Física), Campus de Marília (2004).  Especializada em Psicopedagogia pelo IBEPEX Curitiba, (2005). 
Mestrado em Educação (UNESP/Marília) em 2005. Doutoranda pela UNESP/Marília.
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Alunos da E. M.  Lucídia Escrivão - Bandinha Rítmica.  
Acervo do Arquivo Público de Rio Claro. Sem data.

Caracterização dos participantes do questionário

PROFESSORAS IDADE TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA FORMAÇÃO SÉRIE ATUANTE

P1 31 14 anos Pedagogia e Mestrado em Educação Educação Especial 
(Sala de Recursos)

P2 33 10 anos Magistério e Graduação Normal 
Superior em Pedagogia

2° ano do Ensino 
Fundamental

P3 32 11 anos
Magistério, Pedagogia, Licenciatura 
em Geografia, Mestrado e Doutorado 
em Geografia

1° ano do Ensino 
Fundamental e Cursos 
de Graduação

P4 28 5 anos Graduação em  Pedagogia 1° ano do Ensino 
Fundamental

P5 23 4 anos Graduação em Pedagogia Pré II e 2° ano

P6 29 2 anos Magistério e Graduação em Pedagogia 4° e 5° ano do Ensino 
Fundamental

Org: Souza, A. A; Souza, G.M.(2010)

Alunos do Ginásio Vocacional de Rio Claro 
se apresentando na 3 Etapa do Festival de 
Corais. Sem data. Acervo do APH

Apresentação do Coral do Colégio 
Puríssimo Coração de Maria. Imagem do 
acervo do Arquivo de Rio Claro. Sem data
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Caracterização dos participantes da entrevista.

IDADE SÉRIE ESCUTA 
MÚSICA?

LUGARES  EM QUE 
ESCUTA MÚSICA

APARELHOS QUE UTILIZAM PARA 
ESCUTAR MÚSICA

A1 7 1° Sim Casa; Escola. Celular; Rádio.

A2 8 2° Sim Casa; Rua; Centro da Cidade; 
Escola.

TV; Rádio; Computador;
Fone do Celular.

A3 8 2° Sim Centro da Cidade; Casa 
(área, calçada).

Rádio; DVD; Celular; 
Fone de Ouvido.

A4 7 1° Sim Casa; Igreja; Escola. Computador; Rádio; TV.

A5 7 1° Sim Casa; Escola. Rádio; DVD; Celular.

Org: Souza, A. A; Souza, G.M.(2010)

Com a música os padres ensina-

vam a ler e a contar, utilizando jo-

gos e brincadeiras. Os ensinamen-

tos musicais tinham como base 

o canto gregoriano, usando mais 

tarde a modinha popular. Também 

era ministrado na igreja o ensino 

de instrumentos de sopro e cor-

das, mas a forma preferida pelos 

padres era os Autos, peças teatrais 

religiosas e morais cantadas que 

eram representadas pelos padres 

e índios em palcos improvisados 

dentro ou junto à igreja. (PINTO 

apud CASTILHO, 2001, p.185).

No período do Estado Novo, a dis-
ciplina tornou-se obrigatória nos cur-
rículos, proporcionando, de maneira 
direta e indireta, formação moral e cí-
vica. Em 1961, com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira, seu ensi-
no deixou de ser pelo Canto Orfeônico 
para tornar-se Educação Musical que 
passou a ter uma abordagem diferente 
e deveria ser sentida, dançada, tocada, 
utilizando jogos, rodas e brincadeiras e 
desenvolver, assim, a audição, o ritmo 
e a expressão corporal improvisando e 
criando (BRASIL, 1998, p.26).

Já nos anos de 1980, com o Movimen-
to Arte-Educação, a disciplina de Educa-
ção Musical foi incorporada à Educação 
Artística. Diante disso, tendo como insu-
ficiente a formação do professor no que 
dizia respeito ao ensino musical, houve a 
necessidade de novos andamentos para 

a ação educativa, que culminaram com o 
surgimento da nova LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), de 20 de 
dezembro de 1996 (BRASIL, 1998, p.28).

O Ensino de Arte passou a chamar-
-se Educação Artística, designando 
como área de conhecimento a Arte, 
constando nos Parâmetros Curricula-
res Nacionais (BRASIL, 1997)  que “[...] 
a área de Arte assim constituída, re-
fere-se às linguagens artísticas: Artes 
Visuais, a Música, o Teatro e a Dança.” 
(BRASIL, 1997, p. 49). 

O ensino de arte sistematizou-se 

como área de conhecimento, com 

conteúdos específicos constitutivos 

do currículo escolar. Surgiu a ne-

cessidade de capacitar professores 

para orientar a formação do aluno 

nesta nova perspectiva de ensino, 

colaborando na formação do cida-

dão, buscando a formação sobre a 

produção nacional e internacional 

de arte (BRASIL, 1997, p. 27). 

O educador capacitado para a for-
mação de um cidadão crítico, reflexivo 
e atuante no desenvolvimento do ensi-
no artístico deve, então, levar em conta 
que a arte, entrelaçada com a educação, 
traz o desenvolvimento do pensamento 
artístico, caracterizando uma particula-
ridade às experiências das pessoas.

A música na escola
Para uma definição da música, o 

seu significado no dicionário Aurélio, 
da Língua Portuguesa (1993, p.377) diz 
ser ela a “Arte e ciência de combinar 
os sons de modo agradável ao ouvido”. 
No entanto, segundo Brito, essa defi-
nição é subjetiva, já que só se preza o 
que agrada o ouvido: 

A música não é só uma técnica de 

compor sons (e silêncios), mas 

um meio de refletir e de abrir a 

cabeça do ouvinte para o mundo. 

[...] (CAMPOS in CEGE apud BRI-

TO, 2003, p. 27).

Assim, segundo o autor, poder per-
ceber e interpretar por meio de sons e 
relacionar-se por meio deles, faz com 
que seja possível uma leitura de mundo.

A música tem muitas dimensões, 

Banda da Guarda Mirim de Rio 
Claro se aprensentanto no Ginásio 
Vocacional. Foto do acervo do APH. 
Sem data.
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sendo considerada pelo Referencial Cur-
ricular Nacional (BRASIL, 1998) como 
linguagem e forma de conhecimento, 
uma vez que ela está no dia a dia, em 
vários meios de comunicação, brinca-
deiras, rituais, refletindo a ideia e o sen-
timento de pessoas, lugares e situações. 

A música tem uma importante presen-
ça na educação e faz-se necessário saber 
se as escolas/professores a inserem no 
contexto educativo, levando-se em conta 
a questão cultural, respeitando e valori-
zando as diferenças de cada costume. 

 Na pesquisa, encontraram-se evi-
dências da utilização da música, pela 
amostra de professores dos alunos en-
trevistados, indicando que os educado-
res consideram a importância da música 
no desenvolvimento integral do aluno.

Conclui-se que cabe ao educador 
fazer as crianças apreciarem todos os 
tipos de obras musicais sem distinção 
ou preconceito e sem influir em seus 
gostos, pois todos os seres humanos 
são livres em suas escolhas. Em outras 
palavras, importa que “sejam sensíveis 
também a Xanakis, e não apenas ao 
Rock”(SNYDERS, 2008, p.67).

É necessário que a escola, neste mo-
mento, promova a reflexão dos alunos 
e educadores mediante aquilo que é im-
posto pela indústria cultural à formação 
do indivíduo. Alunos que possam ser 
cidadãos reflexivos, racionais, esclare-
cidos, críticos e resistentes a qualquer 
forma de imposição que lhes for feita, e 
saibam olhar além de qualquer formato 
de “belo” que lhes aparecer na frente.

Considerações finais
Por meio do trabalho realizado nas 

escolas de Rio Claro, pôde-se observar 
que a música é considerada importan-
te instrumento pedagógico, sendo con-
siderada uma grande forma de expres-
são do conhecimento humano; ajuda 
no desenvolvimento da sensibilidade, 
da concentração, do raciocínio lógico-
-matemático e memória. O objetivo da 
sua inserção na escola visa à formação 
integral da criança, já que, por meio 
dela, desenvolvem-se aspectos físicos, 
afetivos, intelectuais e sociais. 

Pôde-se verificar por meio da pes-
quisa de campo, com a aplicação dos 
questionários aos professores, que há 
certo despreparo e insegurança quan-

to à inserção da música em suas aulas, 
mas que, de qualquer forma, ela é fei-
ta e, sempre que possível, buscando a 
formação pessoal. 

Verifica-se, em contrapartida, certa 
defasagem quanto à aplicabilidade da 
música nas aulas, quando é inserida de 
forma descontextualizada por alguns 
docentes e sendo apenas apresentadas 
em datas festivas, reverência à Bandei-
ra, “pano de fundo”, “enfeite” para a 
aula, ou até como prêmio, se a sala se 
comportar bem.

Os educadores que participaram 
deste trabalho apresentaram em suas 
falas a utilização da música com um ob-
jetivo pré-determinado. De certa forma, 
alguns de maneira abrangente e enfáti-
ca, a utilizam com uma determinada es-
tratégia e objetivos a serem alcançados.

Já para outros professores seriam 
necessários o aprofundamento do que 
é a proposta – a utilização da música 
como instrumento pedagógico – um 
estudo e um preparo para que pos-
sam ser desenvolvidas atividades com 
maior objetividade, contextualização e 
integração da música com as demais 
áreas do conhecimento.

Se houver o envolvimento da músi-
ca, que deve ser compreendida como 
um instrumento pedagógico interdis-
ciplinar, certamente os educadores 
obterão resultados favoráveis para a 
formação integral de seus alunos, de-
senvolvendo capacidades para um ci-
dadão crítico, reflexivo e criativo.¢
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Uma Turma 
Inesquecível
Luis Antonio de Arruda Campos (Dêde)
É advogado na área do Direito Civil, principalmente na área de 
Direito de Família, Direito Trabalhista e Direito Comercial. Trabalhou, 
administrativamente, na Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 
na INTERPOL, no Serviço de Fiscalização do Exercício Profissional e na 
Secretaria da Promoção Social de São Paulo; trabalhou, também, como editor 
e consultor jurídico, na empresa PUBLICAÇÕES ASSOCIADAS PAULISTA 
LTDA, que publicava a  “Revista Imposto Fiscal”. É fundador da Telebrás onde 
como advogado, no setor de Gestão Empresarial, trabalhou na unificação das 
empresas telefônicas do País, principalmente do Norte do Brasil. É diplomado 
na Associação da Escola Superior de Guerra, de Brasília. Trabalhou como 
gestor de bens e advogado de banqueiro espanhol.  Possui curso de Direito 
feito na Espanha e inúmeros Certificados de Cursos de Direito.

Naqueles velhos tempos, o for-
mato do estudo era diferente 
do atual. Após cursarmos o 

Grupo Escolar ou Curso Primário, que 
tinha a duração de quatro anos, pres-
távamos uma espécie de Vestibular, 
conhecido como “Curso Preparatório” 
ou “Admissão”, para entrarmos no Gi-
násio ou Curso Secundário, com mais 
quatro anos de estudos. 

Em 1957 eu terminava o curso Gina-
sial e as opções eram as seguintes: - Os 
alunos que tinham tendência às “ciên-
cias humanas” faziam o Curso Colegial 
Clássico, outros que tinham tendência 
para “ciências exatas” cursavam o Co-
legial Científico. Fora desses estudos 
existiam somente mais duas opções que 
eram o Curso Normal, destinado, princi-
palmente, às meninas que se formavam 
professoras primárias e eram educadas 
para o casamento ou para as prendas 
domésticas e os cursos técnicos minis-
trados pelo Sesi, Senai , Senac.

Nem todas minhas colegas se for-
maram em Curso Superior. Algumas 
tiveram que lutar muito para buscar e 
realizar seus sonhos. Não éramos mui-
tos, mas éramos unidos.

No ano de 1957, eu terminara o Gina-
sial e matriculei-me no Curso Clássico. 
O Instituto de Educação Joaquim Ribei-
ro, muito embora fosse uma Escola Pú-
blica, era considerado a melhor Escola 
da cidade, com os melhores professores 

e com uma Diretoria enérgica e compre-
ensiva, principalmente, sob a batuta do 
Diretor DINIZ, que além de Diretor era 
um amigo, que pregava em suas falas o 
ideal, a retidão e os verdadeiros princí-
pios, que devem gerir a vida das pessoas, 
ensinando o valor do caráter bem forma-
do e da honestidade, que devem nortear 
a caminhada de cada um.

Naqueles bons tempos levantá-
vamos, respeitosamente, à entrada 
dos professores nas salas de aulas. 
Pedíamos licença para nos dirigir aos 
mestres e só falávamos após sua auto-
rização. Os mestres não eram nossos 
“tios” ou “tias”, pois respeitávamos o 
vernáculo. Para os católicos tínhamos 
aulas de Religião. Tínhamos aulas de 
Canto Orfeônico e aprendíamos dentre 
outros o Hino Nacional, o Hino à Ban-
deira, o Hino da Escola, etc., tínhamos 
aulas de Educação Física que, além 
dos exercícios fazíamos, também, au-
las de futebol de salão, basquete e vo-
leibol; aprendíamos, ainda, o sentido 
de irmandade e de Brasilidade. 

Os sentimentos de solidariedade e 
amizade, de respeito e compreensão 
predominavam e predominam, ainda 
hoje, entre os colegas de clássico. Es-
távamos sempre interessados em aju-
dar aos mais frágeis e ser amigos na 
acepção do termo. A maior prova de 
que a nossa amizade sempre predomi-
nou é que, até hoje, nos corresponde-

mos e já nos encontramos, por diver-
sas vezes, a fim de matar a saudade e 
aliviar nossos corações.

Lembro-me, sempre, de que nossas 
brincadeiras eram bastante inocentes, 
mas não deixavam de ser engraçadas. 
Éramos, digamos assim, diferentes das 
outras classes.  Entrávamos, em fila, para 
a sala de aula, após o recreio, o que pro-
vocava risos dos professores. Quando 
servi à Pátria,  fazendo o Tiro de Guerra, 
durante um ano, minhas colegas copia-
vam as lições para mim e me explicavam 
as matérias difíceis, ensinadas na minha 
ausência, demonstrando espírito de soli-
dariedade ímpar para a idade que tínha-
mos. Em pagamento eu dava aulas de “or-
dem unida”, que aprendia no Exército, o 
que se tornava, no recreio, objeto de risos 
dos demais colegas da Escola.  

Saíamos pela cidade brincando de 
“acompanhar bombeiro”, o que o primei-
ro da fila fazia os outros, que vinham em 
fila, repetiam. Se o comandante falava 
“Bom dia D. Maria”, todos os outros repe-
tiam a frase, um a um, o que ocasionava 
situações hilariantes. Chegamos a passar 
pela sala de uma casa e a família ali sen-
tada não entendeu nada, pois eu passei e 
falei “Bom dia”, em seguida, passaram os 
colegas, um a um, dizendo “Bom dia” e a 
família até hoje não sabe de onde surgiu 
tanta gente. Eram brincadeiras inocentes 
e não prejudicavam a ninguém. Inúmeros 
acontecimentos permeavam nossas vi-
das e quando nos encontramos cada um 
tem várias lembranças felizes e damos 
muita risada. Realmente, éramos felizes e 
não tínhamos a menor ideia disso.

Leio, hoje,  estarrecido, notícias de 
jornais, informando que os alunos, atu-
almente, não se comportam de maneira 
adequada, em sala de aula. Respondem, 
asperamente, aos mestres, de maneira 
deseducada e, muitas vezes, agridem 
(física e moralmente) os professores, e 
o que se apresenta mais estarrecedor é 
que são, na maioria das vezes, apoiados 
pelos próprios pais. Não é raro os jor-
nais publicarem violências de alunos aos 
mestres. Para minha geração é inconce-
bível tal atitude. Como agredir a quem 
está abrindo janelas e portas para nossa 
vida? Como aceitar fato tão ignominio-
so? Por outro lado, há casos, também, 
de agressões de mestres a alunos, o que, 
também, se apresenta estarrecedor.
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Para nosso consolo há esperança no 
fim do túnel, já que me deparei com notí-
cia que me surpreendeu de forma positiva. 

“O Juiz Juan Paulo Haye Biazevic, 
da Vara do Juizado Especial Cível de 
Bragança Paulista (SP), CONDENOU 
UM ALUNO A PAGAR INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS A UMA 
PROFESSORA POR TER ARRE-
MESSADO UMA CASCA DE BANA-
NA SOBRE ELA” (sic).

Os países mais civilizados valorizam 
os mestres, enquanto brasileiros, emer-
gentes, consideram os mestres “empre-
gados de pais e alunos e sujeitos às suas 
vontades”, conforme ressalta Milton 
Rondas, no jornal Tribuna do Direito.

Deus deu a sabedoria ao Juiz que 
decidiu: “EM UM MOMENTO HIS-
TÓRICO ONDE AS RUAS DO PAÍS 
SÃO TOMADAS POR PESSOAS 
EXIGINDO MELHORIAS NA EDU-
CAÇÃO, JOVENS ESQUECEM 
QUE, ALÉM DE DIREITOS, ELES 
TAMBÉM TÊM DEVERES. NÃO 
BASTA BRADAR POR INVESTI-
MENTOS EM EDUCAÇÃO SE, NA 
SALA DE AULA, QUEM SE DE-
DICA À TAREFA DE ENSINAR 
NÃO É RESPEITADO. QUALQUER 
ESFORÇO DO PODER PÚBLICO 
PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO 

NO PAÍS CAIRÁ POR TERRA SE 
OS ALUNOS NÃO ESTIVEREM 
DISPOSTOS A APRENDER. GRAN-
DE PARTE DA DESMOTIVAÇÃO 
DOS PROFESSORES, E ISSO, É 
ÓBVIO, TAMBÉM DEVE SER ATRI-
BUÍDA À POSTURA DOS NOSSOS 
JOVENS. LAMENTAVELMENTE,  
PROLIFERA EM NOSSO PAÍS UMA 
CULTURA DE QUE SER ESTUDIO-
SO E ESFORÇADO  NÃO É DIGNO 
DE ADMIRAÇÃO, O QUE SE AD-
MIRA É SER MALANDRO E INSO-
LENTE”, afirmou o MAGISTRADO.

Finalmente, o Juiz foi inflexível e 
concluiu em sua magistral Sentença: “A 
CONDUTA DESCRITA NA INICIAL 
ATINGIU A AUTORA EM SEUS 
ATRIBUTOS MAIS IMPORTANTES 
DA PERSONALIDADE, EXPONDO-
-A AO RIDÍCULO EM UM AMBIEN-
TE NO QUAL ELA DEVE DETER A 
AUTORIDADE NECESSÁRIA E SU-
FICIENTE PARA ENSINAR E EDU-
CAR. O JUIZ CONDENOU, AINDA, 
DOIS ALUNOS POR TEREM PRES-
TADO INFORMAÇÕES INVERÍ-
DICAS, E DEVEM RESPONDER 
POR CRIME DE FALSO TESTEMU-
NHO (PROCESSO N.3002165-12-
2013.8.26.0099)”.

Nossos mestres eram queridos, eram 

admirados e mesmo os mais exigentes 
eram respeitados.  Podíamos  não apre-
ciar a matéria ensinada, mas nos esfor-
çávamos para compreender e apreender, 
enquanto que A EDUCAÇÃO E O RES-
PEITO TRAZÍAMOS DE CASA. 

Em 1959, nossa turma  despediu-
-se do inesquecível “INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO JOAQUIM RIBEIRO”. 
Nunca deixamos, passados cinquenta 
e cinco anos, de nos corresponder e já 
realizamos muitos encontros, oportuni-
dade em que levamos os álbuns de foto-
grafias, bilhetes trocados, permutamos 
carinhos e lembranças, sempre acom-
panhados da nossa querida professora 
ZUZA, Therezinha Pimentel Vianna, nos-
sa professora de Filosofia  que, além de 
nossa amiga, continua,  também, a nossa 
excelente e inesquecível mestra.  

Naquela época, poucos passavam 
no Vestibular da Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco e como ela 
(Zuza) me garantiu que eu passaria no 
vestibular eu fui lá e passei, ficando cla-
ro que a professora, mais uma vez, tinha 
razão. Hoje fico analisando: “Quanto 
amor esta mestra deu e continua dan-
do aos seus alunos”. Obrigado é pouco. 
Deus lhe pague, talvez seja a frase certa 
para estampar o grande amor e admira-
ção que sinto pela mestra querida.

 Para homenagear a minha turma 
formada em 1959, aos meus mestres 
queridos, quero deixar consignadas 
as seguintes palavras: A AMIZADE 
VAI ALÉM DAS COMPETIÇÕES, 
VAI ALÉM DOS INTERESSES. O 
AMIGO NÃO É UM MEIO, MAS 
UM FIM. NÃO É UM MEIO PARA SE 
ATINGIR ALGUMA COISA, PARA 
ALCANÇAR ALGUM PODER, MAS 
UM FIM PARA EXPERIMENTAR O 
AROMA AGRADÁVEL DA GENERO-
SIDADE. É DESSE PERFUME QUE 
CARECEMOS. CUIDAR DAS RELA-
ÇÕES HUMANAS NOS GARANTE 
UM DIREITO AO FUTURO. COMO 
COLHER PAZ, RESPEITO, DIGNI-
DADE, SE O PLANTIO É DE ÓDIO, 
SOBERBA, DESONESTIDADE?

PAIS, PROFESSORES, LÍDE-
RES PRECISAM REFLETIR SO-
BRE O LEGADO QUE DEIXARÃO. 
SOBRE INTELIGÊNCIA NECES-
SÁRIA E SOBRE “AFEIÇÃO E DO-
ÇURA”. (GABRIEL CHALITA)

Maria José Teixeira Barros 
e Luís Antonio de Arruda 
Campos. 1957.

Luís Antonio de Arruda Campos.

E.E. Joaquim Ribeiro

23/07/1955
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 Acrescente-se: Para os índios gua-
ranis a palavra AMIGO é “CHERA A” 
que significa “ PARTE DE MIM”. Fazer 
“parte de alguém” é permitir que esse al-
guém faça parte de “nós” e essa é a maior 
prova de que amizade e amor têm o mes-
mo significado. Tal qual o pensamento in-
dígena, inconscientemente, mas de forma 
natural, a nossa turma sempre cultivou os 
mesmos princípios do amor e da amizade.

Conseguimos, de forma natural, con-
firmar que “O amor é o sentimento que 
só soma na medida em que se divide”, 
assim é a nossa forma de pensar, é a ma-
neira de agir da nossa turma, tal qual ela 
sempre se apresentou, espontaneamen-
te, solidariamente, sempre dividindo o 
amor e a amizade.

Deixo meus sinceros agradecimentos 
aos meus colegas, que me auxiliaram na 
caminhada e que me deixaram indeléveis 
recordações. Transcrevo abaixo a minha 
homenagem, feita em 1989, em nosso 
encontro de trinta anos de formados, 
aos meus colegas de clássico e aos meus 
inesquecíveis mestres, lembrando que es-
tamos comemorando cinquenta e cinco 
anos de formados.

T U R M A D E 1959.
Trinta anos se passaram...

Trinta anos de vida.

Desde a “Valsa do Adeus”

Que cantamos...

Que choramos...

Que nos emocionamos.

“Fizemos do amor uma canção

 e o nosso verso vem do coração”.

Nossas vidas de sonhos,

Transformadas, de repente, em 

realidade.

A despedida em forma de “tchau”.

Sem imaginar que, alguns de nós,

somente nos encontraríamos  

trinta anos depois.

O pátio do Colégio...

Quantas saudades...

Nossos mestres! Quantas 

lembranças!

Saberiam da nossa Gratidão?

Tudo que somos temos deles um 

pouco.

O exemplo, o ensinamento, a 

palavra amiga.

Somos uma geração de “após 

guerra”:

Por isso, talvez, tenhamos 

sido uma geração mais pura e 

sonhadora.

Perpassam pela memória os 

nomes dos mestres

A Zuza e a Filosofia, a Felícia e o 

Francês, a Marília 

e o Inglês, o Shimidtinho e o 

Português, o Iedo e o

Espanhol, a Aida e a Química, o 

Tonhão e a Matemática...

E, tantos outros... Que nos 

orientavam e ensinavam.

De cada um deles temos um 

pouco n´alma.

E os inesquecíveis colegas...

A Conceição, poetisa e 

sonhadora...

A Raquel com seus cadernos 

perfeitos...

A Ana Lúcia que sempre 

estudava para tirar nota dez... 

A Nair que me ensinava matemática 

e eu retribuía com o latim...

A Nena, que linda! Destruía os 

corações dos meus amigos...

A Margarida, tapando os 

olhos para não ver minhas 

palhaçadas...

A Maria Helena, sempre séria, 

“Dêde, não me faça rir”.

Bilhete de Nena para Luís 
Antonio (Dêde).

Data: 03/09/1958

Luís Antonio de Arruda 
Campos (em pé, 2º da 
esquerda para a direita)

Tiro de Guerra de Rio 
Claro – TG 40

Carnaval  de 1957. 

Da esquerda para a direita: Elvira 
Martelli, Luís Antonio de Arruda 
Campos, Dagmar Ignatti, Filomena 
Di Pilla Camargo Ayub, Nilza Maria 
Brunini Frandi

Grupo Ginástico Rio-clarense

Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2015

36



A Áurea, loirinha e amiga, 

dançando “rock and roll” com 

perfeição...

A Mary sempre quietinha e 

educada...

A Dagmar e a Nilsa amigas 

sinceras que por um erro histórico,

não conseguiram superar a 

História,

Mas, lá estavam elas, com sua 

turma verdadeira, no dia da 

Formatura

A Maria José e a Maria Teresa que 

sempre foram da nossa Turma.

O Zé Eduardo, o galã da turma, 

educado e amigo;

O Borges com quem fiz o tiro de 

guerra e joguei partidas de futebol 

Inesquecíveis...

O Mané com seu saber, com o 

interesse profundo pela língua 

Pátria;

O Zé Maria, culto, que muito 

cedo foi morar com Deus.

Arriette e Shane que não 

completaram o curso conosco, mas  

deixaram saudades

-Hoje, homenageio a minha 

querida Turma:

Tenho certeza que todos estão 

felizes,

Afinal esta é a nossa turma!

É a minha turma!

Estamos matando a saudade.

Que prazer encontrá-los, 

Afinal estamos vivendo o que 

resta de nossos sonhos,

Caminhando e cantando,

Ao som da Valsa do Adeus, 

Até que o último de nós feche a 

porta da vida.

O último de nós, que será 

recebido,

para um encontro final,

Lado a lado, alunos e mestres,

Em uma festa eterna,

SEM NUNCA MAIS DIZER 

ADEUS.

(Homenagem póstuma aos que 

nunca morrerão em nossos 

corações:

Zé Maria, Borges, Mané e Shane 

e aos mestres que já partiram).

Em pé, da esquerda para a direita: Conceição Aparecida Lorenzon Ferreira e 
Nair Cresta Sartori. Sentados, da esquerda para a direita: Luís Antonio de Arruda 
Campos (Dêde), Áurea Dias Sampaio, Maria Raquel Zucchi, Antônio Augusto Borges 
e Filomena Di Pilla Camargo Ayub

Praça da Liberdade

Da esquerda para a direita: Ana Maria Jorge Gagliardi, Maria Ângela Jorge, Alba 
Barsotti, Conceição Aparecida Lorenzon Ferreira, Dagmar Ignatti e Luís Antonio 
de Arruda Campos (Dêde)

Sociedade Filarmônica Rio-clarense

Baile da Saudade

MINHA TURMA INESQUECÍVEL:
ANA LÚCIA GUARNIERI
ANA MARIA JORGE GAGLIARDI
ANTONIO AUGUSTO BORGES
ARRIETE ALVES
ÁUREA DIAS SAMPAIO
CONCEIÇÃO APARECIDA LOREN-
ZON FERREIRA
DAGMAR  IGNATTI
ELVIRA MARTELLI
FILOMENA DI PILLA CAMARGO 
AYUB (NENA)
JOSÉ EDUARDO BUTOLO
JOSÉ MARIA OROSZ

LUIS ANTONIO DE ARRUDA CAM-
POS (DÊDE)
MANOEL LEITÃO
MARGARIDA C. FUSETTI
MARIA HELENA UNGARETTI LINAR-
DI 
MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE BARROS
MARIA TERESA DE BARROS
MARY AUGUSTA L. CUSTÓDIO
NAIR CRESTA SARTORI
NILZA MARIA BRUNINI FRANDI
SHANE FRANCO ¢
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Avaliação dos Impactos 
Ambientais Positivos 
da Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de 
Andrade – Rio Claro-SP
Matheus Fernando Pereira [1]

Sérgio Ricardo Christofoletti [2]

Resumo

Este trabalho envolve o levanta-
mento dos impactos ambien-
tais positivos na Floresta Esta-

dual Edmundo Navarro de Andrade 
(FEENA) através da aplicação da 
metodologia de listagem Check-list. 
Constatou-se que são inúmeros os 
impactos positivos proporcionados 
pela FEENA, destacando-se a cate-
goria ambiental, diretamente relacio-
nada aos impactos positivos tanto no 
meio biótico quanto no meio abióti-
co. As categorias turística, histórico-
-cultural, social e econômica, estão 
mais relacionadas ao meio antrópico 
e apresentam impactos ambientais 
positivos relevantes. Os benefícios 
proporcionados pela unidade, no en-
tanto, podem ser maximizados com a 
adoção de algumas medidas, como a 
conservação de prédios históricos, a 
intensificação nos projetos de educa-
ção ambiental e pesquisa científica, a 
implantação total dos programas pre-
vistos no Plano de Manejo e a elabora-
ção de um instrumento de gestão para 
a Zona de Amortecimento. 

Introdução
A preservação das florestas no país 

encontra-se em crescente destaque, 
visto que, além de contribuir para a 
manutenção do equilíbrio do planeta, 
resulta em diversos benefícios como 
a criação de abrigos para biodiversi-
dade, desenvolvimento de pesquisas 
científicas, estabilização do clima e 
absorção de poluentes atmosféricos. 
A Floresta Estadual Edmundo Navar-
ro de Andrade (FEENA), ao longo de 
mais de um século de existência, apre-
senta crescente destaque no município 
de Rio Claro e região, sendo enquadra-
da, desde 2002, como uma Unidade de 
Conservação na categoria de uso sus-
tentável. Dessa forma, o presente traba-
lho visa transmitir conhecimento para 
toda a comunidade que usufrui deste im-
portante patrimônio florestal, ambiental 
e histórico com o intuito de despertar a 
consciência ambiental, tornando-a parti-
cipativa na conservação e na defesa da 
área em questão.

A FEENA, assim como qualquer 
outra atividade gera impactos am-
bientais, ou seja, alterações nas ca-
racterísticas dos meios físico, biótico 

e antrópico. Entretanto, ao contrário 
da maioria das atividades e empreen-
dimentos, os impactos decorrentes da 
FEENA são predominantemente po-
sitivos. Diversas ferramentas podem 
ser aplicadas na avaliação de impactos 
como Check-list, matrizes, diagramas 
de interação e proposição de cenários; 
entretanto, devido à ausência de dados 
quantitativos, o trabalho aplica apenas 
o Check-list para a identificação dos 
impactos positivos da FEENA.

Objetivo
Identificar e avaliar qualitativamen-

te os impactos ambientais positivos da 
Floresta Estadual Edmundo Navarro 
de Andrade, através da aplicação da 
listagem check-list, com o intuito de 
divulgar e informar o público em geral 
das contribuições pelas quais a FE-
ENA é responsável, assegurando sua 
manutenção e conservação. 

Caracterização da Área
A FEENA consiste em uma Unida-

de de Conservação de Uso Sustentável, 
cuja biodiversidade vegetal é composta 
por diversas espécies do gênero Eu-

[1] E-mail: matheus_fernando_pereira@hotmail.com
[2] E-mail: sergioricardoc@gmail.com

Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2015

38



calyptus sp  com sub-bosques avança-
dos do bioma Mata Atlântica e Cerrado. 
Essa variabilidade das espécies do gê-
nero Eucalyptus sp tornou a FEENA o 
berço da eucaliptocultura no Brasil. 

Localizada a leste da mancha urba-
na de Rio Claro e ao norte da mancha 
urbana de Santa Gertrudes, possui 
uma área de 2.230,5 hectares (Figura 
1). O acesso se dá pela Rodovia Wa-
shington Luiz (SP-310) e Rodovia Wil-
son Finardi (SP-191). 

Histórico da FEENA
A FEENA tem sua origem diretamen-

te ligada à história da antiga Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, a qual 
contratou, em 1903, o engenheiro agrô-
nomo Edmundo Navarro de Andrade 
para assumir o serviço florestal da Com-

panhia, dando início aos estudos de sil-
vicultura no país. Dentre os estudos re-
alizados por Navarro de Andrade, foram 
testadas 95 espécies, envolvendo nativas 
e exóticas, visando avaliar a espécie que 
melhor atenderia às necessidades da 
Companhia na produção de lenhas e 
dormentes para abastecer locomotivas, 
concluindo que o melhor rendimento 
era alcançado com o Eucalyptus sp. 

 Edmundo Navarro de Andrade ini-
ciou seus estudos  no município de Rio 
Claro em 1909, quando a Fazenda San-
ta Gertrudes foi adquirida pela Compa-
nhia Paulista, dando início à história 
do Horto Florestal de Rio Claro e à do 
eucalipto em escala comercial. Sete 
anos mais tarde, as fazendas Cachoei-
rinha e Santo Antônio também foram 
adquiridas pela Companhia, dando 

origem ao primeiro reflorestamento 
com finalidade comercial no Brasil. A 
arquitetura típica das antigas fazendas 
cafeeiras contribuiu para o tombamen-
to da área pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), 
na categoria paisagística e arquitetôni-
ca, em 1977. 

Após a gestão da Companhia Pau-
lista, a FEENA também passou pela 
administração da FEPASA SA – Ferro-
vias Paulista de 1971 até 1998, quando 
esta foi extinta, transferindo a res-
ponsabilidade da área para a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. Em 2002, a área 
foi transformada em uma Unidade de 
Conservação na categoria de Floresta 
Estadual, gerida atualmente pela Fun-

Localização da Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade (Fonte: 
Rio Claro, 2005). 
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dação Florestal. 

Fatores físicos e bióticos
A unidade localiza-se na bacia 

hidrográfica do rio Corumbataí que, 
por sua vez, está inserida na Unida-
de de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 05 (UGRHI-5), pertencente 
às bacias dos rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (PCJ). O Ribeirão Cla-
ro é considerado o principal corpo 
d’água que corta a FEENA no sen-
tido norte-sul, onde deságuam os 
córregos Ibitinga e Santo Antônio. 
Na área, também são observadas di-
versas nascentes e um lago situado 
na área central. 

De acordo com o Plano de Manejo, 
o clima da área insere-se na classifica-
ção Cwa de Köppen: mesotérmico (com 
temperatura média do mês mais frio va-
riando entre -3° e 18°) e tropical de al-
titude (com inverno seco e temperatura 

do mês mais quente superior a 22°). 
A cobertura vegetal predominante 

na unidade envolve diversas espécies 
do gênero Eucalyptus sp, com desta-
que para Eucalyptus citriodora, que 
apresenta 29,9% das espécies plantadas 
e Eucalyptus tereticornis, representan-
do 11,86% sobre as demais. Encontra-
-se, também, uma coleção de gimnos-
permas, introduzidas e cultivadas pelos 
seus valores como fontes de fibras e 
diversos usos no início do século XIX. 

Pela ausência de um manejo efi-
ciente nos diversos plantios de eucalip-
tos na unidade durante longo período, 
a vegetação denominada de “sub-bos-
que” representada pelos biomas Mata 
Atlântica e Cerrado desenvolveu-se 
muito bem entre esses plantios e atu-
almente se encontram em estágio bem 
avançado de regeneração.

Embora a variedade na diversidade 
da fauna em uma floresta de eucaliptos 
seja inferior, se comparada às florestas 
nativas, a área abriga uma quantida-
de representativa de espécie, predo-
minando mamíferos, répteis, aves e 
insetos. Dentre as espécies frequente-
mente encontradas estão lagarto, teiú, 
cobra, veado catingueiro, onça parda, 
pacas, capivara e irara. 

Em levantamento realizado por 
Begotti (2008), foram identificadas 22 
espécies da mastofauna, encontrando-
-se entre esses tatu-galinha, veado-ca-
tingueiro, gambá-de-orelha-preta, paca 
e quati. No último levantamento do 
Plano de Manejo (2005), foram identi-
ficadas 255 espécies da avifauna, e em 
estudo realizado posteriormente por 
Lopes (2010), sendo 2  delas se encon-
tram em perigo de extinção. 

Materiais e Métodos

Identificação dos impactos 
Diversas ferramentas podem ser 

utilizadas para a avaliação de impactos 
ambientais de projetos ou empreendi-
mentos, tais como listas de verificação 
(check-list), matrizes, diagramas de 
interação e proposição de cenários. 
Em geral, as ferramentas associam as 
características do meio que podem ser 
alteradas, aos impactos ambientais de-
correntes, os quais podem ser negati-
vos ou positivos.  

Existem diversos trabalhos elabo-
rados, utilizando ferramentas de Ava-
liação de Impactos Ambientais, como 
desenvolvido por Christofoletti et al. 
(2008), que emprega o Check-list, ou 
seja, identificação e enumeração dos 
impactos positivos e negativos da ati-
vidade de mineração nas fases de ex-
tração e pré-beneficiamento no APL 
de Santa Gertrudes. Colturato (2002) 
também realiza um levantamento dos 
aspectos e impactos ambientais da mi-
neração de argila na região de Rio Cla-
ro e Santa Gertrudes, a partir do que 
propõe medidas para ponderação dos 
impactos negativos. 

Rufino et al. (2008) empregaram o 
Check-list em avaliação qualitativa da 
degradação ambiental provocada pela 
mineração de areia na região do mé-
dio curso do rio Paraíba do Sul. Lelles 
(2004), por sua vez, aplicou a mesma 
ferramenta e a matriz de interação 
para avaliação qualitativa dos impac-
tos ambientais positivos e negativos 
decorrentes da extração de areia nas 
fases de implantação, operação e de-
sativação. Salienta-se que o Check-list 
é, normalmente, utilizado em análises 
preliminares, visando viabilizar a apli-
cação de instrumentos mais sofistica-
dos como matrizes, diagramas e pro-
posição de cenários.    

A maioria dos trabalhos está mais 
focada em impactos ambientais nega-
tivos, como o desenvolvido por Lira 
Filho e Medeiros (2006), que realizaram 
uma ampla pesquisa em literatura espe-
cializada e aplicaram o Check-list para 
avaliação dos impactos adversos na 
avifauna, causados pelas atividades de 
arborização urbana. São muito raras as 
publicações focadas em impactos am-
bientais positivos, como os da FEENA.  

Para a área em questão, também 
foi empregado o Check-list, através 
da identificação e listagem dos fatores 
do meio que podem ser alterados, bem 
como os impactos deles decorrentes. 
Como a FEENA não dispõe de dados 
quantitativos, torna-se inviável a apli-
cação de ferramentas mais avançadas. 

Ressalta-se que, por se tratar de 
uma Unidade de Conservação, serão 
levantados apenas os impactos posi-
tivos, ou seja, os benefícios que tal 
Unidade proporciona para o meio e 

Caracterização de parâmetros 
físico-químicos da qualidade 
da água  
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para a população.  A partir deles, fo-
ram propostas medidas visando maxi-
mizá- los, valorizando ainda mais esse 
patrimônio do Estado de São Paulo.

Resultados e Discussão 

Identificação dos impactos posi-
tivos da FEENA

Diversos são os impactos positi-
vos que a Floresta Estadual Edmun-
do Navarro de Andrade proporciona 
nos meios físico, biótico e antrópico, 
conforme apresentado no Quadro 1. 
Para facilitar a discussão acerca dos 
impactos, eles foram divididos nas 
seguintes categorias: ambiental (A), 
educacional (Ed), social (S), históri-
co-cultural (H-C), turístico-lazer (T-L) 
e econômico (Ec).

Discussão

Categoria ambiental
Em geral, observou-se que são di-

versos os benefícios proporcionados 
pela unidade nos meios físico e bióti-
co, entre estes a extensa cortina vege-
tal existente nesta Unidade de Conser-
vação, a qual favorece a minimização 
do escoamento superficial e dos pro-
cessos erosivos, a recarga de aquíferos 
e a melhoria da qualidade atmosférica. 
Dentre os impactos do meio biótico, 
destacam-se a conservação e o abrigo 
da biodiversidade. 

A unidade contribui como regu-
ladora climática do município de Rio 
Claro, proporcionando um conforto 
térmico. Estudos recentes desenvolvi-
dos por (Armani, et al. 2010), compa-
raram o microclima entre a Floresta 
Estadual e a área urbana do município 
de Rio Claro, revelando gradientes tér-
micos em torno de 2ºC e de umidade 
relativa em torno de 10%.

A vegetação existente na FEENA 
proporciona a melhoria na qualidade 
atmosférica, através da absorção de 
CO2 e atua como filtro na adsorção 
de particulados finos decorrentes 
das atividades minerária e canaviei-
ra na borda leste da floresta. Obser-
vam-se na FEENA diversos bioin-
dicadores, a exemplos de líquens, 
cuja presença indica baixas quanti-
dades de poluentes como monóxido 

de carbono e óxidos de nitrogênio. 
Portanto, no interior da unidade, a 
atmosfera apresenta qualidade satis-
fatória para a manutenção da biodi-
versidade.   

Categoria Educacional
A pesquisa científica consiste em 

um dos principais programas desen-
volvidos na FEENA, tendo início em 
1904, quando o Engenheiro Agrônomo 
Edmundo Navarro de Andrade foi con-
tratado pela Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro para a realização de 
estudos visando encontrar a madeira 
adequada como fonte energética para 
abastecer as locomotivas e para a con-
fecção de dormentes. 

MEIO FÍSICO CATEGORIAS

Aspecto Positivo Impacto Positivo (A, Ed, S, H-C, 
T-L, Ec)

Manutenção do ciclo 
hidrológico e hidrogeológico. 

Minimização do escoamento 
superficial, favorecendo a 
recarga de aquíferos. 

A

Redução da carga de 
sedimentos nos corpos d’água. 

Melhoria na qualidade das 
águas superficiais. A

Alteração na dinâmica do 
clima. 

Estabilização microclimática e 
criação de conforto térmico. A

Manutenção da paisagem. Sensação de bem-estar dos 
visitantes. A

MEIO BIÓTICO

Absorção de dióxido de 
carbono (CO2) e adsorção de 
particulados finos. 

Melhoria da qualidade 
atmosférica. A

Aumento da cortina vegetal. 

Conservação e criação de 
abrigos terrestres e aquáticos 
para espécies da fauna.

A

Obtenção de produtos e 
subprodutos florestais 
dos gêneros alimentares, 
farmacêuticos e de uso 
industrial. 

A, Ec

MEIO ANTRÓPICO

Disponibilização de espaço 
para recreação e lazer.

Enriquecimento das 
experiências de caráter 
ambiental dos visitantes e 
melhoria na qualidade de vida.

T, L, S, Ec

Manutenção de áreas de 
interesse cultural e turístico. 

Preservação do patrimônio 
histórico-cultural da florestal. H-C, Ed, T-L, S

Aumento no número de 
projetos de educação 
ambiental.

Conscientização da 
comunidade e de crianças 
sobre a importância da unidade. 

Ed

Aumento no número de 
projetos de pesquisa científica.

Divulgação do conhecimento 
relacionado à Unidade em 
questão. 

Ed-T-L

Quadro 1: Principais aspectos,  impactos positivos e categorias da FEENA. 

Após o processo de eletrificação 
das locomotivas, que teve início em 
1919 com a Estrada de Ferro Araraqua-
ra, as pesquisas de Navarro voltaram-
-se para a diversificação de materiais 
produzidos com a madeira de Eucalip-
to (papel, móveis, entre outros) bem 
como pesquisas sobre café, juta, bor-
racha e citricultura (Christofoletti e 
Sampaio, 2010). 

Com a criação do Campus de Rio 
Claro da UNESP, em 1976, várias pes-
quisas começaram a ser desenvolvidas 
na unidade, focadas no estudo da bio-
diversidade. Essa data representa um 
ponto de inflexão bem marcante na 
mudança das características das pes-
quisas realizadas, conforme Christo-

41

Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2015



foletti e Sampaio (2010). 
Sampaio e Christofoletti (2008) fi-

zeram o levantamento das pesquisas 
entre os anos de 1990-2008 totalizan-
do ao todo 66 delas, incluindo traba-
lhos de formatura, mestrados e dou-
torados e oferecendo uma expressiva 
contribuição para a difusão do conhe-
cimento. Periodicamente, a Floresta 
recebe visitas de pesquisadores de vá-
rios países, devido à sua importância. 

De acordo com o Quadro 1, os im-
pactos positivos enquadram-se tanto 
no meio biótico quanto no antrópico, 
decorrentes de pesquisas com pro-
dutos e subprodutos florestais, bem 
como a divulgação do conhecimento 
desses benefícios junto à comunidade.  

Além da pesquisa científica, o pro-
grama de educação ambiental tam-
bém se enquadra na categoria, uma 
vez que diversos projetos desse setor 
são desenvolvidos na pela FEENA, 
abrangendo crianças e adolescentes, 
bem como a comunidade local, visan-
do conscientizá-los sobre a importân-
cia do patrimônio histórico-cultural 
da unidade, da biodiversidade exis-
tente, além de proporcionar conhe-
cimentos, valores e experiências que 
provoquem mudança de atitude. Con-
siste, portanto, em um relevante im-
pacto positivo no meio antrópico. 

A equipe de Uso Público da FE-
ENA realiza palestras informativas, 
eventos e monitoria de visitas de gru-
pos agendados nas trilhas existentes 
e no Museu do Eucalipto, onde são 
transmitidas informações básicas so-
bre o meio ambiente e as pesquisas 
desenvolvidas por Navarro de Andra-
de sobre os principais usos do euca-
lipto, desde 1916. 

Categoria Social
 A FEENA também oferece 

grande contribuição em relação ao 
aspecto social, uma vez que a área 
dispõe de espaço para o convívio so-
cial, contemplação, lazer, práticas de 
atividades esportivas e a realização 
de eventos, proporcionando diversos 
benefícios ao meio antrópico. 

Categoria Histórico-cultural
A importância Histórico–Cultural 

da FEENA está ligada diretamente ao 

desenvolvimento da cidade de Rio Cla-
ro e da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro. A área atual representava an-
tigas fazendas de café, com edificações 
datadas da metade do Século XVIII e 
caracterizadas por estilo colonial. 

O acervo histórico-científico da uni-
dade pode ser encontrado no Museu do 
Eucalitpto, Solar Navarro de Andrade, 
entre outros edifícios, sendo composto 
por coleções científicas, herbário, mo-
biliário confeccionado com madeira de 
eucalipto, documentos históricos, entre 
outros. Salienta-se que o Museu do Eu-
calipto representa o único do gênero no 
mundo e é alvo de visitas de pesquisado-
res de todas as partes do mundo.  

Segundo o mapa de zoneamento, 
existem áreas classificadas como Zo-
nas Histórico-culturais que marcam o 
início dos reflorestamentos da espécie 
de Eucalyptus sp. Destacam-se, nessa 
zona, a trilha da coleção de eucaliptos, 
onde foi realizado o plantio em linhas 
das diversas espécies introduzidas por 
Navarro de Andrade, bem como o ta-
lhão 23, que consiste no segundo re-
florestamento em espécies nativas no 
Brasil, plantados em linha. 

A manutenção de tais áreas, con-
forme apresentado no Quadro 1, con-
siste em um dos impactos mais rele-
vantes proporcionados pela FEENA 
no meio antrópico. 

Categoria Turístico-lazer
A floresta representa o principal 

ponto turístico do município de Rio 
Claro e um dos mais importantes da 
região, sendo intensamente utilizada 
para atividades de lazer, recreação, 
práticas esportivas e realização de 
eventos. A área apresenta um elevado 
potencial para exploração turística, 
destacando-se ecoturismo, turismo 
científico, caminhadas, equitação e a 
simples contemplação da natureza, 
resultando assim em importantes be-
nefícios no meio antrópico da FEENA. 

Categoria Econômica
O primeiro reflorestamento da es-

pécie Euclalyptus sp em escala comer-
cial foi realizado na FEENA, visando à 
produção de dormentes e lenhas para 
abastecimento de locomotivas da Com-
panhia Paulista de Estradas de Ferro. 

A floresta proporciona, a exemplo da 
exploração da madeira, subprodutos 
florestais para indústria farmacêutica, 
cosmética e alimentícia, proporcionan-
do impactos positivos tanto no meio bió-
tico quanto no meio antrópico. Entretan-
to, após a transferência da área para a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
não houve uma infraestrutura adequada 
para a manutenção do manejo florestal. 

Segue-se uma prancha com ima-
gens relacionadas aos benefícios de 
cada categoria. 

Medidas propostas
Como medidas propostas para a ma-

ximização dos benefícios proporciona-
dos pela FEENA, podem-se mencionar:

• Investimentos na infraestrutura 
da unidade, tais como a conservação 
dos prédios históricos, visando atrair 
mais visitantes.

• Intensificação na execução dos 
projetos de educação ambiental e de 
pesquisa científica, tendo em vista, 
principalmente, o entorno da unidade. 

• A implantação total dos progra-
mas previstos no Plano de Manejo.

• A implantação de um instrumen-
to de gestão na Zona de Amortecimen-
to, que proporcionaria a manutenção 
de recursos hídricos e florestais, fa-
vorecendo a conservação da fauna e 
flora locais.   

Considerações Finais
De acordo com a aplicação do 

Check-list, observou-se que são di-
versos os benefícios proporcionados 
pela floresta, tanto para o meio quan-
to para a população, destacando-se 
nos meios físico e biótico, a catego-
ria ambiental. Os impactos positivos 
no meio antrópico estão diretamen-
te relacionados tanto às categorias 
econômica, turístico-lazer quanto à 
educacional. A listagem dos impactos 
oferece grande auxílio para a cons-
cientização da comunidade, visando à 
sua participação, em conjunto com os 
órgãos públicos, nas práticas de con-
servação da FEENA.¢
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A implementação de 
novos espaços sociais 
de convivência para 
a terceira idade em 
Rio Claro
Regina Claret Kapp dos Santos
Assistente Social e Integrante da APASNOSSA
e-mail: reginaclaret@yahoo.com.br

O ser humano, desde seu nas-
cimento, é um ser social nato 
que necessita continuamente 

do contato e do convívio com seus se-
melhantes para entrar no processo de 
socialização.

Independentemente de sua cultura 
ou classe social, esse processo ocorre 
visando à sua transformação e formação 
como indivíduo consciente e autônomo, 
responsável por suas escolhas e decisões, 
visando sempre à sua realização pessoal 
e, consequentemente, o bem comum. 

Segundo considerações de João et 
al. (2005), o ser humano, em seu pro-
cesso de socialização inerente à sua 
condição de agregar experiências do 
outro, vivencia uma relação contínua 
de aprendizado que gera a criação de 
vínculos entre os indivíduos.

De modo especial, ao atingir a tercei-
ra idade, com a fase da aposentadoria ou 
a transformação no seio familiar com a 
autonomia dos filhos, que deixam o lar 
como “ninhos vazios”, muitos indivíduos 
correm o risco de entrar num período de 
letargia social surgindo, ainda, sentimen-
tos depressivos, de inutilidade, levando 
os indivíduos a um vazio existencial.

Dessa forma, é imprescindível que 
as pessoas que chegam a esse estágio 
da vida participem e se integrem em 

grupos de terceira idade, que se apli-
quem a atividades ou a exercícios físi-
cos seniores adaptados, além de fazer 
parte de rodas de conversas para troca 
de experiências, e passeios culturais, a 
fim de conceber uma nova vivência nes-
se período de amadurecimento da vida.

Assim, todas essas atividades re-
alizadas pelos grupos de terceira ida-
de são de extrema importância, visto 
que confirmam e dão continuidade ao 
processo de socialização do indivíduo, 
trazendo, porém, dessa vez, um novo 
sentido ao período de envelhecimento 
com equilíbrio e saúde física, psíquica, 
emocional e social.

1. Os grupos de terceira idade em 
Rio Claro – SP

  O escritor, professor e cronista 
do Jornal Cidade de Rio Claro, Jaime 
Leitão, em artigo sobre a história da 
terceira idade em Rio Claro, nos diz 
que, há alguns anos, o período de en-
velhecimento causava uma atitude de 
esmorecimento social e de poucas ati-
vidades voltadas a essa fase da vida. 

Atualmente, com o crescimento po-
pulacional de idosos acima de 60 anos, 
surgiu um novo olhar e uma nova preo-
cupação por essa parcela da população. 

Novas leis de direitos foram dis-

postas no Estatuto do Idoso e, poste-
riormente, pela Política Nacional do 
Idoso, trazendo um novo cuidado para 
com as pessoas que envelhecem. Por 
sua vez, surgiram os grupos de tercei-
ra idade como momentos de trocas de 
experiências e de atividades conjuntas 
e ou adaptadas, gerando uma possibi-
lidade de integração social ativa e per-
manente por parte dos idosos. Pode-
mos acrescentar as palavras de Jaime 
Leitão que nos fala sobre os grupos de 
terceira idade em Rio Claro:

Em Rio Claro, cada vez mais os 

grupos de terceira idade e as en-

tidades que prestam serviços ao 

idoso buscam percebê-lo na sua 

totalidade, como uma pessoa com-

plexa, com histórico de vida que 

nem sempre lhe foi favorável, e 

que precisa ser resgatado como in-

divíduo e cidadão. Acima de tudo, 

ele é alguém que precisa estar em 

movimento e que quer sorver da 

vida o máximo.

Criar condições para que ele se 

expresse, fale das suas angústias, 

dos seus desejos, dos seus afetos, 

das suas carências, e também 

desenvolva as atividades físicas 

e expressivas mais variadas, é 
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fundamental para que o trabalho 

produza cada vez mais frutos.

A partir do momento em que ele 

é reconhecido como indivíduo, 

como pessoa que tem vontade, 

passa a ver o mundo de outra 

forma, com novas cores, e isso 

é muito importante para que ele 

recupere a sua autoestima e tam-

bém a sua saúde.

Dessa forma, surgiram gradualmen-
te os grupos de terceira idade, cada 
um com suas características próprias 
de acolhimento e atuação. O primeiro 
grupo criado em Rio Claro foi o grupo 
das Margaridas, fundado em 1982, pelo 
padre Augusto Casagrande e pelas Se-
nhoras Olga Casagrande e Idelazir P. 
Bellucci, sendo que esta última, até os 
dias atuais ainda coordena as ativida-
des entre os membros daquele grupo.  

2. A necessidade de implementa-
ção dos grupos de terceira idade 
Segundo Balsan; Gerardi e Queiroz 
(2006), os grupos de terceira idade na 
cidade de Rio Claro foram aos poucos 
se multiplicando, caracterizados por 
perfis condicionados pelos arranjos 
territoriais, em função da identificação 
grupal e de classe e, também, pela si-
tuação socioeconômica de cada indiví-
duo. Ainda acrescentam que:

A apropriação pelos Grupos de 

Idosos de espaços, sejam públi-

cos, privados ou associativos, 

embora revelem deficiências de 

infra-estrutura, demonstram um 

tipo particular de sociabilidade: 

todos sabem quem são, de onde 

vêm, do que gostam e o que po-

dem ou não fazer. Considerando 

que o contingente de idosos de 

Rio Claro já é muito significativo 

no conjunto da população da ci-

dade e que sua organização lhes 

dá visibilidade, poder político 

e consciência de direitos, será 

cada vez maior a pressão destes 

sobre o poder público e sobre a 

sociedade civil.

Vemos, assim, que os espaços dis-
poníveis para os encontros, eventos 
e atividades da terceira devem ser 
discutidos e priorizados pelos órgãos 
públicos e também pela sociedade 
em geral, visando à integração social 
dos cidadãos que envelhecem e que 
devem ser tratados com respeito e 
dignidade.

Como resultado das discussões 
desse problema de implementação 
de espaços para a terceira idade, o 
2º Congresso Brasileiro de Exten-
são Universitária, realizado em Belo 
Horizonte de 12 a 15 de setembro de 
2004 traz as seguintes proposições:

Integrantes do atual Grupo Nossa 
Senhora Aparecida. Sem data.
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A nova concepção de velhice, 

como etapa particular do ciclo de 

vida e sujeita a limites e possibili-

dades, exige políticas específicas, 

com o objetivo de integrar o idoso 

ao seu meio.

Trata-se, também, de sensibilizar 

todos os seguimentos da sociedade 

para a responsabilidade que têm de 

favorecer a autonomia dos idosos, 

no limite máximo de suas possibili-

dades, independente do grau de di-

ficuldades particulares que possam 

apresentar. O idoso tem o direito 

de sentir-se bem e importante no 

ambiente em que vive. 

A terceira idade traz consigo a re-

dução do espaço físico e social de 

participação, pelo esvaziamento 

dos papéis sociais vivenciados ao 

longo da vida adulta. 

Tornam-se necessárias, portanto, 

medidas capazes de levar as pes-

soas idosas à descoberta de novos 

papéis sociais, que sejam aceitos e 

valorizados pelas sociedades que 

estão envelhecendo.

O que resultará na melhoria da 

qualidade de vida, e interação so-

cial dos idosos, ocupando o tempo 

ocioso de forma criativa e saudá-

vel, bem como uma maior intera-

ção com os internos visando à me-

lhoria da autoestima, a valorização 

individual do idoso, interação entre 

eles e estreitamento da distância 

entre idoso e comunidade. Por 

meio das atividades de lazer e re-

creação, foi possível atenuar e até 

mesmo superar alguns problemas 

de ordem psicossocial dos idosos. 

Para isso, o contato social foi fun-

damental para que descobrissem 

suas possibilidades e passassem a 

pensar e agir com mais satisfação.

Em decorrência do processo de enve-
lhecimento, da fragilização do ser huma-
no e muitas vezes da falta de ânimo e de 
líderes interessados no bem estar dos gru-
pos de terceira idade, vemos que vários 
grupos estão deixando de funcionar, cau-
sando assim uma lacuna na integração 
social dos idosos na dinâmica constante 
da sociedade. Dessa forma, é imprescin-
dível que haja um novo olhar e um novo 
interesse em buscar novas lideranças e 
meios diferenciados, a fim de revigorar 
a atuação desses grupos em decadência.

Podemos citar como modelo des-
sa situação, o grupo de terceira idade 
Nossa Senhora Aparecida, criado em 
26 de julho de 1995, pelo então Padre 
Manoel Rodrigues dos Santos, de sau-
dosa memória, tendo como presidente 
a Sra. Rosa Góis Gomes e como auxi-
liar a Sra. Maria Anita Rossi.

No início, foram realizadas ativida-

des, passeios, bingos, participação em 
eventos realizados pelo Fundo Social de 
Solidariedade; porém, aos poucos, com 
o processo de envelhecimento das pes-
soas, perdeu-se o sentido de relação e 
interação, e o desânimo levou ao distan-
ciamento dos membros, ficando os en-
contros estagnados, ocorrendo somente 
um bingo semanal.  Surgiu, porém, uma 
nova liderança interessada pelo bem-  
estar geral do grupo, articulando novas 
atividades e, dessa forma, a situação foi 
revertida e um novo ardor social e amor 
pela vida foi reconquistado pelo grupo.

 Então, em 25 de fevereiro de 2014, 
uma nova realidade permeou o contex-
to do grupo Nossa Senhora Aparecida, 
que abriu o espaço a novos membros, 
com novas sugestões de atividades. 
Com a entrada desses novos membros, 
juntamente com a nova equipe de lide-
rança, ocorreu a divisão do grupo em 
dois, isto é, o grupo daqueles que gos-
tam do bingo semanal e o outro grupo 
com aqueles que participam de dinâmi-
cas, palestras, oficinas de memória, ofi-
cinas de culinária, celebrações e con-
fraternizações, jogos interativos, rodas 
de conversas para troca de experiên-
cias já vividas, entre outras atividades. 

Os passeios culturais e outros even-
tos realizados pelo Fundo Social de 
Solidariedade em prol da terceira idade 
rio-clarense, contam com a participa-
ção conjunta de todos os participantes.   

Notou-se, assim, que há muito que fa-
zer pelos grupos de terceira idade, pois 
as pessoas esperam por um convite e in-
centivo para participar, em vista do que 
precisamos, implementar a atenção e o 
cuidado para essa  faixa etária, oferecen-
do-lhe novas opções de entretenimento. 

Eis o desafio a todos aqueles que po-
dem fazer e articular Políticas, ativida-
des e eventos em prol desses cidadãos, 
dispondo um trabalho contínuo e inte-
rativo entre os grupos de terceira idade, 
oferecendo meios para despertar novas 
lideranças que, realmente, vistam a ca-
misa pela terceira idade.

Literalmente, chamamo-los de cida-
dãos envelhecidos, idosos ou membros 
de terceira idade, mas não podemos 
nos esquecer do quanto trabalharam 
por nossa sociedade e agora precisam 
ser respeitados e ter seu espaço cativo 
e interativo entre nós.¢

Evento Brega e Chic – integração 
com outros grupos de terceira idade, 
nesta foto membros do grupo da 
coordenadora Nordília Paulo, que se 
reúne no Supermercado Paulistão as 
segundas-feiras. Sem data.
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A Influência 
da Reforma 
Protestante
na Educação 
Rio-clarense
Jeferson Rodolfo Cristianini
Teólogo e Pós-graduando em Teologia e 
História do Protestantismo no Brasil

A Reforma Protestante foi um 
marco histórico da humanida-
de. Ela dividiu a história, e suas 

implicações transcenderam aquele 
momento específico e muitos dos seus 
debates ainda ecoam fortemente em 
nossa sociedade. A Reforma Protes-
tante é resumida como uma reforma 
religiosa, ou seja, como a formação de 
uma nova linhagem religiosa a partir 
do Catolicismo Romano. No entanto, 
há muitas outras contribuições daque-
le momento definitivo que perduram 
até hoje, pois essa Reforma provocou 
grandes reflexões que fugiram do cam-
po religioso e migraram para a educa-
ção, política, trabalho e vida social.

Martinho Lutero, o grande ícone da 
Reforma Protestante, teve uma infân-
cia pobre. Ele mesmo disse: “Meu pai 
era um pobre lenhador e minha mãe 
carregou lenha muitas vezes para ter 

com o que me sustentar”1 . Viu seu pai 
trabalhando duramente para sustentar 
sua casa e família e, assim, nutriu o 
desejo de estudar. Mesmo com dificul-
dades financeiras, seus pais o incen-
tivaram a seguir os estudos.  Lutero, 
desde criança, viu no estudo a única 
possibilidade de confrontar os siste-
mas opressores da época, inclusive o 
sistema religioso Romano.  

Lutero tinha apenas dezoito anos 
quando seu pai o enviou para a Erfurt 
em 1501, para que o jovem pudesse 
desenvolver sua carreira acadêmica. 
Ali ficou conhecido como um jovem 
de mente aberta e ávido pelo estudo; 
aprendeu filosofia – ciência que era 
a base de todas as demais – estudou 
línguas, gramática, retórica, história 
natural e a astronomia. Tudo a partir 
da filosofia2. Era tão dedicado, que no 
final do segundo semestre de 1502, ob-

teve o grau de bacharel em Filosofia3. 
Para satisfazer seu pai e seus amigos 
ele fez a faculdade Direito, curso que 
fez para maior reflexão acadêmica e 
para agradar a terceiros, mas reconhe-
cia que aquela não era sua vocação4. 
Após seus estudos, começou a lecio-
nar e ficou conhecido por sua forma 
cativante de ensinar. 

Quando completou 25 anos, foi 
nomeado professor da Wittenberg, no 
ano de 1508. Era uma faculdade nova 
e sem muita expressão na época. Ali, 
Lutero ensinava Filosofia e Ciências 
Naturais e, enquanto estava se prepa-
rava para Teologia, estudava as línguas 
antigas. Em 1509, prestou exames e foi 

1 LESSA, Vicente Themudo. Lutero. Editora Cia. Brasil, 2ª edição, São Paulo-SP, 1949, pág.08.
2 SAUSSURE, A. de. Lutero - o grande reformador que revolucionou seu tempo e mudou a história da igreja. Editora Vida, São Paulo-SP, 2003, p. 15.
3 Ibid. p. 15.
4 Ibid, p. 17.
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aprovado, recebendo o seu primeiro 
grau acadêmico em Teologia, o bacha-
relado bíblico. A partir desse título, 
passou a lecionar matérias relaciona-
das às Escrituras Sagradas5. Em 1512, 
após exames e as formalidades legais, 
Lutero recebeu o título de licenciatura 
em Teologia, e depois de alguns dias, o 
título de doutor em Teologia6. Cursou 
ainda Bacharelado em Artes, sendo o 
segundo melhor numa turma de dezes-
sete alunos7.

A história da Educação em solo 
brasileiro está ligada aos jesuítas em 
15498. Segundo o pesquisador prof. 
dr. Helmut Troppmair, a primeira es-
cola em Rio Claro, foi criada em 04 de 

Colégio Koelle. Desenho a bico de pena e 
aquarelado pelo artista rio-clarense Luiz 
Miotto. 2012.

5 Ibid. p. 27.
6 Ibid, p. 30.
7  ALEX, Bem. Martinho Lutero - O monge alemão que mudou a igreja. Editora Luz para o Caminho Publicações, Campinas-SP, 1995, p. 15.
8 CÉSAR, ELBEN M. Lensz. História da Evangelização do Brasil- dos jesuítas aos neopentecostais. Editora Ultimato, 2ª edição, Viçosa-MG, 2000, p. 32.

Colégio Koelle - imagem aérea - 
Fonte: Arquivo Público e Histórico do 

Município de Rio Claro. Sem data.
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março de 1843, quando os fazendeiros 
e comerciantes contratavam profes-
sores particulares para a educação de 
seus filhos9. A educação era privada e 
restrita às pessoas que tinham recur-
sos financeiros, fato pelo qual poucos 
jovens e crianças estudavam, nesse 
contexto histórico.  

Os colonos imigrantes achavam 
que o ensino que seus filhos estavam 
recebendo tendo era fraco, e a questão 
da língua era uma grande barreira. O 
Reverendo Jacob Zink, pastor da Igre-
ja Evangélica Luterana, convidou o 
Pastor Theodor Koelle e sua família 
para lecionar em nossa cidade e o con-
vite foi aceito. Então, em 1833, os co-
lonos alemães e suíços, contrataram o 
pastor e professor Theodor Koelle que 
fundou assim a “Escola Alemã”10, ins-
talada até hoje em nossa cidade. Essa 
era uma das maiores preocupações 
dos imigrantes alemães, que vinham 
ao Brasil suprir a necessidade de mão 

de obra e motivados pela crise no “Ve-
lho Mundo”. Eles queriam um lugar de 
paz para ensinar e educar seus filhos11, 
não vinham à procura de riquezas ou 
em busca de aventura e sim para criar 
seus filhos e se desenvolverem comu-
nitariamente.

Além da chegada da família de The-
odor Koelle, no ano de 1847 chegaram 
mais famílias alemãs à região de Rio 
Claro. Dessas, 364 famílias fixaram-se 
na Fazenda Ibicaba, em Limeira. Essas 
famílias chegaram ao porto de Santos 
e subiram para o interior em carros de 
bois e, após duas semanas de viagem, 
os imigrantes alemães se instalaram 
e foram empregados pelas fazendas 
de nossa região12. Algumas famílias 
vieram para Rio Claro e aqui se aco-
modaram e, assim como nas cidades 
circunvizinhas, surgiram os “bairros 
alemães”. Com a queda agrária de pro-
dução, os imigrantes dirigiram-se para 
a zona urbana e assim se aglutinaram.  

Como os imigrantes praticavam pro-
fissões específicas na Alemanha, que não 
a agricultura, tiveram facilidade, após a 
queda da produção agrícola, de se adap-
tar ao contexto urbano e a maioria deles 
voltou às suas profissões de origem. Da 
permanência das famílias num mesmo 
local, nasceu a Vila Alemã13. 

Helmut Troppmair afirma que os 
colonos alemães influenciam muito a 
cidade de Rio Claro: “A influência dos 
antigos colonos provocou também a 
mudança no modo de vida e, principal-
mente, na dieta alimentar dos habitantes 
[...]”14. Além da influência cultural, os 
alemães também marcaram Rio Claro e 
região na área da medicina. Vários mé-
dicos alemães clinicaram em nossa ci-
dade. Os “bairros alemães” surgem com 
a motivação de “viver juntos”, afinal de 
contas eles desejavam preservar a he-
rança social, religiosa e cultural, enfim, 

a sua identidade. As dificuldades linguís-
ticas também forçavam os imigrantes 
a morarem perto uns dos outros15. Os 
imigrantes alemães que vieram após a 
solidificação do bairro alemão em Rio 
Claro, souberam que na Vila Alemã já re-
sidiam os patrícios, na Rua 6 A, e para lá 
se mudaram, atraídos pelo elemento cul-
tural, afinidades linguísticas, religiosos e 
seus usos e costumes16. 

O bairro conhecido como Vila Ale-
mã começou a ficar conhecido como 
a comunidade alemã que preservava 
suas raízes europeias. Quanto à reli-
gião, os primeiros moradores eram 
todos evangélicos, mas a partir dos 
casamentos das próximas gerações, 
os descendentes eram presbiterianos, 
luteranos e católicos. Por volta de 
1870, estabeleceram-se em Rio Cla-
ro numerosos Alemães e Suíços que 
contribuíram para a industrialização 
da cidade17. Os imigrantes estavam 
vivendo um bom momento na cidade, 
desfrutando de relacionamentos em 
solo tupiniquim como se estivessem 
na Europa. Estavam progredindo ma-
terialmente, falando  e desfrutando de 
paz para criar os filhos de acordo com 
seus costumes e cultura, que era o seu 
maior desejo. 

O progresso material não fez com 
que os imigrantes alemães frutos da 
Reforma Protestante perdessem a 
preocupação do progresso espiritual 
de seus filhos. Até a Proclamação da 
República, os colonos alemães não po-
diam construir templos, pois a religião 
oficial do país não o permitia e não po-
diam enterrar seus mortos no cemité-
rio local, o que fez surgir o Cemitério 
Evangélico. A partir da Proclamação 
da República, essas situações foram 
superadas juridicamente, mas o pre-
conceito ainda permeava as relações 
na cidade.

9 TROPPMAIR, Helmut. Rio Claro: Ontem e Hoje. Secretaria Municipal de Educação- Prefeitura Municipal de Rio Claro, Editora Tribuna 2000, 
2008, p. 59.
10 Ibid. p. 59.
11 PENTEADO, Oscar de Arruda. Rio Claro - Coletânea Histórica. 1977, p. 219.
12 TROPPMAIR, Helmut. Rio Claro: Ontem e Hoje. p. 63.
13 PENTEADO, Oscar de Arruda, p. 220 e 221.
14 Ibid. p. 64.
15 Ibid. p. 64.
16 Ibid. p. 65.
17 Ibid. p. 65 e 66.

Lutero. Fonte: www.e-cristianismo.
com.brptbiografias188-vida-e-
obra-de-martinho-lutero
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Uma das influências da Reforma 
Protestante foi na área educacional. 
Historiadores dizem que o grande refor-
mador Martinho Lutero valorizava mui-
to a educação. Ele ensinava cantando e 
fazia com que todos ficassem contagia-
dos aos estudos, a aprender e ensinar. 

Nossa amada cidade de Rio Claro 
sofreu impactos da Reforma Protes-
tante, pois formou uma nova cultura e 
uma nova forma de ver a vida, e essa 
nova cosmovisão cristã com viés evan-
gélico/protestante chegou à cidade de 
Rio Claro. Essa cosmovisão cristã fez 
e faz parte do imaginário de muitos 
rio-clarenses. Uma das marcas da re-
forma era a formação acadêmica e o 
acesso ao ensino. Theodor Koelle é um 
ótimo exemplo da influência educacio-
nal que a Reforma Protestante propor-
cionou à história da humanidade que 
respingou até nossa cidade. O Pastor 
Theodor Koelle não ensinava apenas 
princípios e valores ligados aos princí-
pios bíblicos, mas também matérias re-
lacionadas ao conhecimento acadêmi-
co das demais áreas do conhecimento 
humano. Além de pastor, ele tinha um 

18  KOELLE, Gunar Wilhelm. Colégio Köelle - Breve História de Uma Instituição Centenária. Revista do Arquivo Público e Histórico do Município 
de Rio Claro, Outubro 2010, nº 06, Editora Seta Regional, p. 45.
19 Ibid. p. 41.
20 Ibid.p. 45.
21  NAVAS, Sidney. Jornal Cidade de Rio Claro. A-10, quarta-feira, 24 de maio de dezembro de 2014.

vasto conhecimento em vários temas, 
assuntos e matérias relacionadas ao 
conhecimento humano. Theodor Koel-
le levava a sério o legado educacional-
-pedagógico da Reforma.

A influência da Reforma Protestan-
te na educação de Rio Claro foi mar-
cante nas primeiras gerações de imi-
grantes e na consolidação do colégio 
tradicional Koelle. 

A palavra tradicional é aqui em-

pregada em seu melhor sentido: a 

escola traz tudo o que é bom de 

sua experiência passada; mantém 

vivos seus valores éticos; promo-

ve a excelência na formação de 

sua juventude; e encontro sempre 

novos caminhos para manter a 

instituição afinada com os novos 

tempos e as novas tecnologias18.

O colégio Koelle sempre priorizou 
a qualidade e não a quantidade de 
alunos19. O professor Gunar Wilhelm 
Koelle, em seu artigo “Colégio Koel-
le - Breve História de uma instituição 
centenária” relata vários exemplos de 

alunos que fora referência em diversas 
áreas do conhecimento no Brasil e no 
exterior. Essa instituição de ensino 
centenária, que já manteve o regime 
de internato de 1910 a 1980, época em 
que o colégio ficou bem conhecido por 
receber alunos de todo o país. Nessa 
época, a maioria desses alunos perten-
cia a famílias de prefeitos, autoridades 
e da alta sociedade as quais enviavam 
seus filhos para receberem uma boa e 
equilibrada educação. Gunar ressalta 
que o Colégio Koelle, através do bom 
desempenho de seus alunos contri-
buiu para projetar o nome de Rio Claro 
em todo território brasileiro e também 
no exterior20.

O Colégio Koelle foi destaque no 
final do ano de passado (2014) por 
manter a tradição em excelência, des-
tacando-se no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) e ainda é a me-
lhor escola privada de Rio Claro. Um 
dos grandes diferenciais é a ênfase na 
formação completa do aluno afirma 
o diretor pedagógico Rui Alexandre 
Christofoletti21. A visão de uma forma-
ção completa é fruto da Reforma Pro-
testante que o Colégio Koelle mantém 
ao longo de seus 131 anos de existên-
cia. Hoje, o Colégio Koelle é um “Patri-
mônio” da Cidade de Rio Claro e um 
orgulho para o povo rio-clarense, pois 
sua presença ainda é relevante em nos-
sa cidade, nossa região, nosso estado 
e no país. 

Ano após ano, o Colégio Koelle 
recebe alunos de toda parte do nos-
so país, Estado e região à procura de 
uma educação pedagógica de qualida-
de elevada, de uma pedagogia reche-
ada de valores e disciplinas, de uma 
postura cívica e respeitosa diante da 
sociedade, de uma pedagogia cidadã 
que abarca todas as áreas do conheci-
mento, e ainda é reconhecido por seus 
preceitos religiosos. Um dos legados 
da Reforma Protestante é a vocação 
ao estudo e à educação.¢

Decoração natalina da Igreja Luterana, Av. 14 c/ Rua 5. Sem data. Imagem do 
acervo do Arquivo de Rio Claro.
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A Casa de 
Captação 
D`Água
Anselmo Ap. Selingardi Jr.
Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica
Inscrição: N. 1417 SP

A primeira estação de tratamen-
to de água de Rio Claro foi 
construída no antigo Horto 

Florestal, em 1942, pelo Engenheiro 
Agrônomo Armando Navarro de An-
drade, sobrinho, auxiliar e sucessor do 
Dr. Edmundo Navarro de Andrade na 
chefia do Serviço Florestal da Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro.

A Casa de Captação de Água, como 
era conhecida à época, fornecia água tra-
tada às inúmeras edificações do próprio 
Horto Florestal, tornando-o autônomo 
em relação à cidade, onde somente ha-
via a captação de águas dos mananciais 
do Morro Grande, Cachoeirinha e da 
Rua dois, Avenida vinte e seis.

Com enorme repercussão regional, 
a pioneira proposta foi encampada 
pelo então Prefeito Municipal Benedic-
to Pires Joly que, em agosto de 1949, 
na presença do então Governador 
Adhemar de Barros, inaugurou o Com-
plexo de Abastecimento de Água do 
Município, reformado e ampliado em 
1968, a atual E.T.A. I “José Maria Pe-
droso”.  Ali são captadas as águas do 
Rio Ribeirão Claro, no curso ao longo 
do Horto Florestal, com injeção de 80 
mil litros de água por segundo.

A Casa de Captação de Água encon-
tra-se na área da Floresta Estadual “Ed-
mundo Navarro de Andrade”, região que 
abrigou importantes atividades desde o 
período Pré-Histórico rio-clarense com 
acampamentos humanos e a fixação de 
grupos durante certas fases, ocorridos 
entre 20.000 e 3.000 anos atrás, e no His-
tórico, com suas fazendas coloniais: San-

ta Gertrudes, Santo Antônio e Cachoeiri-
nha, e Horto Florestal, com exploração 
de eucaliptos através de reflorestamento.

De acordo com informações, a “Casa 
de Captação D`Água” foi construída no 
ano de 1942.  À época, o complexo arqui-
tetônico de vanguarda e o Açude eram 
considerados verdadeiros “monumen-
tos ambientais” e atrações turísticas.

Construída em uma área de 139m², a 
casa de estrutura mista – galpão fechado 
com ripas diagonais – era revestida de 
argamassa e coberta por telhas france-
sas, da marca Arnaud Etienne et C il – 
Marseille – St Henry e S. Florestal C.P..

A água do Açude era trazida à casa 
de captação para tratamento, por meio 
de fluxo de gravidade (edificada em ní-

vel mais baixo, de acesso por escada 
de cimento com alguns degraus). Do 
Açude, dois canos – um original de fer-
ro batido e outro de PVC – seguiam em 
direção da casa, com um registro que 
permitia a entrada da água. 

O tratamento dava-se por etapas: 
chegada a água do açude à caixa mis-
turadora, adicionava-se Sulfato de 
Alumínio (substância usada desde a 
antiguidade, ainda hoje empregada 
na purificação da água, exemplificati-
vamente, em piscinas), misturado por 
meio de pás mecânicas rotativas, em 
dois tanques, alternadamente. Anexo, 
outro tanque para depósito de água 
potável, provavelmente provido de 
torneira. As águas prosseguiam para 
um tanque com placas de concreto pa-
ralelas – chicanas – que aceleravam a 
sedimentação, ou seja, “batiam a sujei-
ra”; os flocos formados aumentavam, 
de acordo com a velocidade da água e, 
agora mais pesados, restavam deposi-
tados no fundo – Decantador. 

A velocidade das águas diminuía 
quando vertiam à calha coletora e de-
pósito de lodo, enquanto as águas de 
limpeza do local escoavam para o Rio 
Santo Antônio. Seguiam para duas 
caixas de filtragem com camadas de 
areia lavada, grossa, de cerca de oi-
tenta centímetros de altura, e três de 
pedregulhos de variegados diâmetros. 
Restavam armazenadas em uma caixa 
d´água com três tampas individuais de 

Reservatório de água potável que abastecia a área 
central do Horto Florestal. Sem data.
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Fragmento de telha do século XIX in 
loco no entorno da E.T.A.. Sem data.

madeira; ao lado, uma escada de ferro 
dava acesso à válvula “sapo” e ao regis-
tro de limpeza “descarte do lodo”. 

A primeira operação do sistema 
sempre era desprezada e escoada 
para o Rio Santo Antônio. A água pu-
rificada, agora potável, era bombeada 
por potente motor e levada por enca-
namento a um depósito, construído 
cerca de quinhentos metros acima do 
complexo, com capacidade para vinte 
e cinco mil litros. Daí era distribuída, 
por gravidade, às instalações centrais 
do Horto Florestal.

 Há relatos de que, a partir da dé-
cada de 1983, uma inovação técnica – 
a adição de cloro na água – permitiu 
desinfecção ainda maior. Com risco de 
inundação, a bomba fora elevada so-
bre uma mesa de ferro, tendo inscrita 
na armação a data “22-12-83”. 

Em narrativa de José Sérgio De-
marchi, cujo pai “Zé Demarchi” dirigiu 
com eficiência a Cerâmica do Horto 
Florestal durante longo período, o 
responsável pelo tratamento da água 
naquela época era o Sr. Totó Cardoso. 
“Homem de baixa estatura, lenço no 
pescoço, que não dispensava um par 
de botas nos pés. O Totó não só pare-

cia um caubói, como era proprietário 
de uma mulinha baixinha, de acordo 
com o tamanho dele, ou seja, própria 
para o tamanho dele. Cuidava dessa 
mula como seu xodó, até que um dia 
alguns jovens tiveram vontade de dar 
uma volta de mula, e lá foi a mula do 
Totó na dança. Só que eram vários 
meninos, e todos queriam dar uma 
volta de mula. Sobe um no lombo da 
bichinha e cavalgava em desabalada 
carreira, sobe outro e repete a cena, 
enfim, todos queriam e a mula era 
uma só.  A  coitadinha não agüentou 
o tranco, acho que deu um enfarto na 
coitada e a mula morreu.”  1

Periodicamente, funcionários da CIA. 
PAULISTA realizavam a limpeza e a ma-
nutenção do açude e do complexo.      

Registre-se a valiosa colaboração da 
Arquiteta e Analista de Recursos Ambien-
tais Jessie Palma (competente e zelosa 
Gestora da Floresta Estadual), do Arqui-
teto Nelson França Jr., e do Sr. Antônio 
Bordin (Feitor-Supervisor do Horto Flo-
restal por cerca de trinta anos, constru-
tor da passarela de madeira de acesso à 
Igreja de Santo Antônio dos Eucaliptos), 
que muito contribuíram para o desenvol-
vimento das pesquisas históricas.

1 DEMARCHI, José Sérgio. Horto Florestal de Rio Claro: Símbolo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 1. ed. São Paulo: 
Ed. do Autor, 2006, p.31.

Torneira de metal encontrada no 
entorno da E.T.A. Sem data.

Tijolos confeccionados na antiga 
cerâmica do Horto Florestal e 
usados nas antigas construções, 
com a inscrição “IF” - Serviço 
Florestal. Sem data.

Peças líticas trabalhadas encontradas 
na caixa de filtragem. Sem data.

Estrutura do depósito de 
lodo. Sem data.
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Rio Santo Antônio que recebia as águas da 
limpeza do complexo arquitetônico. Sem data.

Para a Arqueologia, a Cidade é uma 
sobreposição de momentos, uma con-
centração da atuação sob um espaço 
concreto ao longo de muitos anos e essa 
complexidade exige trabalho de docu-
mentação arqueológica, obtendo-se, as-
sim, dados que muitas vezes não se en-
contram nos documentos oficiais. Então, 
nossa História por vezes é contada de ma-
neira distorcida, com interpretações errô-
neas de documentos ou por falta deles.

A história de Rio Claro, contada e 
estudada, registra ainda pontos obscu-
ros que, em virtude da falta de registro 
em documentação histórica escrita, ga-
nham força nos depoimentos pessoais. 
Tais relatos, após analisados, podem 
tornar-se fontes inesgotáveis de infor-
mações e importantes instrumentos de 
pesquisa histórica, ajudando-nos a re-
compor o passado recente, registrado 
tão somente na memória dos cidadãos.

Das dezenas de objetos pré-históri-
cos e dos séculos XIX e XX resgatados 
da “Casa de Captação D`Água”, desta-
cam-se artefatos de seixos fendidos de 
quartzo, de sílex preto, e marrom (co-
letados nas caixas de filtragens); ce-
râmicas (telha francesa importada de 
Marselha, telha colonial e tijolos com 
variegadas marcas confeccionados na 
própria cerâmica do Horto Florestal); 
ferragens (pregos, parafusos, porcas e 

Paisagem do complexo 
arquitetônico da Casa de Captação 
D´Água. Sem data.

Limpeza das chicanas repletas de 
lodo, resíduos, entulhos e vegetação. 
Sem data

Vista lateral da Casa de 
Captação D´Água. Acervo de 
Nelson França Jr.. Sem data.

Fundos do complexo arquitetônico, 
vendo-se instalação da bomba 
elétrica. Sem data.

armações diversas); material elétrico 
(em porcelana e fragmentos do anti-
go quadro de comando do sistema); 
de madeira; torneira de metal; ossos 
de peixe; valvas de moluscos, além de 
máquina não identificada. Tudo isso, 
sem contar o aparecimento na área en-
voltória da E.T.A. de quelônio, caran-
guejo, valvas de moluscos e rastros de 
mamífero silvestre.

Até o presente momento, pôde-se 
apurar tão somente o registro histórico 
referente à Planta “Das instalações do 
tratamento d`água na Fazenda do Hor-
to Florestal da C P.” (escala 1: 30, 1950).

***

Cumpre lembrar, nos termos do art. 
2º, da Carta para a Proteção e a Gestão 
do Patrimônio (ICOMOS/ICAHM, LAU-
SANNE 1990), que “o patrimônio ar-
queológico é um recurso natural frágil 
e não renovável. As políticas para sua 
proteção devem ser sistematicamente 
integradas àquelas relacionadas ao uso 
e ocupação do solo bem como as rela-
cionadas à cultura, ao meio ambiente 
e à educação. As políticas de proteção 
ao patrimônio arqueológico devem ser 
regularmente atualizadas, prevendo-se 
a criação de reservas arqueológicas”.¢
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Dr. Edmundo Navarro de 
Andrade. Acervo: Arquivo 
Público e Histórico do 
Município de Rio Claro. 
Sem data.

Antiga Casa de Captação 
D´Água (Estação de 
Tratamento de Água – 
E.T.A.). Acervo de Nelson 
França Jr.. Sem data.
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A Pinacoteca 
Municipal 
Pimentel Jr. e a 
preservação de 
seu acervo
Ilídia Faneco 
Analista Cultural - Secretaria Municipal de Cultura
Equipe do projeto de preservação do acervo da Pinacoteca Pimentel Jr.
(Edital Proac 002/2014 – Preservação de acervos museológicos)

A Pinacoteca Municipal Pimentel 
Jr. é vinculada à Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, atualmente 

administrada pelo Prof. Sérgio Deside-
rá, Prefeitura de Rio Claro.

Suas obras são exibidas ao público 
em exposições temporárias e temáti-
cas, embora ações para a conservação 
de seu acervo sejam continuamente 
desenvolvidas. Desde 2006, a analis-
ta cultural da Secretaria Municipal 
de Cultura, Ilidia Maria Faneco, com 
ampla experiência em museologia, é 
quem atua na promoção e organização 
dessas atividades.

A Pinacoteca Municipal Pimentel Jr., 
de Rio Claro, foi fundada em 10 de de-
zembro de 1966, a partir da iniciativa do 
artista-plástico rio-clarense Nicola Petti. 

Ainda jovem, Nicola Petti mudou-
-se para a cidade de São Paulo, onde 
desenvolveu seu trabalho. Recebeu 
inúmeros prêmios em diversas edições 
do Salão Paulista de Belas Artes. Em 
1960, juntamente com outros artistas, 
fundou a Revista Resenha Artística, da 
qual foi editor. Em 1978, fundou e tra-
balhou como conselheiro da Academia 
Paulista de Belas Artes. Participou de 
inúmeras exposições e, em 1970, foi 
honrado com uma mostra da Sociarte, 

composta por noventa de suas obras.
Para homenagear sua cidade natal, 

Petti idealizou uma coleção de belas 
artes para Rio Claro. Entusiasta, ini-
ciou uma campanha solicitando doa-
ções de obras para os inúmeros artis-
tas de seu convívio.

O resultado da campanha foi a do-
ação de sessenta e sete obras, assina-
das por artistas laureados nos Salões 
Oficiais Paulista e Nacional de Belas 
Artes, renomados professores de de-
senho e pintura de ateliês particulares 
e da Faculdade de Belas Artes e Liceu 
de Artes e Ofícios. Alguns deles foram 
premiados com bolsas de estudo nas 
academias de Paris.

Com o auxílio da professora de 
pintura e já consagrada artista Ilara 
Machado e de seu grande amigo José 
Pires Pimentel de Oliveira Jr, ligado 
à administração pública da época, na 
gestão do Prefeito Augusto Schimdt 
Filho, nascia a Pinacoteca de Rio Cla-
ro. Entretanto, Pimentel Jr. veio a fale-
cer antes de sua inauguração, por isso, 
seu nome é lembrado como patrono.

Dessa forma, deu-se início à forma-
ção de um acervo constituído por pin-
turas, desenhos, gravuras, fotografias, 
esculturas e demais objetos de arte 

que percorrem os mais diversos gêne-
ros e movimentos artísticos, desde a 
arte acadêmica até as novas tendên-
cias contemporâneas.

O perfil desse acervo está relacio-
nado à história da arte brasileira e à 
história da cidade, que tem como uma 
das principais marcas a pluralidade de 
etnias e povos que a constituíram.Essa 
diversidade cultural influenciou a arqui-
tetura, a gastronomia, a música e as ar-
tes em geral, as quais foram fortemente 
difundidas, sendo responsáveis por um 
expressivo legado que constitui o seu 
patrimônio material e imaterial.

Na primeira década do século XX, 
os primeiros professores de desenho e 
pintura – Primo Rivera e Lúcia Cereda 
de Lima – proporcionaram aos rio- cla-
renses a oportunidade de se aprimora-
rem,ao mesmo tempo em que  incenti-
varam e fomentaram o surgimento de 
reconhecidos nomes nas artesplásticas 
desta cidade. Formaram uma geração 
de pintores que, nos moldes do ensino 
acadêmico, vertente da época, produ-
ziram, com excelência, as mais belas 
obras da história da arte de Rio Claro. 

Além de retratos, naturezas-mortas, 
flores, pinturas de gênero, marinhas 
e pinturas decorativas, registraram as 
paisagens naturais e urbanas de Rio 
Claro; verdadeiros documentos histó-
ricos de singular representação icono-
gráfica das transformações da cidade.

Esses artistas tornaram-se professo-
res e mestres e perpetuaram o ensino e 
a produção artística na cidade. Alguns 
conectaram Rio Claro ao circuito da 
arte regional e nacional, participando 
de eventos paulistas e nacionais e atra-
vés de iniciativas como a realização dos 
Salões de Artes, criado em 1954, a pro-
moção de exposições, intercâmbios e 
cursos e o próprio empreendimento de 
se montar uma Pinacoteca.

Dando continuidade ao estímulo 
à arte, artistas de renome, até hoje 
são revelados nos eventos da cidade, 
através dos Salões de Artes Plásticas, 
promovidos pela Secretaria Municipal 
de Cultura de Rio Claro, que recebe 
obras de todo o Brasil e nos Salões No-
vos Olhares, organizados pelo Arquivo 
Público Histórico Municipal Oscar de 
Arruda Penteado,cuja proposta tem 
como foco a cidade.

Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2015

56



Barcos - Obra assinada pelo pintor e professor Gino Bruno. 
Seu trabalho foi considerado por Menotti Del Picchia e 
Portinari como um dos pontos altos da boa pintura brasileira. 
Acervo da Pinacoteca Pimentel Jr.

Esse universo de tradição e efer-
vescência cultural determina os aspec-
tos do acervo da Pinacoteca Pimentel 
Jr., resumidos, a seguir, em segmentos:

A história das artes-plásticas em 
Rio Claro, através de obras das primei-
ras gerações de artistas que exerceram 
o desenho e a pintura como profissão. 
Mencionamos Carlos Hadler, profes-
sor da Escola Profissional, discípulo 
de Theodoro Braga que se destacouna 
história da arte nacional, por introdu-
zir a temática brasileira nas artes de-
corativas, participando dessa forma, 
do movimento modernista.

Trabalhos de professores e artistas 
da cidade que foram laureados com 
importantes prêmios do cenário artís-
tico da época, como Guerino Grosso, 

Edgard Oehlmeyer e Ilara Machado e 
também de artistas e professores da 
região que frequentaram Rio Claro. 
João Dutra, Ettore Frederighi e Miguel 
Dutra, patrono da Pinacoteca Muni-
cipal de Piracicaba, compartilham o 
mesmo espaço.

Desenhos e pinturas que retratam 
paisagens naturais e urbanas da cidade, 
da formação do povoado à contempora-
neidade, elaboradas por artistas locais.

Esculturas, moldes, fotografias, 
desenhos, pinturas e objetos de tra-
balho do escultor italiano Vilmo Ro-
sada que residiu em Rio Claro e que 
possui obras na Itália, Rio de Janeiro, 
São Paulo e em muitas outras cidades. 
Citamos os bustos e monumentos nas 
Praças de Rio Claro, o Memorial da Po-

lícia Militar no Cemitério do Araçá, em 
São Paulo e Lojas Maçônicas do Rio de 
Janeiro e Rio Claro. Através dos obje-
tos de trabalho, o processo de elabora-
ção e desenvolvimento de uma escul-
tura pode ser mostrado, transmitindo 
ao público um conhecimento ímpar.     

Obras de professores de arte de re-
nomados ateliês de pintura, da Facul-
dade de Belas Artes de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, laureados nos Salões 
Paulista e Nacional de Belas Artes.

Composições de artistas de proje-
ção que frequentavamos salões, as gale-
rias e eventos artísticos e participaram 
de importantes movimentos artísticos 
como o impressionismo e o modernis-
mo com suas várias vertentes.

Criações de ícones da história da 

A restauradora Olga Faneco e seu professor de restauração 
Domingo Tellechea. Argentino, proprietário do Instituto 
Técnico de Restauro da cidade de São Paulo. Sem data.
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arte brasileira como Eliseu Visconti, 
Manabu Mabe, Alfredo Volpi, Aldemir 
Martins, Colete Pujol e Takaoka.

Produções contemporâneas clássi-
co-figurativas e de novas linguagens de 
artistas de Rio Claro e de várias partes 
do Brasil, incorporados ao acervo atra-
vés de Prêmios Aquisição dos Salões 
de Artes de Rio Claro e de doações. 

Enfim, essas peculiaridades, em seu 
conjunto, transformam o acervo da Pi-
nacoteca em relevante representação 
de caráter regional e global, tratando- 
se de rica fonte para difusão ao público. 

Durante anos, a Profa. Ilara Macha-
do gerenciou o acervo. A seguir, Maria 

Antonia GardenalMolon e, depois, a 
restauradora Olga Cristofoletti Faneco 
assumiu a função, até o ano de 2006.

A Profa. Olga Cristofoletti Fane-
co, pintora e restauradora, é forma-
da no Instituto Técnico de Restauro 
Domingos Tellechea, São Paulo, SP, e 
pelo Templo da Arte, Ribeirão Preto, 
SP.Também frequentououtros cursos e 
eventos da área e teve o privilégio de 
ter aulas com o Diretor da Equipe de 
restauro da Capela Sistina, no Vaticano.

Responsável pela Pinacoteca por 
longos anos, em 1990, iniciou um in-
cansável trabalho de preservação. 
Assumiu, depois, o posto de coordena-

dora da instituição promovendo, tam-
bém, exposições do acervo.

Grande incentivadora da ativida-
de artística da cidade, atuou como 
membro da comissão organizadora 
de diversos Salões de Artes e realizou 
mostras de vários artistas. Contribuiu 
para a formação do N’arte (Núcleo de 
Artistas-Plásticos de Rio Claro e Re-
gião) e fundou a Biblioteca de Artes 
Nicola Petti, com publicações para 
consultas e pesquisas, agregando va-
lor à Pinacoteca.

Em linhas gerais, a conservação e a 
restauração de uma obra não têm como 
finalidade deixá-la nova. Seu estado 
criativo original podeperder-se com os 
efeitos do tempo. A matéria envelhe-
ceu, transformou-se e sofreu algumas 
alterações muitas vezes irremediáveis e 
que fazem parte de sua história.Sendo 
assim, a restauração baseia-se na esco-
lha de um modo de proceder, norteada 
pela própria obra e em função dela. 

Análises, pesquisas, discussões e 
materiais específicos devem justificar 
as intervenções, considerando possi-
bilidades técnicas, científicas e histó-
ricas, bem como impossibilidades em 
relação àquela obra. 

Preservar a integridade de um ob-
jeto é chegar a uma interpretação crí-
tica; respeitar seu autor; ser fiel à sua 
proposta e à sua época; avaliar suporte 
e materiais empregados e compreen-
der quais as representações e quais os 
valores estão imbuídos na matéria. O 
restaurador tem, em última instância, o 
privilégio de tocar na obra.

Portanto, a tendência contempo-
rânea baseia-se na conservação pre-
ventiva, norteada por inúmeras pes-
quisas desenvolvidas por cientistas e 
técnicos, em diversos países do mun-
do, para que a sua aplicação evite as 
intervenções diretas da restauração 
propriamente dita. Além desses proce-
dimentos, o banco de dados utilizado 
na gestão do acervo é também instru-
mento para a salvaguarda patrimonial. 

O trabalho museológico tem como 
premissa três eixos básicos: a conser-
vação, a documentação e pesquisa e a 
comunicação de suas obras.

Além de uma obra de arte propor-
cionar prazer e deleite, ou até mesmo 
poder causar estranheza e repulsa ao 

Natureza morta elaborada por Guerino Grosso. O pintor foi 
uma das mairoes expressões da arte de Rio Claro. Acervo da 
Pinacoteca Pimentel Jr.

Rua Real Grandeza , RG - Obra em aquarela sobre 
papel do artista Oswaldo Teixeira, datada de 1924.
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ser observada, ela possui uma extensa 
capacidade de assegurar uma experi-
ência educacional significativa. Quan-
to mais explorada, dentre as inúmeras 
possibilidades comunicacionais da 
museologia, um objeto artístico ou 
museal pode proporcionar os mais di-
versos contextos ao expectador.

Para tanto, primeiramente, um tra-
balho interno de acondicionamento, 
armazenamento, higienização, contro-
le de pragas, elaboração de registros, 
coleta e organização de informações e, 
quando necessário, restauros sãocui-
dados indispensáveis e devem ser re-
alizados por profissionais especializa-
dos, obedecendo a normas e técnicas.

No Brasil, existem diversos órgãos 
reguladores que acompanham essas 
ocupações, dentre os quais apontamos 
o Conselho Regional de Museologia 
(COREM), o Comitê Internacional 
de Museologia (ICOM); a Associação 
Paulista de Conservação e Restauro 
(APCR); a Associação Brasileira de 
Conservação e Restauro (ABRACOR), 
o Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arqueológico 
e Turístico do Estado de São Paulo 
(Condephaat) e Instituto do Patrimô-
nio Histórico Nacional (Iphan).

Em 2014, a Pinacoteca Pimentel Jr. 
participou do Edital Proac 002 – Concur-
so de apoio a projetos de preservação de 
acervos museológicos no Estado de São 
Paulo –Unidade de Fomento e Difusão de 
Produção Cultural da Secretaria da Cul-
tura do Governo do Estado de São Paulo.

O projeto de preservação do acer-
vo da Pinacoteca Municipal Pimentel 
Jr. obteve o quarto lugar na classifica-
ção de 49 projetos inscritos, sendo que 
cinco projetos foram contemplados. 
Museu Lasar Segall, MASP, Museu de 
Arte Contemporânea de Sorocaba e o 
projeto O Caminho do Peabiru.

A Comissão de Seleção, presidida 
pelo Sr. Davidson Panis Kaseker, Di-
retor da Unidade de Preservação do 
Patrimônio da Secretaria de Estado 
da Cultura, obedeceu aos seguintes 
critérios de avaliação:a excelência e 
a relevância pública do projeto; qua-

lificação da equipe técnica envolvida; 
descentralização geográfica e capilari-
dade; diversidade temática e estética; 
viabilidade de realização e impacto 
institucional e demais itens.

O projeto foi elaborado por uma 
equipe técnica formada por Ilidia Ma-
ria Faneco e duas profissionais de no-
tória especialidade, a conservadora e 
restauradora Daisy Estrá, proprietária 
do Ateliê de Artes e Ofícios Daisy Es-
trá Ltda. e Diná Terezinha Camarinha 
Queiroz Jobst (Registro no. 19 do CO-
REM – 4ª. Região e no. 5064 do ICOM), 
na função de museóloga responsável.

Além do apoio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, o projeto conta com 
outras secretarias e diretorias da Pre-
feitura de Rio Claro como parceiros. 

A conduta do projeto foi adotada a 
partir das especialidades da museolo-
gia e tem como objetivo executar ações 

Poste do arco voltaico e marco 
da inauguração da água 
encanada em Rio Claro - Praça 
da Liberdade - 1886. 

Desenho a  bico de pena, por 
Aloysio Pereira, 1969.

Obra Villefranche S. Mer - France. Pintura de George Nasturel
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de conservação e documentação, no senti-
do de preservar a integridade física e con-
ceitual do acervo, para queele esteja em 
condições e preparado para as ações de 
extroversão que proporcionam inúmeras 
possibilidades de integração, além de ga-
rantir a geração de conhecimentos.

A execução do projeto será durante 
o ano 2015 e prevê a atualização da cata-
logação do acervo; a informatização do 
acervo com o cadastramento em banco 
de dados e imagens e a higienização e 
tratamento técnico para a conservação 
de todas as obras obedecendo práticas 
e utilizando materiais específicos para 
essa finalidade. Além disso, uma oficina 
básica de conservação e confecção de 
embalagens será oferecida pela Con-
servadora e Restauradora Daisy Estrá, 
destinadas a pessoas de baixa renda.

A aprovação do Projeto de preser-
vação do acervo da Pinacoteca Pimen-
tel Jr. no Edital Proac é de extrema im-
portância, visto tratar-se de um acervo 
crescente, cuja ampliação se dá continu-
amente. Atualmente, é constituído por 
aproximadamente seiscentas obras, ela-
boradas por artistas brasileiros e estran-
geiros que residem ou residiram no país, 
as quais exigem constantes cuidados.

Desde a sua primeira exposição, em 
1966, no segundo andar do Gabinete de 
Leitura, até os dias de hoje, as obras da 
Pinacoteca Pimentel Jr. já puderam ser 
vistas em diversos eventos do Clube 
da Lady e Rede Feminina de Combate 
ao Câncer, organizados pelas incenti-
vadoras da arte Maria Helena Pires de 
Oliveira e Maria Luiza Dantas da Gama 
Penteado, e realizados pela administra-
ção pública no Centro Cultural Roberto 
Palmari, Museu Histórico e Pedagógi-
co Amador Bueno da Veiga, Armazéns 
Culturais, Espaço Cultural do Shopping 
Rio Claro e Casarão da Cultura.

No segundo semestre de 2015, uma ex-
posição no Casarão da Cultura apresenta-
rá uma seleção de obras já conservadas. A 
mostra contará com um serviço educativo 
e uma sala sensorial para pessoas com bai-
xa visão e deficientes visuais. Simultanea-
mente, uma mostra de pôsteres em outros 
locais da cidade aproximará as pessoas 
dos processos de execução do projeto de 
preservação do acervo da Pinacoteca Mu-
nicipal Pimentel Jr., Edital Proac (Progra-
ma de Apoio à Cultura).¢

Bailarina - 
Desenho em 
carvão sobre 
papel, elaborado 
pelo pintor 
artista espanhol 
José Riera Sicart, 
em 1961.

Auto-retrato. Pintura 
de Nicola Petti. ( Rio 
Claro, 1904 - São 
Paulo, 1983 ).
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Implantação de 
Jardins e áreas 
verdes
Osmar Antônio de Campo Ribeiro
Técnico na implantação de projetos ferroviários
Técnico Agrícola com especialização em paisagismo avançado

O conhecimento das técnicas de 
implantação de projetos pai-
sagismo é de fundamental im-

portância para o sucesso do empreen-
dimento, em virtude da consolidação 
e posterior exuberância das plantas, 
transmitidas por meio das folhagens, 
flores, frutos e sementes; pelos sons 
produzidos pelos insetos, pássaros e 
outros animais presentes no local.

É notória a diferencia entre o “fa-
zer” e “o fazer o bem-feito”, e conse-
quentemente, a distinção entre os re-
sultados obtidos.

Toda atividade humana deve ser 
executada de tal forma que, após suas 
conclusões, obtenha-se a satisfação 
pelo trabalho bem elaborado, como um 
grande mestre concluindo sua obra de 
arte. Por isso, é durante a implantação 
de projetos paisagísticos que se detém 
a oportunidade para executar todos os 
trabalhos indispensáveis com total es-
mero, reduzindo transtornos futuros.

Esses projetos, quando bem elabo-
rados, não se devem só a uma prática 
muito difundida em nossas cidades: o 
sacrifício constante de áreas verdes, 
de vegetação em geral, pelas mais di-
versas razões.

Embora o curto prazo possa pare-
cer só a solução correta, a verdade é 
que eliminar uma praça para constru-
ção de um edifício público ou derrubar 
árvores para alargamento das pistas 
de automóveis,  a verdade é que com o 
tempo, tanto essas árvores como o es-
paço livre das praças farão muita falta. 
E recriá-los levará dezenas de anos, isso 

se houver a preocupação do replantio, 
porque, na maioria dos casos, só se 
derruba, sem replantar, e quando se re-
planta, a árvore não recebe os cuidados 
necessários podendo levar a consequ-
ências imprevisíveis. Ao mesmo tempo 
o controle dos arbustos em relação ao 
patrimônio público é deficiente.

A infraestrutura da nossa cidade não 
acompanha, nem pode acompanhar, 

esse vertiginoso crescimento em exten-
são e altura. Assim, também os veículos 
são liberados em número superior ao 
que as vias comportam, causando en-
garrafamento, então, para estacionar, os 
motoristas invadem as calçadas.

Os pedestres, por sua vez, expulsos 
de seus passeios, misturam-se aos car-
ros nas pistas de rolamentos, arriscan-
do a vida, provocando acidentes. Esse 
ambiente opressor leva os cidadãos a 
verdadeiros êxodos nos feriados e fins 
de semanas, provocando novos engar-
rafamentos e mais acidentes.

Essas graves modificações, que, 
por razões especificas, atingiram com 
mais ênfase algumas cidades, não dei-
xaram de se manifestar em toda nos-
sa rede urbana, com maior ou menor 
intensidade, principalmente porque o 
êxodo rural é um processo que se efe-
tiva em etapas e as cidades menores 
são escalas no trajeto em direção às 
cidades maiores. A expansão da rede 
viária, as conquistas da comunicação 
são outros fatores que englobam as 
cidades pequenas e médias nesse com-
plexo em transformação.

No canteiro central da Avenida Castelo Branco em outra época, foram 
colocados vasos com palmeiras neodips (palmeiras triangular), espécie 
robusta que chega ultrapassar 0,40m no tronco. Evidentemente não 
é uma espécie para vasos. O sistema radicular periférico impedia de 
receber umidade suficiente, razão da morte de algumas delas.

Devido a beleza que elas representam, teria que ser plantadas em um 
local livre, para que melhor fossem contempladas. Isso posto, depois 
de um período de adaptação no viveiro de mudas da prefeitura, 
foram transplantadas, fazendo parte do projeto de paisagismo que foi 
estabelecido defronte ao shopping center, tornando-o um local de lazer 
e bem-estar da população. Fotos de Osmar C. Ribeiro. Outubro de 2009.
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Clube de Campo de RC: O desnível do terreno 
possibilitou-nos o seccionamento do terreno 
de quase 90º. Essa face foi revestida em toda 
extensão com pedras que já existiam dentro 
do próprio clube. Nos rejuntes entre as pedras 
foram plantadas bromélias, com se vê na foto.

Fotos de Osmar C. Ribeiro. Sem data.

Aterramento do Condomínio Tainá: observando o nivelamento para evitar a 
entrada das águas pluviais na recepção. Pode-se ver a entrada com acesso 
a recepção, já com o paisagismo pronto. Na parte interna do condomínio, 
confluência da Avenida 45 com a Rua 5, áreas totalmente arborizadas. 
Lateral do condomínio: jardim suspenso, com canteiros modulados com 
concretos. Nessa área, a terra para criação dos jardins, já é permeável. Fotos 
de Osmar C. Ribeiro. Sem data.

Prefeituras enfrentam os proble-
mas de expansão territorial urbana, da 
atualização da rede de infraestrutura, 
de serviços, da política da habitação, 
da definição do uso do solo urbano, 

terra, da vegetação motivada, da fau-
na, do clima.

Restringir-me-ei a alguns desses 
problemas, que focaram mais de perto 
a minha área de atividade no passado.

Um problema que gostaria de men-
cionar é o da periferia das cidades. Se 
as zonas urbanas atuais são caóticas, 
seus subúrbios o são muito mais. Os 
problemas do crescimento, da expan-
são, tumultuam com rapidez incrível 
certas áreas. Novas terras são invadi-
das e zonas agricultáveis são ocupadas 
por casas ou indústrias, sem qualquer 
consideração, muitas vezes pela qua-
lidade do solo. Desse modo, percebe-
mos que faltam planejamento e infra-
estrutura; o lixo se acumula, as águas 
são poluídas; o que resta de vegetação 
está quase dizimado.

Um crescimento harmonioso tem 
que se basear em estudos com visão 
de futuro. Um zoneamento consciente 
deve preservar o patrimônio do municí-
pio, analisar a direção da expansão em 
função da geografia, da economia, da 
relação das estradas e com a natureza 
circundante, tratar da periferia urbana, 
manter zonas de mata (onde ainda hou-
ver), de campos naturais, onde pássaros 
e animais possam sobreviver, planejar as 
atividades agropecuárias e industriais, 
para que não se choquem nem prejudi-
quem mutuamente a população.

Essa falsa concepção de renovação 
urbana, ou de progresso, tem sacrifica-
do não só a vegetação existente, mas 
também a própria história das cidades.

destinado às diversas funções que 
deve preencher.

Caberá também a elas a definição 
dos usos do campo, segundo critérios 
que levem em conta a preservação da 
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O gramado pronto, em forma de tapete 
verde. Incluindo as arcas extremas, 
foi consumido 10.000m² de grama 
esmeralda.

Condomínio no Jardim São Paulo: 
Áreas verdes na parte externa desse 
condomínio ficaram próximas a calçada. 
Áreas verdes também na área de 
repouso interna. Fotos de Osmar C. 
Ribeiro. Abril de 1993.

Condomínio São Lourenço: boa parte 
das plantas foram plantada em áreas 
internas do edifício. Em sua parte 
frontal, 7caixas de inspeção, salientes, 
não causavam boa impressão do 
ponto de vista estético, vistas da rua. A 
camuflagem com seixos de rio foi uma 
forma de amenizar esse aspecto visual. 
Fotos de Osmar C. Ribeiro. Sem data.

Condomínio Tainá: jardins suspensos, 
vendo-se a terra moldada sendo revestida 
com grama esmeralda e o plantio das 
primeiras árvores. Fotos de Osmar C. Ribeiro, 
tiradas entre maio e junho de 1996.

Importantes obras de arte e de ar-
quitetura desaparecem, dando lugar a 
estacionamentos, cedendo a essa ati-
tude de negar o passado. Esquecem-
-se de que a coexistencial dos tempos, 
cristalizada no trabalho acumulado de 
muitas gerações é um dos principais 
encantos das cidades.

Os quintais e jardins residenciais es-
tão cada vez mais reduzidos. O descanso 
que proporcionavam terá que ser procu-
rado em jardins públicos. Com a nossa 
vida sedentária, o esporte assume papel 
importante e as praças terão que ofere-
cer possibilidades de opções para a prá-
tica de esportes e para jogos de crianças.

Mas as praças do interior, onde 
esses problemas não são acentuados, 
também não são lugares aprazíveis, 
pois recortadas de caminhos, acabam 
transformando-se em lugar de pas-
sagem. Perdem grandes áreas para 
monumentos, muitas vezes de gosto 
duvidoso. A vegetação é distribuída 
em inúmeros canteirinhos, como se 
fossem obstáculos que a trama de ca-
minho tem que contornar. E uma análi-
se das espécies de árvores, e arbustos 
utilizados é melancólica.

A educação, principalmente a edu-
cação da juventude, talvez seja a única 

Detalhe da construção e paisagismo 
do Centro Cultural. A escada dava 
acesso à biblioteca.

Projeto e paisagismo - Osmar A. C. 
Ribeiro. Execução - Arquiteto Dárcio 
Viana. Administração  - Cláudio de 
Mauro. Foto de Osmar A. de Campos 
Ribeiro. Sem data

medida viável para salvar o país da de-
sertificação e assegurar, como herança 
das futuras gerações, uma natureza 
mais equilibrada.

Devemos fazer nossos filhos entra-
rem em contato com a natureza, com-
preenderem o patrimônio que possuem. 
Fazê-los plantar, compreender a impor-
tância das arvores, ensinar-lhes a não 
mutilá-las. Mostrar-lhes a importância 
das associações de plantas, da ecologia.

Ensinar-lhes a coletar sementes, se-
mear, plantar as pequenas mudas, ter 
amor por elas, para que possam cres-
cer. Que passem a ver plantas como se-
res vivos, que têm o direito de crescer, 
florindo, frutificando, incutindo neles 
a perpetuação, a maravilha da expec-
tativa de uma formação de botões, de-
sabrochando em floração. Ensinar-lhes 
a riqueza do fenômeno da fecundação, 
às vezes feitas por abelhas, outras por 
pássaros, pelo vento ou pela água.

Passar a ver esse complexo, que 
é a natureza, onde associações mais 
assombrosas despertam emoções es-
téticas, provocadas pela forma, pelos 
ritmos, pela exuberância de cores.

Toda a riqueza está à nossa dispo-
sição, então é importante saber dela 
usufruir conscientemente.¢

Canteiro florido na mesma “pracinha”.
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Praça Navarro de Andrade: Inauguração em Agosto 
de 1961, por ocasião da 2ª Conferência Mundial do 
Eucalipto, no Palácio Mova em São Paulo. A 2ª parte 

dessa conferência foi realizada no antigo Horto 
Florestal de Rio Claro. O monumento com a placa, 

por mais de vinte anos, não foi instalado. Mas, com 
aprovação do Executivo, foram criados jardins floridos 
no entorno e uma placa de granito foi posta. Os dados 

foram fornecidos pela Escola Agrícola de Coimbra – 
Portugal. A limpeza do monumento e a colocação da 
placa foram da Associação Amigos do Horto. Foto do 

busto de Navaro de Andrade, de Osmar C. Ribeiro, sem 
data. Praça em paisagem, de Giorgi Bastos, 2014.

Nessa residência no bairro Cidade Nova, o jardim 
frontal não apresenta novidades.

A área permeável dos fundos onde foi criada a área 
verde merece citação especial: nos testes anuais 

do solo, percebeu-se que, durante o tempo para 
edificar a obra, a massa, o concreto, era preparado ali 
naquele espaço, tornando-o impermeável. Foi preciso 

um caibro de madeira em forma de alavanca para 
fragmentá-lo. Feito essa intervenção, outro obstáculo: 
os produtos químicos, a lavagem dos pinceis, também 

eram lavados nesse espaço. Isso posto, a qualidade 
dessa terra ficou comprometida. Foi preciso a 

remoção de 0,30-0,35m de terra, substituindo-a 
por outra, fertilizando adequadamente para criar a 

jardinagem. Foto de Osmar C. Ribeiro. 1989.

Parte inferior do Condominio Tilápias, onde existe as quadras de 
tênis, as piscinas, churrasqueiras, etc. A escada dava acesso à ampla 
esplanada unindo as duas torres. O espelho d’água existente entre as 
duas torres é cincundado por imensa área verde. Vale lembrar que 
esse área suspensa foi criada em forma de cava. A terra foi sendo 
incorporada em etapas de 0,10m, até atingir 0,40m de aterramento 
para essa grandiosa obra. Com jardim suspenso, de 2000 m2 de 
áreas verdes e com canteiros em moldura de concreto. Recebeu terra 
proporcionando um trabalho em alto-relevo, onde predominam grama 
e plantas ornamentais. Fotos de Osmar A. de Campos Ribeiro. Meados 
de 1990 a 1993. Jardim sobre lage em alto-relevo. Ao fundo, aparecem 
na foto as duas torres do Condomínio Tilápias.
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Anum não canta 
em gaiola: 
relato 
de uma 
experiência 
libertária 
em um sistema 
de privação de 
liberdade
Marcio Custodio de Oliveira

A experiência relatada aqui se 
inicia em abril de 2014, em uma 
unidade da Fundação Centro 

de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente – CASA, em Limeira, quan-
do foi iniciado um novo ciclo na agenda 
pedagógica trimestral do Curso de arte 
e cultura, carinhosamente chamado de 
“Oficina de Rádio”, realizado através do 
projeto Arteiros, oriundo da parceria 
entre esta fundação e uma ONG cha-
mada CEDAP – Centro de Educação e 
Assessoria Popular, que fornece os ar-
te-educadores que atuam em diversas 
áreas artísticas na Divisão Regional do 
Município de Campinas. 

A programação desse curso foi di-
vidida em duas partes: primeiramente, 
uma etapa teórica, com a intenção de 
compartilhar conhecimentos especí-

ficos sobre a história e função social 
da música e das rádios, bem como dos 
meios de comunicação e conhecimen-
tos gerais sobre temas diversos liga-
dos à cidadania. A segunda metade do 
curso foi dedicada às aulas práticas de 
locução, expressão oral, modulação de 
voz, sonoplastia, a fim de gravar um ou 
mais programas ao final do curso.

É importante ressaltar que esse curso 
foi embasado nas filosofias educacionais 
de vários autores, entre eles o professor 
Paulo Freire, que  é também utilizado 
como referencial teórico pela Superinten-
dência Pedagógica da Fundação CASA e 
pelo CEDAP e, independentemente de 
ser um autor de grande simpatia deste 
arte-educador, o fato de suas ideias com-
porem os fundamentos desses órgãos, dá 
força e legitima o nosso trabalho. 

Para explicitar esse fundamento 

trazemos as palavras do velho 

sábio. A educação das massas se 

faz, assim, algo de absolutamente 

fundamental entre nós. Educação 

que, desvestida da roupagem alie-

nada e alienante, seja uma força 

de mudança e de libertação. A 

opção, por isso, teria de ser tam-

bém, entre uma “educação” para a 

“domesticação”, para a alienação, 

e uma educação para a liberdade. 

“Educação” para o homem-objeto 

ou educação para o homem-sujei-

to. (FREIRE, 1967, p. 36)

Nessa perspectiva, iniciaram-se al-
gumas indagações relacionadas à con-
traditoriedade do contexto: 1- Como é 
possível uma Fundação que promove 

Ilustração de Marcio C. de 
Oliveira, 2015
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medidas socioeducativas de privação 
de liberdade, basear seu discurso te-
órico através das obras de um autor, 
como Paulo Freire, que defende com 
todas as letras uma educação como 
prática da liberdade? 2 – Neste caso, 
como seria possível realizar esse tra-
balho em termos práticos, ou seja, 
como poderiam atuar com liberdade, 
adolescentes privados de liberdade? 
3 – Seria coerente a expressão medi-
da socioeducativa de privação de li-
berdade, se partimos do princípio de 
que educação e liberdade são indisso-
ciáveis? Tentaremos responder essas 
questões ao final deste texto.

Bem, foi na faculdade de pedago-
gia que tivemos maior contato com 
as obras de Freire. No entanto, fo-
ram esses anos de atuação artística e 

educacional que nos possibilitaram a 
compreensão de suas ideias e a iden-
tificação com elas; afinal, toda sua te-
oria advém de uma prática consisten-
te e que, por coincidência ou não, era 
semelhante à que sempre praticamos. 
Não poderia ser diferente, uma vez que 
nossa primeira faculdade foi a Capoei-
ra Angola, a faculdade do negro, como 
dizia Mestre Gato Preto1. Essa, por sua 
vez, nasceu da ânsia de liberdade de 
homens naturalmente livres que foram 
socialmente escravizados e injusta-
mente presos no cativeiro. 

As consequências da história do 
nosso país mostram a violação dos 
direitos descritos nas leis como a De-
claração Universal dos Direitos Huma-
nos, Constituição Federal e Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Aliás, 

conhecemos a longa investida das eli-
tes brasileiras em manter a população 
pobre, sobretudo os negros, na condi-
ção de subalternos, bem como as mais 
modernas estratégias importadas dos 
EUA, de criminalização da pobreza, 
e extermínio da juventude negra e fa-
velada, através da intensificação da 
repressão policial com o “tolerância 
zero”. Contudo, embora os “cidadãos 
de bem” incorporem o discurso das eli-
tes, reforçados por programas jorna-
lísticos policiais e sensacionalistas, a 
realidade é bem escrita por Wacquant:

(...) a insegurança criminal no Bra-

sil tem a particularidade de não ser 

atenuada, mas nitidamente agrava-

da pela intervenção das forças da 

ordem. O uso rotineiro da violência 

Ilustração de Marcio C. de 
Oliveira, 2015
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letal pela polícia militar e o recur-

so habitual à tortura por parte da 

polícia civil (através do uso da “pi-

mentinha” e o “pau de arara” para 

fazer os suspeitos “confessarem”), 

as execuções sumárias e os “desa-

parecimentos” inexplicados geram 

um clima de terror entre as classes 

populares, que são seu alvo, e ba-

nalizam a brutalidade no seio do 

Estado. (...) Essa violência policial 

inscreve-se em uma tradição mul-

tissecular de controle dos miserá-

veis pela força, tradição oriunda da 

escravidão e dos conflitos agrários, 

que se viu fortalecido por duas dé-

cadas de ditadura militar, quando a 

luta contra a “subversão interna” se 

disfarçou em repressão aos delin-

quentes. (WACQUANT, 2011, p. 11)

Conscientes dessa realidade que 
nos cerca e nos assola, não apenas pe-
los estudos deste autor, mas pela vivên-
cia cotidiana enquanto jovens negros 
da periferia compreendemos, cada dia 
mais, a necessidade ter uma atuação 
docente com posição política bem defi-
nida, afinal como já dizia Freire:

A compreensão dos limites da práti-

ca educativa demanda indiscutivel-

mente a claridade política dos edu-

cadores com relação a seu projeto. 

Demanda que o educador assuma 

a politicidade de sua prática. Não 

basta dizer que a educação é um ato 

político assim como não basta dizer 

que o ato político é também educa-

tivo. É preciso assumir realmente a 

politicidade da educação. (...) Não 

posso reconhecer os limites da 

prática educativo-política em que 

me envolvo se não sei, se não estou 

claro em face de a favor de quem 

pratico. O a favor de quem pratico 

me situa num certo ângulo, que é de 

classe, em que divisa o contra quem 

pratico e, necessariamente, o por 

1 José Gabriel Góes, mestre de capoeira angola nascido em Santo Amaro da Purificação.
2 Consciência ingênua é aquela que — por motivos que cabe à análise filosófica examinar — não inclui em sua representação da realidade exterior 
e de si mesma a compreensão das condições e determinantes que a fazem pensar tal como pensa. Não inclui a referência ao mundo objetivo como 
seu determinante fundamental. Por isso julga-se um ponto de partida absoluto, uma origem incondicional, acredita que suas ideias vêm dela mes-
ma, não provêm da realidade, ou seja, que têm origem em idéias anteriores. Assim, as ideias se originam das ideias. A realidade é apenas recebida 
ou enquadrada em um sistema de idéias que se cria por si mesmo. (PINTO, 1993, p. 59)

que pratico, isto é, o próprio sonho, 

o tipo de sociedade de cuja inven-

ção gostaria de participar. (FREIRE, 

2001, p. 25)

Nessa perspectiva, procuramos, 
ao trazer como tema inicial a história 
da música, trazer também a história 
da África, o continente considerado o 
berço da humanidade e com isto, para 
além das questões musicais, adentra-
mos as questões históricas e sociais 
que afetam diretamente o público en-
carcerado, sobretudo os afrodescen-
dentes. Saltamos alguns séculos até a 
criação do liberalismo, da indústria, o 
surgimento dos aparelhos sonoros e 
instrumentos musicais modernos, os 
propósitos e as consequências da in-
dústria fonográfica e as novas funções 
sociais dos meios de comunicação.

O olhar direcionado para as ques-
tões de classe, raça e gênero, do ponto 
de vista dos oprimidos é outro indica-
tivo do posicionamento deste educa-
dor. Uma vez que a abordagem desses 
temas na perspectiva dos opressores 
produzem consciências ingênuas2 que 
naturalizam as hierarquias sociais para 
manutenção do status quo, por isso 
entendemos que nosso papel é provo-
car a inversão desse caminho para o 
desenvolvimento de uma consciência 
crítica que analise a realidade histórica 
e material que constrói tais relações de 
poder, a fim de combatê-las. Por isso, 
concordamos com Santos quando diz:

(...) ser necessária uma outra te-

oria da história, que devolva ao 

passado a sua capacidade de re-

velação, um passado que se reani-

me na nossa direção pela imagem 

desestabilizadora que nos forne-

ce do conflito e do sofrimento hu-

mano. Essas imagens desestabili-

zadoras nos ajudarão a recuperar 

a nossa capacidade de espanto e 

de indignação, recuperar o nosso 

inconformismo e a nossa rebel-

dia. (SANTOS, 1996, p. 17)

Para além da base teórica, é impor-
tante considerar alguns aspectos da 
nossa metodologia. Ao tratar de assun-
tos prioritariamente teóricos e conteú-
dos fundamentais para colaboração do 
processo reflexivo dos adolescentes, 
nós o fizemos com apoio de atividades 
práticas, corporais, artísticas e criati-
vas. Com o cuidado de não atuar com 
aulas estritamente expositivas, pro-
curamos desenvolvê-las através da vi-
vência musical, contação de histórias 
e reflexão sobre estas questões. Para 
isso, levamos  instrumentos diversos, 
tocando, experimentando, compondo 
letras, assistindo aos vídeos e filmes 
referentes, tornando, assim, a aula te-
órica mais interessante, menos estres-
sante, sem separar o cérebro do resto 
do corpo. Outra estratégia foi recorrer 
à flexibilidade do plano de aula, ao 
consultar os participantes sobre temas 
que gostariam de conhecer. 

De um modo geral, os temas que 
mais apareceram foram roubo, drogas, 
corrupção e liberdade; além dessas, 
surgiram propostas de promover espa-
ços para ouvir música do gosto deles, 
em geral rap e principalmente funk, 
bem como ir logo para as aulas práti-
cas de sonoplastia e gravação. A partir 
dessas propostas e palavras-chave, re-
elaboramos o cronograma. Essa práxis 
faz valer o que Vieira Pinto ensina sobre 
a concepção de educando, a partir de 
uma consciência crítica da educação.

O educando é o “sujeito” da educa-

ção (nunca o objeto dela). (...) As 

concepções ingênuas da educação 

rebaixam o educando à condição 

de “objeto” e o levam a conceber-

-se a si mesmo como ser passivo, 

no qual o professor infunde o 

saber que possui. Este ponto de 

vista é: 1) moralmente insultante 
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(pois ignora a dignidade própria 

do homem pelo simples fato de 

ser homem, não importando se 

é letrado ou não); 2) antropolo-

gicamente errôneo (pois ignora 

que o aluno é portador de uma 

cultura, de capacidade de pensar 

logicamente em função de seu 

contexto social); 3) psicologica-

mente esterilizante (pois desani-

ma, inibe e impede os estímulos 

para a aprendizagem, uma vez 

que recusa ao alfabetizando sua 

capacidade de fazer-se instruído 

por si, como sujeito); 4) pedago-

gicamente nocivo (pois deixa de 

aproveitar o saber do analfabeto 

como ponto de partida para o de-

senvolvimento de novos conheci-

mentos). (PINTO, 1944, p. 64-65)

Quando os educandos se compre-
enderam como protagonistas do seu 
processo educativo, as aulas tomaram 
outro rumo, o interesse pelo estudo 

ampliou-se. Infelizmente, o contexto 
nos obrigou a trabalhar com a preca-
riedade do tempo, espaço e recursos, 
pois não há nos centros uma biblioteca 
ampla, nem acesso à internet, e as sa-
ídas pedagógicas são demasiadamente 
complicadas pela burocracia. Assim, 
fizemos breves pesquisas fora da Fun-
dação e fora do horário de trabalho, 
sem a participação dos adolescentes, 
levantando informações como: defi-
nição do termo roubo, propriedade 
privada e casos de corrupção dos po-
líticos no Brasil, e com apoio deste 
material aprofundamos as discussões, 
mantendo alguns objetivos planejados 
anteriormente. 

Em quase todas as aulas teóricas 
desta segunda parte, repetíamos um 
método. Dividíamos os grupos que te-
riam como tarefa ler o material pesqui-
sado, escrever e/ou desenhar tudo o 
que conseguissem entender e expres-
sar em uma cartolina. Em seguida, es-
ses cartazes eram colados nas paredes, 

e feita uma apresentação dos grupos, 
após o que, o arte educador posicio-
nava-se, a fim de fazer uma síntese 
mais elaborada e orientar a respeito 
de alguns possíveis equívocos concei-
tuais sobre as questões trazidas pelos 
grupos, sempre com músicas de fundo 
escolhidas pelos adolescentes.

Às vezes, a turma estava bastan-
te animada, às vezes, apenas alguns 
queriam participar e em outras vezes 
ninguém queria fazer nada, e estes es-
tados de espírito eram respeitados e a 
aula era improvisada, reinventada. Se 
os adolescentes quisessem ficar ape-
nas ouvindo aquelas músicas, ficar em 
pé, andar pela sala, sentar em qualquer 
postura na cadeira, inclusive com os 
pés sobre outra, ou até mesmo dormir 
durante a aula, não era problema, se-
gundo a concepção educativa do arte-
-educador, opção   que é garantida pelo 
direito à liberdade de cátedra. 

Essa postura não é desleixo para 
com a participação dos educandos, 
pelo contrário, faz parte do compro-
misso e coerência política, antirrepres-
siva e libertária que, como temos vis-
to, tem embasamento e caracteriza-se 
pelo que chamamos de movimentos de 
esquivas, perante o que está estabele-
cido. No que tange à arte da educação, 
vemos a necessidade de confrontar 
com a presença opressora das grades 
nas salas de aula e com as normas roti-
neiras, mesmo que seja dando espaço 
para o ócio esporádico. Nesse contex-
to, nos identificamos com as indaga-
ções e reflexões de Gambini:

Qual é o contrário da mente dou-

tora, sólida e inabalável como 

um edifício de concreto armado? 

É aquela feita de nuvem, despro-

vida de materialidade, sem dure-

za nem forma fixa. Ela se deixa 

levar pelo vento, vai mudando de 

cor e de espessura, e é impossí-

vel prendê-la a uma âncora. Ela 

plaina, paira, sobrevoa, desce ao 

chão e novamente se eleva até as 

alturas. (...) O que se pode pôr 

dentro de uma caixa, em conten-

ção, sob domínio, conservado 

e arquivado? Luz do sol, chuva, 

orvalho? Não. Ferro velho, mi-

nerais, um animal em decompo-

Ilustração de 
Marcio C. de 
Oliveira, 2015
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sição? Sim. Mas nuvem não dá. 

Como a alma, ela é inaprisioná-

vel. (GAMBINI, 2010, p.151)

Essas palavras foram encontradas 
em um artigo intitulado “Com a cabeça 
nas nuvens”. Sugestivo ao contexto das 
aulas de rádio na Fundação, onde, na 
maioria das vezes, os adolescentes es-
tão pensando na vida fora dali, no mun-
dão, nas nuvens. Há diversas atividades 
educacionais que não lhes são atrativas 
por conta de sua obrigatoriedade; por 
outro lado, aderem àquelas que possam 
ajudá-los a, como dizem, distrair a men-
te, abstrair o tempo e o espaço.

Ademais, ainda que nossa práxis 
seja embasada de forma consistente, 
muitas vezes é mal compreendida, 
pois não há conhecimento por parte 
de outrem, sobre os fundamentos que 
a sustentam.  Sendo assim, torna-se 
motivo de grandes transtornos diante 
das regras institucionais e, principal-
mente, da postura treinada dos cha-
mados agentes de apoio socioeduca-
tivo, que sempre se viam no direito e 
na obrigação de intervir de maneira 
extremamente autoritária e represso-
ra, cobrando dos alunos uma postura 
padronizada, conforme a rotina esta-
belecida no centro, passando desres-
peitosamente por cima da atuação le-
gítima do professor, provocando o que 
chamamos de movimentos de captu-
ra: em outras palavras, a tentativa de 
se manter o que está estabelecido, sem 
questionamento ou reflexão. 

Certas atividades cumprem o pa-
pel de distrair as mentes no sentido de 
inverter o famoso ditado “mente vazia 
é oficina do diabo”, ou seja, o entendi-
mento de que o fato de esses jovens 
ficarem parados, pensando sobre seu 
sofrimento sem condições de refletir 
com tranquilidade sobre a realidade 
que os cerca, pode ser nocivo, pois se 
acredita que estão o tempo todo  arqui-
tetando planos mirabolantes de fuga e/
ou rebelião, o que em parte é possível, 
se levarmos em conta a tensão presen-
te. Sob a lógica, de “distrair a mente”, 

essas atividades estão cumprindo um 
papel mais ligado à contenção, do que 
à educação. Estão, portanto, sob a ló-
gica dos movimentos de captura.

Frente a isto, surgem os movimen-
tos de esquivas praticados pelos ado-
lescentes, que, embora o façam sem 
reflexões aprofundadas, partem da 
desobediência como forma de libertar 
seus corpos e mentes de regras que 
tentam o tempo todo padronizar os 
comportamentos. Estes movimentos, 
às vezes encontram força em ativida-
des educacionais que possibilitam a re-
flexão, a leitura de mundo, o compar-
tilhar desta leitura e principalmente a 
reelaboração deste mundo.  

Desse modo, em uma instituição 
regrada, com resquícios ideológicos 
da ditadura militar, a arte ensinada por 
educadores que tem posicionamento 
político pautado na liberdade e solida-
riedade, se apresenta como um movi-
mento de esquiva. Para compreender a 
arte condizente com esta posição, viaja-
mos novamente ao continente africano: 

[Na] concepção africana tradicio-

nal, a arte não se separa da vida. 

Antes, abrange todas as suas for-

mas de atividade, conferindo-lhes 

sentido. (...).Lá, ao contrário do 

que se passa em nossa sociedade 

moderna, não existia separação 

entre o sagrado e o profano. Tudo 

se inter-relacionava porque tudo 

se baseava no sentido profundo 

da unidade da vida, da unida-

de de todas as coisas no seio de 

um universo sagrado onde tudo 

era interdependente e solidário. 

(HAMPATÉ BÂ, 1977, p.12, g.n.)

Esse movimento que dá outros sen-
tidos, não racionalistas, à existência 
do ser humano, frente à contenção e 
disciplina, oferece alternativas para: 
a) – a sobrevivência da desconfiança 
reflexiva que não aceita imposição de 
nenhuma regra que sirva simplesmen-
te para aprisionar a subjetividade; b) 
– a convivência com alegria de viver 

que escancara o sorriso nos rostos e 
nos corpos, mesmo diante das adver-
sidades, lidando com elas através da 
irreverência; e c) – a revivência cria-
tiva, que não se enquadra em moldes e 
modelos e modifica o estabelecido.  

Estas três alternativas em unida-
de fazem transparecer a fragilidade do 
sistema repressivo, pois não importa 
o quão agressivas sejam as represálias, 
uma vez acesa a chama da vida, em sua 
teimosia permanente, as relações de po-
der capilar3 tendem a ser rompidas num 
constante jogo de movimentos de cap-
tura e esquivas, como na capoeira. São, 
portanto, atividades educacionais incon-
formistas, que “despertam as mentes”, 
não as distraem, e que lhes dão asas para 
voar até as nuvens, e pés para caminhar 
com segurança na realidade, afinal:

A educação para o inconformismo 

tem de ser ela própria inconfor-

mista. (...) Por isso, a sala de aula 

[e as instituições educacionais] 

tem de transformar-se ela própria 

em campo de possibilidade de 

conhecimento dentro do qual há 

que optar. Optam os alunos tanto 

quanto os professores [e todos os 

profissionais] e as opções de uns 

e outros não têm de coincidir nem 

são irreversíveis. As opções não as-

sentam exclusivamente em ideias 

já que as ideias deixaram de ser 

desestabilizadoras no nosso tempo. 

Assentam igualmente em emoções, 

sentimento e paixões que conferem 

aos conteúdos curriculares sentidos 

inesgotáveis. Só assim é possível 

produzir imagens desestabilizado-

ras que alimentem o inconformismo 

perante um presente que se repete, 

repetindo as opções indesculpáveis 

do passado. (SANTOS, 1996, p. 18)

Ao trabalhar nessa perspectiva, 
os adolescentes da oficina de rádio 
conseguiram expressar seu incon-
formismo ao produzir um programa 
chamado “Rádio Furacão – a rádio 
que toca o seu coração”, onde ha-

3 Mas quando penso na mecânica do poder, penso em sua forma capilar de existir, no ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge 
seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana. (FOUCAUL, 2013, p. 215)
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via quatro apresentadores principais 
(Fala Memo, Fala Grosso, Fala Fino 
e Fala Mansa) e uma equipe de sono-
plastas e MC´s de funk. O programa 
foi dividido em diversos quadros, 
como o quadro Musical, onde os 
MC´s podiam cantar letras de autoria 
própria. Nessas músicas eles falam 
sobre a tristeza de estar presos e lon-
ge dos familiares e amigos, sobre a 
opressão no cotidiano da fundação e 
sobre a ânsia de liberdade.

O quadro jornalístico, com o “Jor-
nal furacão – aqui a notícia é um ven-
daval”, onde produziram duas maté-
rias, a primeira sobre um deputado 
que mesmo sendo comprovadamente 
culpado de roubo de verba pública, 
saiu ileso e a segunda sobre um pai 
de família preso por roubar um litro 
de leite. Intercalado com intervalos 
comerciais da “Firma Forte S/A”, 
que oferece o “corruptómetro”, um 
aparelho revolucionário que deve 
ser instalado nas urnas eletrônicas, 
e da “Empresa Família Grande e 
Complicada” com o seu “salaritcho 
aumenteitor”, uma máquina que faz 
os patrões aumentarem o salário dos 
funcionários. Já no quadro “Pensa-
mentos Furacão” o apresentador traz 
frases do Bob Marley e um conto 
dramático onde três homens morrem 
congelados na neve por se negarem a 
compartilhar suas lenhas.

O programa foi encerrado com a 
participação do arte-educador que 
os “obriga” a fazerem a formação e a 
cantar uma versão do Hino Nacional, 
elaborada por ex-internos da CASA 
Escola Rio Claro, durante a primeira 
experiência de oficina de rádio, que fi-
naliza com o verso: “pros filhos desse 
solo ninguém viu  justiça no Brasil”. 
Eles se “rebelam” contra a “autorida-
de do professor”, ao apresentarem tre-
chos do ECA e por fim soltam a música 
de um dos MC´s, parodiando a música 
“Poeira” da Ivete Sangalo, intitulando-
-a de “Liberta”.

Ao final deste trabalho pudemos, 
na posição de docente/pesquisador, 
compreender que a experiência liber-
tária se deu nesse espaço autoritário, 
ao provocar a rebeldia que se faz ne-
cessária. No entanto há a necessidade 
de refletir com mais profundidade a 

respeito das três questões colocadas 
acima e, para isso, precisaremos de 
mais estudo.

 O que por ora pudemos visualizar 
é que:

 1 - Embora essa Fundação tenha 
a característica de cumprir medidas 
socioeducativas de privação de liber-
dade e mantenha diversos resquícios 
ideológicos positivistas e behavio-
ristas, sabemos que essas políticas, 
regras e ideologias são construídas 
sócio-historicamente e, portanto, po-
dem ser modificadas através dos tem-
pos em processos construtivos. Nessa 
perspectiva, há pessoas que procuram 
pensar e, na medida do possível, ins-
tituir outros paradigmas que orientem 
a medida socioeducativa em outros 
sentidos. Então, acreditamos que seja 
esse o motivo de a Superintendência 
Pedagógica basear seu discurso teóri-
co através das obras Paulo Freire, ain-
da que seja absurdamente discrepante 
com a prática institucional. 

2 – Somente se torna possível rea-
lizar um trabalho educacional que em-
podere os adolescentes internos para 
atuarem com liberdade e autonomia, 
se houver a ousadia de profissionais 
das diversas áreas para compreender e 
arriscar a incorporação dos princípios 
de uma educação libertadora. Ainda 
assim, como a determinação jurídica 
é de privação de liberdade, esse movi-

mento será conflituoso e, neste caso, 
além do apoio teórico instituído em 
documentos como o caderno da Supe-
rintendência Pedagógica, é importante 
valorizar a noção de conflito, propos-
ta por Souza Santos, e assumir o jogo 
de capturas e esquivas no sentido de 
provocar movimentos transformado-
res, inclusive na questão jurídica, sem 
medo de ser feliz. 

3 – Compreendemos que não é 
possível “estancar uma hemorragia 
com um esparadrapo”, e é isso o que 
a política repressiva vem fazendo para 
“reduzir” a delinquência frente à negli-
gência do Estado mínimo neoliberal. É 
necessária uma mudança paradigmáti-
ca da sociedade como um todo. Ciente 
disso somos fiéis  ao nosso estrebu-
chamento intelecto/visceral  que nos 
faz gritar pelo o fim da propriedade 
privada que é o grande roubo defen-
dido e “naturalizado” pelos discursos 
feudais, liberais e positivistas, e pelo 
fim de todas as medidas de enclausu-
ramento, ainda que sob a justificativa 
de ressocialização ou atendimento so-
cioeducativo.

 Afinal, acreditamos que não basta 
falar em um processo educativo em 
sistemas de privação de liberdade, é 
necessário repensar o modelo de so-
ciedade em que vivemos, mas pode-
mos e devemos partir de onde estamos 
para melhorar o futuro.¢
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A atuação de 
Pedro Cameron na 
música brasileira: 
da cidade de Tatuí 
à Rio Claro
Djalma de Campos Gonçalves Júnior

Pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da 
Universidade Estadual de Campinas. (NICS/UNICAMP).

O violonista, maestro e composi-
tor brasileiro Pedro Cameron 
nasceu na cidade de Santo An-

dré, São Paulo, em 1949. Exerceu gran-
de atividade musical no interior do Es-
tado de São Paulo, desde a década de 
1970, com um grande reconhecimento 
do meio musical. Sua vida profissional 
pode ser dividida em três linhas de atu-
ação: a primeira diz respeito  às suas 
atividades como pedagogo, a segun-
da está relacionada a seus trabalhos 
como compositor e a última, mas não 
menos importante, mostra  sua atua-
ção como intérprete de obras para vio-
lão erudito. 

O primeiro contato do compositor 
com o violão foi 1965, sob a influência 
no rádio do principal violonista brasi-
leiro da época, Dilermando Reis (1916-
1977), vindo a conhecer depois Andrés 
Segovia (1893-1987), o primeiro gran-
de concertista de violão do século XX. 
Logo após, iniciou seus estudos violonís-
ticos com Aroldo Volpi (s/d) e em segui-
da com Oscar Magalhães Guerra (s/d), 
sendo este também, professor do grande 
violonista Geraldo Ribeiro (1939).

Posso dizer que tive a sorte de, 

desde o início, encontrar bons pro-

fessores, uma vez que é comum 

ver pessoas esforçadas e com bom 

potencial que não encontram uma 

boa orientação. Em Santo André, 

estudei com Aroldo Volpi, que ha-

via sido aluno de Isaías Sávio (1900-

1977), e mais tarde, já em São Pau-

lo, prossegui meus estudos com 

Oscar Magalhães Guerra. O profes-

sor Guerra, como era chamado, foi 

um grande mestre, tendo estudado 

com Atílio Bernardini (1888-1975), 

que era uma pessoa bastante mi-

nuciosa e que havia desenvolvido 

todo um trabalho escrito sobre a 

técnica do violão.  (Cameron, 2009)

Os professores eram de escolas tra-
dicionais do violão erudito, portanto pre-
cedem uma abertura introdutória sobre 
o conhecimento da técnica do repertório 
violonístico a Pedro Cameron. O compo-
sitor também teve outros professores, 
como: Cláudio Stephan (s/d),com quem 
teve aulas de composição, percussionista 
da Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo e professor da USP na década de 
1970, executante de música contempo-
rânea brasileira e internacional; Mauri-
ce Leroux (1923-1992), com quem teve 
aulas de regência, que fora regente da 
Orquestra Nacional da França na déca-
da de 1960; Leon Biriotti (1939), com 
quem teve aulas de composição, obo-
ísta e regente, nascido em Montevidéu. 
Estudou com A. Ginastera (1916-1983) 
e Gyorgy Ligeti (1923-2006), possuindo 
forte influência de música latino-ame-
ricana em suas composições; Peter 
Feuchtwangler (s/d), de quem foi alu-
no de música de câmara; José Antônio 
Bezzan (s/d), especialista em música 
do período barroco. Observa se, as-
sim, que uma grande quantidade de 
professores das mais diversas verten-
tes estéticas da música erudita,  muito 
influenciaram  Cameron.

De 1970 até 1984, foi professor de 

Violões Artes Trio, 2014. Da esquerda para direita: Lucas 
Penteado, Welton Nadai e Pedro Cameron.
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violão do Conservatório Dramático e 
Musical de Tatuí “Dr. Carlos de Cam-
pos”.  Ao assumir o cargo, percebeu 
que havia uma grande desistência das 
aulas por parte dos alunos e, para re-
solver o problema, teve a ideia de 
montar pequenos grupos, visando à 
elaboração de um material para aulas 
coletivas. Em 1977, começou uma or-
questra de estudantes iniciantes, que 
nunca haviam tido contato com o ins-
trumento, a qual foi um grande suces-
so. Nos anos seguintes, houve abertu-
ra de novas turmas, possibilitando-lhe 
criar um material didático inovador, 
delimitando um marco divisório entre 
o ensino individual e o coletivo.

Ainda em 1977, foi convidado a 
montar um projeto semelhante na cida-
de de Sorocaba, que se transformou na 
atual Orquestra Sinfônica de Sorocaba, 
da qual foi regente durante 16 anos.

Em meados da década de 1980 foi 
convidado pelo SESC, a ministrar au-

las na cidade de Rio Claro, cidade que 
nunca havia tido uma escola gratuita 
de música. Com o trabalho de Came-
ron, foram criadas a primeira Orques-
tra Sinfônica de Rio Claro e a Escola 
Livre de Música “Fábio Marasca’’.

Publicou diversos livros didáticos 
sobre música, entre eles, “Estudos 
Programáticos para Violão”, “Método 
Completo de Técnicas para Violão’’,  
“Introdução ao Violino’’ e  “Introdução 
à Viola’’, entre outros.

Pelas cidades pelas quais passou 
com seu projeto – Tatuí, Sorocaba e 
Rio Claro –, formou gerações de mú-
sicos dos mais variados instrumentos, 
porém, como a sua especialidade é 
o violão, criou renome internacional 
com o instrumento. Muitos de seus 
antigos alunos, hoje fazem parte da ge-
ração responsável por manter o violão 
erudito em atividade, tanto no Brasil, 
como no exterior, como é o exemplo 
de seu ex-aluno, Marcus Toscano que, 

em 2013, foi aprovado no mestrado na 
Royal Academy of Music, de Londres, 
uma das mais renomadas escolas de 
música do mundo e na Escola Superior 
de Música de Catalunya, em Barcelona.

Como compositor, possui grande 
quantidade de obras, sendo muitas 
delas destinadas ao violão solo. Algu-
mas de suas obras premiadas em con-
cursos são: “Trilogia’’, premiada no 1º 
Concurso de Violão Isaías Sávio, em 
Porto Alegre-RS; “Perspectivas’’, pre-
miada no Concurso Latino-americano 
de Frankfurt-Alemanha; “Repentes’’, 
vencedora do 1º Concurso Nacional de 
Composição Funarte.

Suas obras transitam entre as esco-
las de composição tonal e atonal, mos-
trando uma grande capacidade criativa 
e original. Ao analisar a música Repen-
tes, Fábio Zanon (1966),  violonista bra-
sileiro, considerado um dos melhores 
do mundo e  que atualmente dá aulas 
na Royal Academy of Music, diz: 

Recital de violão solo com Pedro 
Cameron, Tatuí-SP, sem data.
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Concerto de violão com Pedro Cameron, 
Tatuí- SP, sem data.

É uma coleção de 9 estampas, que 

guardam uma lembrança remota 

da linguagem regionalista e das 

texturas da viola em sua escrita, 

bem como do vigor rítmico de pa-

drões inspirados em cateretês e 

xaxados. Mas em alguns dos movi-

mentos lentos tem uma forte quali-

dade urbana e três das nove peças 

são elaboradas a partir de séries 

dodecafônicas, criando um certo 

grau de simetria, o que mais im-

pressiona, é que esses nove episó-

dios curtos, são ao mesmo tempo 

contrastantes e complementares, 

eles são sutilmente unificados por 

uma constante de motivos e de in-

tervalos, formando um organismo 

integrado e indivisível através de 

uma simples sequência de peças, 

certamente essa é uma das gran-

des obras do repertório brasileiro. 

(Zanon, 2008).

A execução de suas obras, além 
de serem tocadas pelos seus alunos, 
também ganham nome nas interpreta-
ções de violonistas como Edson Lopes 
(1957), violonista e professor de violão 
do Conservatório de Tatuí, e Sérgio As-
sad (1952), considerado como um dos 
grandes violonistas em atividade no 
exterior, e que leciona violão nos Es-
tados Unidos. 

Ao longo de sua vida, adquiriu al-
guns títulos, como de Cidadão Soroca-
bano, Sócio Honorário da Academia So-
rocabana de Letras, Sócio Benemérito 
da Orquestra Sinfônica de Rio Claro e 
Doutor Honoris Causa pela Faculdade 
Marcelo Tupinambá. 

Atualmente ele é dono e diretor pe-
dagógico da Escola de Música ‘’Solar 
das Artes’’ e atua com um trio de vio-
lões “Violões Artes Trio”, junto com 
seus alunos Welton Nadai (1983) e                                                                         
Penteado (s/d).  

Há mais de 30 anos, Pedro Ca-
meron é morador da Cidade de Rio 
Claro, tempo necessário para ser res-
ponsável, junto com algumas outras 
pessoas, por tornar a cidade bem 
preparada para cultivar grandes ta-
lentos, e também por fazer o nome 
da cidade ser conhecido em todo país 
através da música.¢

Projeto ‘’Música e Poesia’’, professor 
Pedro Cameron, Tatuí-SP, sem data.
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Trio de violões ‘’ Bach’’, o qual Pedro Cameron fundou. Pedro é o 
primeiro da direita para a esquerda, Tatuí- SP, sem data.

Aroldo Volpi e seu aluno 
Pedro Cameron, Mauá-SP, 
sem data.

Início da Escola de Livre de Música ‘’ Fábio 
Marasca’’, sobre a direção pedagógica de 
Pedro Cameron, Rio Claro-SP, década de 1980.
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POR MEIO DE PUBLICAÇÕES ANUAIS, O ARQUIVO PÚBLICO 
OFERECE A COMUNIDADE O HISTÓRICO DE NOSSO MUNICÍPIO E 

OS COSTUMES DE NOSSA GENTE!

Você está convidado a passear pela história da Cidade Azul, por meio das publicações do Arquivo. A 
Autarquia vem recolhendo junto a comunidade amplo acervo fotográfico, e juntamente com articulis-
tas e pesquisadores, elaboramos publicações que são referência como guias, catálogos e compilados 
de artigos acerca dos mais variados temas que abordem nossa cidade. 

Queremos mostrar que todo cidadão rio-clarense, ou todos aqueles que por aqui passaram, 
podem contribuir como agentes transformadores do conhecimento, com o resgate e manu-
tenção de valiosas informações acerca de como se dá a construção dessa memória.

Os materiais produzidos pelo Arquivo, como livros, revistas, coleções de 
cartões postais, catálogos, agendas anuais e outros, podem ser adquiridos 
na sede da Autarquia (Rua 6, nº 3265, Alto do Santana) ou no Paço Muni-
cipal (Rua 3, Centro).

Informações pelo e-mail: 

pesquisa@aphrioclaro.sp.gov.br 

ou pelo telefone (19) 3522-1948
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