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Apresentação
Esta Revista do Arquivo nº 16 apresenta muitas homenagens na seção 

Histórias Marcantes. Interessante a presença de seis artigos, pois essa 
é uma das intenções das Revistas: contar a história da cidade, mas tam-
bém contar a história daqueles que fazem e fizeram  essa  história. Não há 
morte, se a pessoa está presente na memória e na vida de alguém. Esse 
estar vivo – embora não presente – é o que os artigos podem nos mostrar.  

A capa homenageia o 20 de novembro e a religiosidade do nosso povo 
sofrido, que fez desta terra um país culturalmente diverso, alegre e afetivo. 
O lançamento da pedra fundamental para a construção da Igreja aconte-
ceu em 24 de julho de 1892, sendo que a Igreja de São Benedito foi inau-
gurada em 06 de janeiro de 1905, pela irmandade de São Benedito. Em 
2015, completou 110 anos e prestamos aqui a nossa homenagem para esse 
território onde a comunidade negra se reuniu em torno da figueira que já 
devia estar lá antes de tudo começar. 

Registamos, ainda, nesta edição, uma publicação do Arquivo, fruto do 
projeto A Comunidade Negra vai à Escola, que levou para as salas de aula 
duas histórias de Rio Claro: a história da Chacrinha dos Pretos e a história 
da Figueira de São Benedito.

Boa leitura, grandes descobertas a todas as pessoas que por aqui pas-
sarem e uma breve lembrança de Mário Quintana em Poeminho do Contra.

“Todos esses que aí estão
Atravancando o meu caminho,

Eles passarão…
Eu passarinho!”

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do APH

a) Extensão: até 6 páginas de texto.

b) Margens: superior de 2 cm, inferior de 2 cm, esquerda de 3 cm e direita 
de 3 cm.

c) Fontes > Texto principal: Times New Roman; corpo 12; espaço entre 
linhas: 1,5. Texto das notas: corpo 10; espaço simples. 

d) Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados e em negrito. 

e) Identificação do autor: nome, indicação da profissão/titulação e e-mail 
(opcional). 

f) Citações: com menos de 3 linhas aparecem dentro do texto corrido, entre 
aspas; as citações de mais de 3 linhas vêm destacadas do texto. 

g) As imagens (máximo 7) devem ser enviadas em alta resolução, sempre 
acompanhadas por legenda com data e citação da fonte. / O Arquivo se 
coloca à disposição para auxiliar no processo de digitalização dessas ima-

gens. 

h) As Referências devem aparecer como nota de rodapé, completas, aten-
dendo-se aos padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni-
cas), a saber: sobrenome do autor em maiúsculas, nomes abreviados na 1ª 
letra, título da obra, cidade, editora, ano e página.

i) Os artigos devem ser enviados para o e-mail arquivopublica@gmail.com .
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Música e as Estradas de 
Ferro: Banda União dos 
Artistas Ferroviários
Djalma de Campos Gonçalves Júnior
Pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da 
Universidade Estadual de Campinas (NICS/UNICAMP)

“A música, ela tem a faculdade 

de unir os corações e as mentes, 

você tem assunto para conversar, 

é uma arte tão maravilhosa que a 

gente gosta tanto. A gente se sen-

te bem junto de outros que tam-

bém tocam”. Carlos Oliveira, re-

gente da banda na década de 60.

A ideia inicial para a escrita do 
artigo sobre a Banda Sinfônica 
da cidade de Rio Claro nasceu 

do interesse de divulgação dessa ins-
tituição, após assistir a uma série de 
pequenos documentários pertencente 
ao acervo Memória Viva do Arquivo 
Municipal de Rio Claro, instituição essa 
tão importante social quanto historica-
mente para cidade, sendo, desde a sua 
fundação, conhecida e admirada por 
muitos habitantes.

As bandas sinfônicas são tradicio-
nais na música brasileira. Eram muito 
numerosas e conhecidas nos séculos 
XIX e XX em todo o país, em consequên-
cia da grande quantidade de instrumen-
tistas de sopros que o Brasil possuía. 
Esse tipo de formação possibilita que 
seja trabalhado um repertório muito 
diferenciado, encantando os ouvintes.

No ano de 1896, um grupo de ho-
mens que se reuniam para tocar seus 
instrumentos em uma casa situada na 
Rua 4, entre avenidas 12 e 14, resol-
veram fundar uma associação com o 
nome de Sociedade Musical dos Artis-
tas. Posteriormente, a banda passou a 
fazer parte do Grêmio Recreativo dos 
Empregados da Cia. Paulista, mudando 
o nome para Banda União dos Artistas 

Ferroviários. A Companhia Paulista foi 
fundada em 1867, por um grupo de gran-
des fazendeiros do Estado de São Pau-
lo para ajudar no progresso da lavoura 
cafeeira. Muitos dos funcionários, que 
eram ferroviários, frequentavam o Grê-
mio em seus momentos de lazer. 

Por volta do ano de,1932, a banda 
separou-se do Grêmio. Com isso, perdeu 
o apoio da companhia ferroviária e, por 
um período, nem mesmo utilizava mais 
o nome “ferroviário”, ficando apenas So-
ciedade Musical União dos Artistas.

Os músicos mais antigos lembram 
com saudosismo de Vicente Aricó Jú-
nior, maestro e compositor italiano 

que regeu a Sociedade Musical União 
dos Artistas Ferroviários na década 
de 1930. Após sofrer perseguições por 
compartilhar de ideologias comunistas, 
pediu demissão e foi trabalhar como re-
gente no Coral do Estado de São Paulo. 
Outra figura famosa que pertenceu à 
banda foi “Mário Carioca”, clarinetista, 
pai da grande celebridade musical Dal-
va de Oliveira. 

Havia outra banda, que já não mais 
existe, chamada “União Comercial’’. 
Muitos  de seus músicos passaram para 
a banda União dos Artistas Ferroviários.

Na década de 1950, a Banda voltou 
a ter o apoio da ferrovia, e a Cia. Paulis-

Apresentação da Banda União dos Artistas 
Ferroviários, Rio Claro, sem data.
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ta cedeu um local próprio para ensaio 
e possibilitou que muitos  de seus  mú-
sicos  também tivessem o emprego em 
setores da ferrovia. A companhia tam-
bém ajudou na compra de instrumentos 
e partituras.

A Cia. Paulista era considerada por 
muitos o melhor emprego da cidade de 
Rio Claro, sendo muito disputada por 
quem estava em busca do tão sonhado 
cargo e motivo de orgulho e satisfação 
por quem já fazia parte de sua equipe.

A Companhia ajudava diversas ou-
tras instituições presentes no município, 
como o hospital, asilo e o time de futebol.

‘’A União dos Artistas tinha mais pres-
tigio na cidade, inclusive para arrumar 
emprego’’, diz Carlos de Oliveira, e com-

pleta “meu pai percebeu isso também, 
tanto é que entrei na ferrovia pela banda”.

 A banda, durante muitos 
anos, foi a responsável por ser a res-
ponsável pelo  ambiente musical de 
diversos locais a que era convidada a 
participar. Era requisitada e de agen-
da muito cheia, tocando, quase todos 
os finais de semana, nas igrejas e no 
Jardim Público. Em ocasiões espe-
ciais, era contratada para animar o es-
petáculo circense. Em épocas de fes-
tas religiosas a banda acompanhava a 
procissão da Igreja Matriz, fechando 
o cortejo depois passava pela igreja 
do bairro Boa Morte e Bom Jesus e se 
encaminhava para as outras igrejas da 
cidade, relembra Carlos Oliveira.

Os ensaios aconteciam na Avenida. 
22 com a rua 1ª, no prédio da Cia. Pau-
lista. Os responsáveis pela direção da 
banda perceberam que precisavam ter 
uma sede própria urgentemente, pois, 
no caso de algo acontecer com a ferro-
via, eles não teriam mais o apoio prin-
cipal para a Instituição Sinfônica conti-
nuar ativa. Foi então que organizaram 
diversas estratégias de arrecadação de 
dinheiro, como rifas e bazares, ainda 
que muitos músicos fossem favoráveis 
a tocar gratuitamente, durante o perío-
do necessário à arrecadação.

Com o novo local comprado, con-
seguiram, novamente, o apoio da 
Ferrovia que cedeu a mão de obra e 
material para a reforma, possibilitan-
do que a inauguração da nova sede se 
realizasse em 1962.

Na década de 70, a Paulista foi fi-
cando cada vez mais desvalorizada, 
pois, desde o governo de Juscelino 
Kubitschek o mercado automobilísti-
co vinha sendo mais estimulado que o 
setor ferroviário tornando as rodovias 
mais importantes..

Ainda nos anos 70, a banda parou 
de receber apoio da Cia. Paulista e 
firmou um acordo com a Prefeitura. 
Dessa data, até os anos 2000, não 
existe uma documentação concreta 
sobre os acontecimentos, músicos e 
maestros que tocaram nesse período. 

A banda conta, também, com o 
ensino de instrumentos aos novos 
membros por  uma escola de música, 
possibilitando cultivar o interesse de 
quem aprende e fortalecer o conheci-
mento de quem já toca profissional-
mente. Esse é o caso de Jorge Geraldo, 
ex-aluno e integrante da banda, que se 
profissionalizou, ingressando no curso 
de regência em música na Universida-

Apresentação da 
Banda União dos 
Artistas Ferroviários 
no Centro Cultural 
Roberto Palmari, 
Rio Claro, sem data.

 ” A Banda União dos Artistas Ferroviários e dois de seus mais honrados 
membros - Carlos de Oliveira (ex-maestro) e Plácido Militão Puga (diretor de 
patrimônio) - foram agraciados com a medalha de Honra ao Mérito entregue pela 
Câmara Municipal de Rio Claro. A iniciativa foi da vereadora Maria do Carmo 
Guilherme e teve aprovação dos demais vereadores.”  Jorge Geraldo, 2011.
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de Estadual de Campinas, onde poste-
riormente fez mestrado e doutorado. 
Também teve a oportunidade de reger 
a banda nos anos de 2006 a 2014.

Em 2008, a instituição foi contem-
plada com o prêmio FUNARTE (Fun-
dação Nacional das Artes), no valor 
de R$ 20.000,00 os quais puderam ser 
empregados na compra de novos ins-
trumentos e partituras.

A Banda União dos Artistas Ferrovi-
ários exerce, portanto, papel fundamen-
tal na divulgação da música na cidade 
de Rio Claro e em toda a região. Além 
de ser historicamente muito impor-
tante com muitos acontecimentos que 
ajudaram na construção da história do 
município, também possui seu valor na 
cultura musical, através da divulgação 
da música sinfônica, despertando o inte-
resse de quem ouve sua interpretação.¢

Aniversário de 115 anos da Banda União dos Artistas Ferroviários - no 
Grêmio Recreativo dos Empregados da Cia Paulista, Rio Claro, 2011.

Fala do maestro 
na apresentação 
da Banda União 
dos Artistas 
Ferroviários, Rio 
Claro, 2010.

Banda União dos Artistas 
Ferroviários, Asilo São Vicente, 

Rio Claro, 2013.
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Implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel 
(SAMU) na cidade de Rio 
Claro e região1

Edison Rodrigues Filho
Especialista em Gestão em Saúde pela Faculdade de Medicina de 
Botucatu/Unesp
edisonfilho@bol.com.br

Magda Cristina Queiroz Dell’Acqua
Professora Doutora do Departamento de Enfermagem da Faculdade de 
Medicina de Botucatu/Unesp

Introdução

O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, conhecido como 
o SAMU/192 é um componen-

te da política nacional de atendimento 
das urgências do Ministério da Saúde 
criado em 2003, mas implantado em 
Rio Claro/SP somente em 2011.

O atendimento pré-hospitalar 
(APH) móvel como é caracterizado 
o SAMU/192 faz parte do serviço de 
assistência às urgências e caracteri-
za-se, basicamente, por prestar as-
sistência às pessoas em situações de 
agravos urgentes no local em que os 
eventos ocorrem, garantindo atendi-
mento precoce e apropriado, assim 
como o acesso do usuário ao sistema 
de saúde. Essas ocorrências podem 
ter caráter clínico, cirúrgico, traumá-

tico, psiquiátrico, pediátrico e gine-
co-obstétrico, capazes de acarretar 
sofrimento, sequelas temporárias ou 
permanentes, podendo induzir a víti-
ma à morte (BRASIL, 2006a)2. 

Na Região de Saúde de Rio Claro 
(RS Rio Claro), foi realizado em 2009 

Corte da fita, na inauguração da Sede 
Regional do SAMU/192 – RIO CLARO. 

Fonte: assessoria de Imprensa da PMRC

1 Extraído do Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Gestão em Saúde. Rodrigues Filho, Édison.Caracterização do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/192-Regional Rio Claro/SP / Édison Rodrigues Filho. –Botucatu : [s. n.], 2011 Trabalho acadêmico (espe-
cialização – Gestão em Saúde) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu/Universidade Aberta do Brasil. Orientadora: 
Dra. Magda Cristina Queiroz Dell’Acqua. Capes: 40602001
2 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção às Urgências. 3ª.ed.ampl. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.
3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde. 
Diagnóstico da Região de Saúde Rio Claro. Projeto de Apoio à Regionalização do SUS no Estado de São Paulo. Campinas: UNICAMP, 2009.

um importante  estudo  diagnóstico, 
pela Universidade Estadual de Cam-
pinas - Unicamp 3 – sobre a assistên-
cia do SUS, sendo avaliados diversos 
problemas, entre os quais ausência do 
Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência – SAMU/192 na RS Rio Claro.
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nistério da Saúde a região de saúde de 
Rio Claro ainda estava implantando o 
serviço na região.

A partir de 1º de julho de 2011 ini-
ciou-se o trabalho do SAMU/192 Re-
gional Rio Claro com a participação 
de seis cidades da Região de Saúde 
de Rio Claro – Rio Claro, Analândia, 
Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa 
Gertrudes – por isso, há necessidade 
de caracterizar esse importante ser-
viço na implementação da urgência e 
emergência da Região de Saúde.

Pela modificação do perfil epide-
miológico da morbimortalidade nas 
diversas áreas do Brasil, em especial 
no Estado de São Paulo, e com o cres-
cimento das causas externas, o atendi-
mento de urgência ganha relevância.

Diversos autores observam essa 
alteração do perfil epidemiológico o 
que justifica a importância do papel do 
atendimento pré-hospitalar e relatam:

Uma das mais importantes altera-

ções que vêm ocorrendo no perfil 

brasileiro de causas de morte é o 

crescimento relativo e absoluto da 

mortalidade por acidentes e violên-

cias. Segundo o Sistema de Informa-

ções de Mortalidade do Ministério 

da Saúde, no final dos anos 70, aci-

dentes e violências foram respon-

sáveis por cerca de 60 mil óbitos, 

constituindo-se, então, no quarto 

grupo mais importante de causas 

de morte. Ao longo da década de 80, 

enquanto o número total de óbitos 

aumentou 20%, as causas violentas 

de morte elevaram-se em 60% (CA-

MARGO et al, 1995, p.256)7.

O início do processo de implantação 
do SAMU/192 Regional Rio Claro

Na gestão da Prefeitura Municipal de 
Rio Claro (2009-2012) o problema identi-
ficado por diversos estudos e, como des-
tacado, o trabalho realizado pela UNI-
CAMP, foram considerados e incluídos 
na agenda e no programa de governo.

O diagnóstico da Unicamp reve-
lava que: 

Na assistência à Urgência e Emer-

gência, a RS Rio Claro caracteri-

za-se pela ausência de SAMU, por 

unidades de Pronto Atendimento 

em 83% das cidades e Prontos-So-

corros em 33% dos municípios. 

Entretanto, deve ser aprofundado 

o estudo sobre a caracterização 

dessas unidades assistenciais, de 

acordo com os parâmetros insti-

tuídos pela Política Nacional de 

Atenção às Urgências (BRASIL, 

2006a)4, tanto no que se refere às 

unidades não hospitalares, quan-

to hospitalares de atenção às ur-

gências (UNICAMP, 2009, p.96)5.

E ainda destacava que:
Outra questão a ser destacada, 

que transparece dos dados le-

vantados,    refere-se à ausência 

de visão e planejamento regio-

nal na organização dessa assis-

tência, uma vez que está ausente 

um planejamento estadual e re-

gional para a área (UNICAMP, 

2009, p.96)6.

O SAMU/192 regional, segundo 
esse estudo da UNICAMP, seria im-
prescindível para a organização da 
rede de urgência e emergência, no qual 
deveria ser introduzido o componente 
móvel no atendimento pré-hospitalar.

Em 2003, no primeiro ano do governo 
Lula, o Ministério da Saúde editou as Por-
tarias GM/MS n.º 1.863 e n.º 1.864 que são 
marcos do início do SAMU/192 e da Po-
lítica Nacional de Atenção às Urgências.

Em 2009, a Secretaria Municipal de 
Saúde/Fundação Municipal de Saúde, 
a partir desse diagnóstico, utilizando a 
metodologia do planejamento estraté-
gico, já iniciou estudos para preparar 
um projeto,  levá-lo aos municípios da 
região e com base nesse trabalho apre-
sentá-lo  ao Ministério da Saúde.

Portanto, depois de 8 (oito) anos 
do lançamento do SAMU/192, pelo Mi-

4  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção às Urgências. 3ª.ed.ampl. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.
5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde. 
Diagnóstico da Região de Saúde Rio Claro. Projeto de Apoio à Regionalização do SUS no Estado de São Paulo. Campinas: UNICAMP, 2009.
6 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Programa de Estudos em Sistemas Regionais de Saúde. 
Diagnóstico da Região de Saúde Rio Claro. Projeto de Apoio à Regionalização do SUS no Estado de São Paulo. Campinas: UNICAMP, 2009.

A partir da decisão governamental da 
Prefeitura de Rio Claro, iniciaram-se diver-
sos estudos internos na Secretaria Munici-
pal de Saúde/Fundação Municipal de Saú-
de de Rio Claro, em especial os realizados 
pelo então Diretor Geral Médico Dr. José 
A. Rizzardo e pela Dra. Patrícia Bighetti e 
outros pelo então Diretor Geral de Admi-
nistração, autor do presente artigo.

Foi elaborado um documento, con-
tendo todos os passos elencados pelo 
Ministério da Saúde para a habilitação 
do SAMU/192 e uma proposta para ser 
apresentada ao Colegiado de Gestão Re-
gional – CGR da Região de Saúde de Rio 
Claro, pois a ideia inicial era de já implan-
tar o SAMU/192 Regional e não municipal 
sendo, inclusive, essa era a orientação do 
Ministério da Saúde; havia, por isso, a ne-
cessidade de, além da aprovação, também 
da participação efetiva dos municípios no 
serviço.

No dia 12 de maio de 2009, em Ipe-
úna/SP, foi apresentado pela Secretaria 
Municipal de Saúde/Presidente da Funda-
ção Municipal de Saúde de Rio Claro da 
época e pelo então Diretor Geral de Ad-

Inauguração da Sede 
Regional do SAMU/192 – RIO 
CLARO. Fonte: Assessoria de 
Imprensa da PMRC.
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ministração – autor do presente trabalho 
–, a proposta do SAMU/192 – REGIONAL 
aos outros municípios que comporiam a 
área de abrangência da Central Regional 
de Rio Claro. Naquela reunião do Cole-
giado de Gestão Regional – CGR – Região 
de Saúde de Rio Claro – foi aprovada a 
proposta de implantação do SAMU/192 – 
REGIONAL RIO CLARO, por unanimida-
de. Assim, prosseguiu a tramitação para 
a Comissão Intergestores Bipartite – CIB/
São Paulo, e no dia 25/07/2009 foi publica-
da a Deliberação CIB/SP n.º 37/2009, de 
24/07/2009, aprovando a proposta formu-
lada pela Secretaria/Fundação Municipal 
de Saúde de Rio Claro.

Paralelamente à aprovação na CIB/
SP, planejou-se a construção da futura 
sede do SAMU/192 – REGIONAL, inician-
do-se a elaboração da Minuta do Proje-
to de Lei para que fosse encaminhado à 
Câmara Municipal, com a inclusão no 
Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Foi encaminhado o 
Projeto de Lei à Câmara, sendo aprova-
do por unanimidade, e a Lei Municipal 
nº 3.953, de 25 de junho de 2009, oficia-

7 CAMARGO, A.B.M. et al. “Evolução da mortalidade por acidentes e violências em áreas metropolitanas”. In: MONTEIRO, C.A. (org.). Velhos e 
novos males na saúde no Brasil. A evolução do país e de suas doenças. São Paulo, Hucitec, 1995.

lizou o SAMU/192 e autorizou a implan-
tação do Sistema Municipal de Atenção 
às Urgências e Emergências.

Nesse período, concomitantemente 
com a aprovação do projeto na CIB, foi 
iniciada a elaboração do projeto arquite-
tônico e de engenharia da futura sede do 
SAMU/192 RIO CLARO. O projeto que foi 
elaborado pela Arquiteta da PMRC - Lia 
Marcia de Alcântara Marinho, com o au-
xílio e colaboração do então Diretor da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
da PMRC – Eng. Rodrigo Mussio.

No ano seguinte, com a aprovação do 
Projeto pela CIB, da Lei Municipal pela 
Câmara Municipal e também do projeto 
de Rio Claro/SP pelo Ministério da Saúde 
foi efetivada a entrega simbólica das via-
turas do SAMU/192 em 25/03/2010 em Ta-
tuí/SP. Em maio do mesmo ano, foi publi-
cada a Portaria MS/GM n.º 1.003, de 04 de 
maio de 2010, aprovando o Projeto enca-
minhado por Rio Claro, liberando os re-
cursos para a implantação do SAMU/192 
– REGIONAL RIO CLARO.

Em junho de 2010 iniciaram-se os 
processos de treinamentos das equipes 

que comporiam o SAMU/192 – Regional, 
pois seriam, no mínimo, 20 técnicos de 
enfermagem, 20 motoristas socorristas, 
04 enfermeiros, 14 médicos e 08 técnicos  
auxiliares de regulação médica – tarm´s.

O processo de implantação do SAMU 
na região de saúde de Rio Claro obrigou 
os gestores municipais a refletirem sobre 
o atual estágio em que se encontram os 
serviços de urgência e emergência na ci-
dade e no atual estágio do, então, “192”.

O “192” funcionava integrado ao “193” 
do Resgate, no quartel do Corpo de Bom-
beiros, o que facilitou muito os entendi-
mentos com aquela corporação.

No dia 07/04/2011, em audiência com 
o Prefeito Municipal, os técnicos do Mi-
nistério da Saúde relataram o que ava-
liaram, e aprovaram as obras da Sede 
Regional do SAMU e da futura Central de 
Regulação Regional.

A inauguração do SAMU/192 
Regional Rio Claro e o início dos 
trabalhos

Em comemoração aos 184 anos da 
fundação da cidade, no dia 22 de junho de 
2011, a SEDE REGIONAL DO SAMU/192 
– RIO CLARO – foi inaugurada e entregue 
à população de Rio Claro.

A inauguração foi marcada por mui-
tas emoções, registradas em diversas 
falas das autoridades presentes. Não há 
como relatar, no presente artigo, a satis-
fação que o autor sentiu ao ver aquele tra-
balho sendo concluído de forma ágil, pois 
se reconhece, por muitas vezes, na gestão 
pública, os entraves burocráticos para 
serem superados. Após o planejamento, 
passou-se para etapa da implementação 
do serviço, com todas as expectativas.

Os primeiros resultados da implan-
tação do SAMU/192 Regional Rio 
Claro

Oferecer à população um serviço de 
atendimento especializado em Urgên-
cia e Emergência foi um grande avanço 
e avaliá-lo o pleno funcionamento, uma 
enorme satisfação, ainda mais quando se 
percebe no entorno de Rio Claro, que SA-

Entrega simbólica das viaturas em 25/03/2010 em Tatuí/SP,com a presença 
do então Exmo. Presidente da República – Luís Inácio Lula da Silva, do então 
Ministro da Saúde – Dr. José Gomes Temporão, da então Ministra Dilma Roussef, 
do então Presidente da Camara Federal Deputado Michel Temer e do Prefeito 
de Rio Claro - Eng. Palminio Altimari Filho. 

Fonte: Ministério da Saúde
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MUs mais antigos ainda não haviam con-
seguido adequar-se aos critérios exigidos 
pelo Ministério da Saúde e há exemplos 
de locais que  sequer puderam ficar com 
as viaturas.

Na Tabela 1 apresentam-se os aten-
dimentos realizados em 2011, 2012, 2013 
e 2014. 

ANO Atendimentos 

2011 10.240

2012 17.787

2013 10.094

2014 13.768

Tabela 1 - Atendimentos do SAMU/192 
Regional Rio Claro por ano.

No 1º semestre de 2014, apresentou 
um total de 7.249 (sete mil duzentos e 
quarenta e nove) atendimentos pelo 
SAMU/192 – Regional Rio Claro. Por 
esses dados tem-se uma média diária 
de 40 (quarenta) atendimentos. No 2º 
semestre, foi um total de 6.519 (seis mil 
quinhentos e dezenove) atendimentos 
pelo SAMU/192 – Regional Rio Claro. 
Esses números indicam a média diária 
de 36 (trinta e seis) atendimentos.

Dos 13.768 atendimentos, no perí-
odo de 01 de janeiro de 2014 a 31 de 
dezembro de 2014, o APH CLÍNICO foi 
o de maior predominância (56,9 % do 

total de atendimentos), o que indicou, 
também, na sua maioria, casos de baixa 
complexidade. O TRAUMA apresentou 
como causas principais os acidentes de 
trânsito, envolvendo jovens e adultos e 
as quedas da própria altura, principal-
mente em pacientes idosos, além dos 
atendimentos em PEDIATRIA. O aten-
dimento OBSTÉTRICO, na sua maio-
ria, relacionou-se ao trabalho de parto, 
e o atendimento para PSIQUIATRIA, na 
sua maioria, relacionou-se à abstinên-
cia de álcool e drogas, à depressão e à 
tentativa de suicídio. Em todos os mu-
nicípios da região, o atendimento clíni-

Inauguração da Sede Regional do SAMU/192 – RIO CLARO.

O Secretário de Saúde Dr Marco Aurélio, a futura coordenadora do SAMU e 
o então Diretor de Administração da Fundação Municipal de Saúde - Edison 
Rodrigues Filho, recebendo os agradecimentos do Secretário de Saúde.Fonte: 
Assessoria de Imprensa da PMRC.
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co é superior ao trauma, com exceção 
da cidade de Analândia.

Conclui-se que os resultados apre-
sentados pelo SAMU/192 Regional Rio 
Claro demonstram que esse serviço é 
de relevância para a população e tem 
cumprido o objetivo de ser o compo-
nente móvel da Rede de Urgência e 
Emergência. O serviço integrado aos 
demais do Sistema Único de Saúde tem 
por objetivo diminuir o número de óbi-
tos, o tempo de internação hospitalar e 
as sequelas decorrentes do atendimen-
to tardio. A população se beneficia mui-
to com esse direito a ela oferecido. ¢
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Sociedade Veteranos 
comemorou 60 anos de 
Fundação

A Sociedade Beneficente Cultu-
ral Dançante Veteranos de Rio 
Claro, um dos mais tradicio-

nais e prestigiados clubes sociais de 
Rio Claro comemorou, dia 6 de setem-
bro, 60 anos de sua fundação. 

Tudo começou na mesma data em 
1955, nos salões da S.D.D. Cidade Nova, 
quando a Comissão Organizadora se 
reuniu para a eleição do conselho deli-
berativo e da diretoria, elaboração do 
Estatuto  e escolha do nome da entidade.

Segundo registro do jornal Diário 
do Rio Claro, à época, o elevado núme-
ro de participantes, o entusiasmo e a 
animação reinantes constituíram base 
segura do rápido progresso e garanti-
do êxito reservados à entidade que co-
meçava suas atividades.

Inicialmente denominada Sociedade 
Dansante Veteranos de Rio Claro, teve a 
primeira Diretoria assim formada: Presi-
dente de Honra – João Timoni; Presidente 
– Alfredo Eugenio Luders; Vice-Presiden-
te – Waldemar Renato Corso; 1º. Secre-
tário – João de Andrade; 2º. Secretário – 
Octávio Bramucci; 1º. Tesoureiro – José 
Martins Perdigão; 2º. Tesoureiro – José 
Berreta – Mestres-Sala – Paulo Leonardo, 
Américo Valdanha e Artur Teodoro da 
Silva; Orador Oficial – Oreste Armando 
Giovanni; Comissão de Recepção – Car-
los Barthmann, João Pinto Santana, Gui-
lherme Leonardo Sobrinho  e senhoras. 

Geraldo J. Costa Jr.
Escritor 
Autor de A Tarde Demora a Passar e O Intermediário, ambos pela 
editora Lexia, e Sob o Manto da Noite, pela editora Multifoco. Autor, 
também, do artigo Ao Mestre com Carinho: Geraldo José Costa, 
publicado na Revista do Arquivo, 9ª Edição.
www.passaaregua.blogspot.com.br | (19) 98146-7407
jcostajr2009@gmail.com

Tarde Dançante aos domingos. Foto de Nice Alves. 
Sem data.
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O Conselho Deliberativo teve, na sua pri-
meira composição, os membros: Olimpio 
Raulino, presidente, e demais conselhei-
ros, Anacleto Venturi, Pedro Dorta, João 
Pinto Santana, Antonio Della Serra, Ítalo 
Torselli, Francisco Bortolin, Guilherme 
Leonardo Sobrinho, Antonio Vidal, José 
Leite, Júlio Castello, Sebastião Prólogo, 
Antonio Timoni, Ernestino Pereira, Alvi-
mar Bortolotti, Alberto Tomazini, Carlos 
Barthmann , Armando Zotarelli e Anto-
nio B. Oehlmeyer.

Em 5 de outubro de 1968, a Socie-
dade Dansante (ortografia da época) 
Veteranos de Rio Claro alterou a sua de-
nominação para Sociedade Beneficente 
Cultural Dançante Veteranos de Rio Cla-
ro que permanece até hoje.

A sede social, localizada na Avenida 
08 com Rua 10, bairro Santa Cruz, foi 
adquirida a custo de muito esforço e 
sacrifício com a participação de todos 
os associados que se organizavam para 
realizar promoções, alugando algumas 
vezes e emprestando em outras, os sa-
lões dos clubes co-irmãos de Rio Claro, 
para a realização de memoráveis bailes 
ao som da afamada Orquestra Nostal-
gia, do maestro Mário Florin, em cujo 
repertório se destacavam ritmos anti-
gos como marcha, valsa, polca, haba-
nera, maxixe, rancheira, mazurca, sam-
ba, rumba, tango, entre outros. Além 
dessas, também músicas apropriadas 
para danças coreográficas nacionalino, 
retournèe, franco-russo, esquete, pari-
siense, chote gaúcho, dense, luzitano, 
chote simples, chote inglês, jardineira, 
chote espanhol, polonaise, polca militar 
e polca australiana.

As obras da sede social tiveram iní-
cio em 1969, ocupando o espaço onde 
anteriormente funcionara a indústria de 
pelos para chapéus Americana Fur Ltda 
e foram concluídas na gestão do presi-
dente Amadeu Humberto Vicentini, que 
presidiu a Sociedade Veteranos, no perí-
odo de 1965 a 1977.

Ao longo dos anos, a Sociedade Vete-
ranos foi desenvolvendo suas atividades 
e conquistando a simpatia do público. 
Destaque para os bailes de Carnaval e 
outros bailes temáticos como Havaí, Ju-
nino, Aniversário, entre outros. A agre-
miação abrigou eventos importantes 
para a sociedade local como o 1º baile 
Troféu Imprensa de Rio Claro, organi-

Hélio Bergamasco - sócio benemérito da Soc. 
Veteranos. Foto de Nice Alves. Sem data

Presidente Sônia Androlli - 2ª a partir da 
direita - e demais diretores. Foto de Nice 
Alves. Sem data

zado por Vanderlei das Neves, além de 
shows com artistas de destaque como as 
duplas sertanejas Teodoro e Sampaio, e 
Gian & Giovanni (em início de carreira), 
além da cantora Perla, promovidos pelo 
empresário e radialista Virley Cais. Mui-
tos rio-clarenses trazem na lembrança as 
comemorações de suas formaturas, ani-
versários e casamentos comemorados 
na Sociedade Veteranos.

Baile comemorou 60 anos da So-
ciedade Veteranos

No dia 11 de setembro deste ano, a 
Sociedade Veteranos de Rio Claro come-
morou os 60 anos de sua fundação, com 
um grande baile de aniversário, abrilhan-
tado pela afamada Banda Bergson de 
Vargem Grande do Sul, que reuniu exce-
lente público. Durante o baile, grupo de 
sócios e frequentadores do clube apre-
sentou o xote inglês, dança coreográfica, 
também conhecida como figurado rece-
bendo os aplausos do público presente.

Tradicional Tarde Dançante aos 
domingos

Há 25 anos, a Sociedade Veteranos 
de Rio Claro alegra a família rio-cla-
rense, promovendo a sempre animada 
Tarde Dançante, aos domingos, a par-
tir das 15 horas. Iniciada na gestão do 
presidente Waldomiro de Oliveira, em 
1991, a programação dançante é a mais 
longeva do gênero em Rio Claro.

Forró do Marinho, atração dos 
sábados

Desde 2010, é realizado na Socieda-
de Veteranos um dos mais concorridos 
eventos dançantes da atualidade, o 
Forró do Marinho, que recebe grande 
público de Rio Claro e região.

Curso de Dança de Salão

A Sociedade Veteranos mantém par-
ceria com a Cia. Levitar de Dança, que 
ministra curso de Dança de Salão, na 
sede dos Veteranos, às 5ªs feiras, em pe-
ríodo noturno.

Campanha permanente para no-
vos sócios

Cantora Perla em show na Sociedade 
Veteranos. Foto de Nice Alves. Sem data.

Ulisses Andriolli - de boina a  esquerda- 
e Waldomiro de Oliveira - camisa listrada. 
Sem data
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Galeria dos Presidentes da Sociedade Veteranos de Rio Claro:
Alfredo Eugênio Luders: 06/09/1955 a 31/12/1956;
Waldemar Renato Corso: 15/1/1957 a 17/11/1959;
Armando Zotarelli: 17/11/1959 a 08/03/1960;
Sebastião Wieckmann: 23/3/1960 a 18/4/1961;
Antenor Codo: 14/11/1961 a 06/12/1965;
Amadeu Humberto Vicentini: 15/12/1965 a 25/09/1977;
Silvério Scatolin: 14/11/1977 a 14/12/1981;
Octávio Pachioni: 05/11/1982 a 28/12/1983;
Octacílio Banitz: 03/1/1984 a 31/12/1985;
Valeri Rodrigues Torres: 01/01/1986 a 02/10/1988;
Cid Barros de Moraes: 03/10/1988 a 19/07/1989;
José Naitzke: 14/11/1989 a 31/12/1989;
Ulisses Andriolli: 08/1/1990 a 31/12/1991; 08/02/2000 a 31/12/2001; 08/01/2002 a 31/12/2003;
Waldomiro de Oliveira: 08/1/1992 a 31/12/1993; 14/1/1994 a 31/12/1995; 17/02/1997 a 31/12/1997; 20/02/1998 a 31/12/1999;
Ailto Curtolo: 05/01/2004 a 25/9/2006;
Clóvis Biotto: 01/01/2008 a 12/11/2008;
Sergio Esteves: 12/11/2008 a 31/12/2010;
Sônia Regina Andriolli: 10/01/2011 a 31/12/2014, reeleita para o quadriênio 2015 a 2019.

Carnaval na Sociedade Veteranos. Foto de Nice Alves. Sem data

A presidente Sônia Andriolli infor-
ma que a Sociedade Veteranos desen-
volve campanha permanente para a 
admissão de novos sócios, com isenção 
da cobrança de joia. A mensalidade é de 
R$ 28,00 e dá direito a dependentes, que 
podem participar de todos os eventos 
sociais e dançantes realizados no clube.

Sociedade Veteranos na Internet

As programações da Sociedade 
Veteranos estão disponíveis aos inte-
ressados no website: www.sociedade-
veteranosrioclaro.blogspot.com e no 
Facebook: www.facebook.com/pages/
Sociedade-Beneficente-Cultural-Dan-
çante-Veteranos-de-Rio-Claro/  

Atual diretoria

A atual diretoria da Sociedade Vete-
ranos está assim constituída: Presiden-
te – Sônia Regina Andriolli; Vice-Pre-
sidente: José Ferreira Luz, Secretária 
– Nice Alves; Diretor Financeiro – José 
Felício Krugner; Diretor Financeiro 
adjunto: Antonio Tamião; Diretora So-
cial – Maria Isabel Dorante; Diretor de 
Patrimônio – Benedito Franco; Diretor 
de Patrimônio Adjunto – Manoel Mene-
ghin. O conselho deliberativo é presi-
dido por Antonio Braseliano e secreta-
riado por Geraldo J. Costa Jr. ¢
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Projeto de preservação 
do acervo da Pinacoteca 
Municipal Pimentel Jr.
Dayse Estrá
Conservadora e restauradora

Edital Proac 002/2014 – Preservação de acervos museológicos
Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Cultura
Equipe de coordenação e execução: Ilidia Maria Faneco, Daisy Estrá e Diná Jobst

Motivado pelo momento ver-
tiginoso pelo qual passa a 
museologia no Brasil, os mu-

seus assumem um papel que vai além 
de ser um guardião de suas coleções - 
integrar-se as práticas  que promovem 
intercâmbios com outros segmentos 
da sociedade, ampliando seu público, 
renovando suas ações, oferecendo 
uma formação transversal  para estu-
dantes, complementando o ciclo es-
colar através de atividades didáticas 
trazendo novas perspectivas, em fim, 
trata-se de um outro tempo, de novas 
práticas que reflete sobre o modo de 
vida de forma cidadã.

Para acompanhar esta evolução, 
a “Pinacoteca Municipal Pimentel Ju-
nior”, dirigida por Ilidia Maria Fane-
co, juntamente com a restauradora 
Daisy Estrá e museóloga Diná Jobst, 
encaminharam um projeto ao edital 
PROAC 02-2014 – “Concurso de Apoio 
a Projetos de Preservação de Acer-
vos Museológicos”, obtendo o quar-
to lugar de 49 projetos inscritos e 05 
aprovados. A proposta teve o apoio e 
incentivo da Secretaria Municipal de 
Cultura de Rio Claro.

O objetivo do projeto está calcado 
na preservação do acervo da “Pina-
coteca Municipal Pimentel Junior”, 
através de ações de conservação e do-
cumentação, visando sua integridade 

física e conceitual, para que esteja em 
condições de integrar-se às ações de 
extroversão, além de garantir a gera-
ção de conhecimentos à comunidade.

Coordenada pela museóloga Diná 
Jobst, a documentação - conjunto de 
informações sobre cada um dos itens 
do acervo  e a representação deste por 
meio da palavra e imagem, possibilita-
rá  a recuperação de informações  que 
são fonte de pesquisa para a transmis-
são do conhecimento.

A catalogação do acervo está sen-
do feita através do sistema de banco 

de dados “Sophia Acervo” que além 
de selecionar, classificar e organizar o 
acervo visa sua difusão, a relação en-
tre os itens e a gestão do acervo no que 
se refere à salvaguarda patrimonial. Os 
itens que compõem o banco de dados 
foram pensados de acordo com as ca-
racterísticas do acervo, atendendo a 
real necessidade de informações. 

Coordenado pela restauradora 
Daisy Estrá, os procedimentos pre-
servação consistem na higienização 
e acondicionamento das obras em 
embalagens especiais. A metodologia 

Processo de higienização das obras
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aplicada inicia com o diagnóstico e 
análise do estado de conservação de 
cada obra – informações que são re-
gistradas no banco de dados. Poste-
riormente é feita a documentação fo-
tográfica, medições e higienização. As 
embalagens para o acervo cujo suporte 
é o papel estão sendo elaboradas com 
papel qualitativo, onde as obras serão 
individualmente acondicionadas. 

Seguindo a programação do pro-
jeto, a exposição De tempo a tempo, 
inaugurada no dia 29 de setembro, no 
Casarão da Cultura, apresenta obras 
que exibem a diversidade de estilos 
que compõem a Pinacoteca, contando 
com uma sala sensorial para pessoas 
cegas e de baixa visão.

Uma vez implantado o projeto, cer-
tamente as possibilidades de articu-
lações da instituição serão ampliadas 
de forma expressiva, protegendo o 
patrimônio, assegurando abrangências 
e ganhos sociais mais efetivos e capaz 
de alcançar maior visibilidade. ¢

Da esquerda p/ direita: a restauradora - Deisy Estrá, Secretário Mun. 
de Cultura de Rio Claro - Sergio Desiderá, museóloga - Diná Jobst, e 
a Coordenadora da Pinacoteca Mun. de Rio Claro - Ilídia Faneco, que 
trabalharam no projeto. 

Informatização do acervo -  
Elaboração das fichas catalográficas 
do acervo da Pinacoteca de Rio Claro.

Confecção de embalagens especiais para o acondicionamento das obras
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Importância dos 
Ecopontos em Rio Claro-SP
Jessica Corgosinho Marcucci1

   Ana Tereza Caceres Cortez2

Em muitas ocasiões, as pesso-
as tem como sinônimo “lixo” e 
“resíduos sólidos”, ou seja, que 

esses termos tem mesmo significado. 
Porém, há uma grande diferença de 
conceitos. Conforme a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, instituída 
pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, 
temos que lixo se associa ao conceito 
de rejeito e resíduos sólidos como ma-
teriais que podem ser reutilizáveis ou 
recicláveis.  

Art. 3º (...) 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, 

depois de esgotadas todas as pos-

sibilidades de tratamento e recupe-

ração por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente vi-

áveis, não apresentem outra possi-

bilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, 

substância, objeto ou bem descar-

tado resultante de atividades hu-

manas em sociedade, a cuja desti-

nação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem in-

viável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso solu-

ções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecno-

logia disponível; (BRASIL, 2010). 

No que tange ao meio ambiente, po-
demos destacar que a temática resíduos 
sólidos é muito importante na questão 
da qualidade ambiental na dinâmica 
urbana, sendo sua adequada gestão um 
desafio comum às cidades brasileiras. 
Mediante esse contexto, temos que as 
iniciativas em coleta seletiva são impor-
tantes para a diminuição da destinação 
de tais resíduos aos Aterros Sanitários, 
contribuindo para prolongar a vida útil 
dos mesmos, promovendo igualmente 
a reciclagem, gerando oportunidade de 
trabalho e renda. Complementar a es-
sas iniciativas, existem os pontos de en-
trega  voluntária, locais onde o cidadão 

pode voluntariamente entregar resídu-
os diversos, contribuindo na limpeza da 
cidade e evitando  a disposição de ma-
teriais em locais inapropriados. 

Destacando Rio Claro - SP, municí-
pio localizado na bacia do Rio Corum-
bataí com 498,42 km2 de área territorial 
total (urbana e rural), com uma popula-
ção de 192.460 habitantes (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2014), podemos observar que a 
cidade dispõe de coleta seletiva, reali-
zada pela Cooperativa de Trabalho dos 
Catadores de Materiais Reaproveitáveis 
de Rio Claro - COOPERVIVA e dos pon-
tos de entrega voluntária, os chamados 
ECOPONTOS. 

Atualmente, Rio Claro possui seis 
Ecopontos implantados pela Prefeitu-
ra (Quadro 1), onde há possibilidade de 
serem descartados até 1m3 de resíduos 
ou entulho.  O horário de funcionamen-
to compreende de segunda a sábado das 
6 às 20 horas e nos feriados das 8 às 17 
horas, lembrando que tais ecopontos são 
gerenciados pela Secretaria de Planeja-
mento, Desenvolvimento e Meio Ambien-
te (SEPLADEMA), (PMSB, 2014, p. 356).

Quadro 1. Ecopontos de Rio Claro – SP.

LOCAL ENDEREÇO

Ecoponto São Miguel Avenida 64 A com anel viário

Ecoponto Cervezão Rua 6 com Avenida M21

Ecoponto Jardim Figueira / Santa Elisa Avenida 54 com rua 27 JF

Ecoponto Jardim São Paulo Rua 1 B JS, entre avenidas 26 e 28

Ecoponto Inocoop / Jardim Guanabara Final da Avenida Tancredo Neves, próximo à Rodovia Fausto Santomauro

Ecoponto Jardim das Palmeiras Avenida 3 JP com rua 14, ao lado da ETE Palmeiras

Fonte: RIO CLARO, 2015. Prefeitura Municipal de Rio Claro SP.

1 Discente de Mestrado da Pós-Graduação em Geografia da UNESP - Campus Rio Claro (SP). Contato: jessica_marcucci_@hotmail.com
2 Orientadora e Docente do Departamento de Geografia - UNESP - Campus Rio Claro (SP). Contato: atcortez@rc.unesp.br    
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Ecoponto Jardim Figueira

Foto: Jessica Corgosinho 
Marcucci, 2015.

Ecoponto Jardim São Paulo

Foto: Jessica Corgosinho Marcucci, 2015.

Os ecopontos recebem resíduos 
de construção civil, eletroeletrôni-
cos (pilhas, baterias), resíduos vege-
tais (galhos / restos de podas) móveis 
velhos, pneus (pouca quantidade), 
lâmpadas fluorescentes (máximo de 
três unidades) e resíduos recicláveis 
(papel, metal, vidro e plástico). Não 
são permitidos resíduos biológicos, 
domiciliares, remédios, sépticos en-
tre outros. 

Os materiais descartados nos Eco-
pontos têm diferentes destinações, 
os não recicláveis são dispostos em 
Aterro Sanitário, mas os resíduos que 
se caracterizam como recicláveis são 
destinados à Cooperativa da cidade. 
Dessa forma, podemos notar que os 

Ecopontos são importantes para a 
destinação final ambientalmente 
adequada. A divulgação dessa inicia-
tiva contribui para a conscientiza-
ção ambiental da população, de for-
ma que através da colaboração de 
todos tem-se a diminuição de áreas 
com descartes irregulares de resídu-
os. Isso se destaca, principalmente, 
no que tange à saúde pública, uma 
vez que sem “lixões” ou descartes 
inapropriados, não se tem a prolife-
ração de vetores biológicos de do-
enças ou contaminação. (PEREIRA 
NETO, 2007). 

Isso mostra e ressalta a colabo-
ração da população como um fator 
fundamental, pois essa contribuição 
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eleva de forma significativa a quali-
dade ambiental da cidade. Dessa for-
ma, podemos dizer que, dentro dos 
parâmetros de gestão dos resíduos 
sólidos, existem iniciativas em Rio 
Claro-SP que visam à reutilização e 
reciclagem, à educação ambiental e à 
destinação final ambientalmente ade-
quada, de forma a contribuir com a 
minimização de impactos ambientais 
na cidade. ¢
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A Educação Brasileira, o 
contexto histórico para 
a elaboração do Plano 
Municipal de Educação 
de Rio Claro-SP
Juliane Karoline dos Santos
Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia pela 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Com o objetivo de demonstrar as 
especificidades da Educação 
Brasileira, inicia-se este artigo 

contextualizando a Educação, desde 
sua origem no Brasil até as providên-
cias necessárias para a elaboração do 
Plano Municipal de Educação de Rio 
Claro-SP. Para tal ação, será utilizado 
o texto de Cunha1 como recurso histó-
rico.

A educação escolar surgiu no Brasil 
em 1553, quando os Franciscanos cria-
ram a primeira instituição particular 
na Bahia. No período de 1500 a 1759, 
a Educação esteve vinculada ao cará-
ter religioso como a dos Franciscanos, 
dos Jesuítas e dos Oratorianos, entre 
outros, possuindo as escolas estruturas 
próprias e autônomas, contanto, po-
rém,  com o apoio financeiro do Estado.

Em 1759, a Companhia de Jesus, 
composta por jesuítas, foi expulsa de 
nossas terras, devido ao fato de a he-
gemonia do Estado estar sendo con-
testada. Assim, a escola pública estatal 

1 CUNHA, A. A história da Educação Privada Brasileira e o princípio democrático da livre iniciativa. Disponível em: <http://www.facefaculda-
de.com.br/arquivos/revistas. Acesso em 08 jul 2015.
2 THEOBALDO. C. E. A contribuição Jesuítica na implantação do português do Brasil. Revista Espaço Acadêmico, nº 87, 2008. Disponível em: < 
www.espacoacademico.com.br/087/87theobaldo.htm>. Acesso em 08 jul 2015.
3 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado dos Negócios do Império do Brasil, 1824.
4 FRANÇA. Constituição de 1791. Disponível em: < http://www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91>. Acesso em 08 jul 2015.

Padre José de Anchieta, responsável 
por compor uma gramática da 
língua Tupi, em Coimbra, 1595. 2

nasceu para formar os quadros adminis-
trativos e políticos, fortalecendo o cen-
tralismo e o despotismo que o Marques 
de Pombal pensara em aqui instalar. Em 
28 de junho do mesmo ano, criou-se, 
por meio de decreto, a Direção Geral 
que, semelhante ao Ministério de Edu-
cação, organizou a estrutura educacio-
nal do Brasil Colônia, intencionando a 
melhoria da educação da elite colonial.

A Direção Geral trouxe à Educação 
os concursos para admissão ao ensi-
no, expedição de licença para educar, 
a obrigatoriedade da autorização para 
implantação e abertura de escolas tan-
to particulares quanto públicas, a de-
finição intencional de livros didáticos, 
tendo o Estado o poder sobre a forma-
ção dos cidadãos.

Em 1824, foi promulgada a pri-
meira Constituição (BRASIL 1824),3  
inspirada na Constituição Francesa 
(FRANÇA, 1791)4,  que criou o Siste-
ma Nacional de Educação, propondo 
escolas primárias nos municípios, co-

légios e liceus nas capitais e ensino su-
perior nos grandes municípios.
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7 BRASIL. Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Congresso Nacional Constituinte, 1934.
8 BRASIL. Constituição Brasileira de 1937. Rio de Janeiro: Congresso Nacional Constituinte, 1937.
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No ano de 1831, foi decretado o Ato 
Adicional à Constituição que descentra-
lizou a direção da Educação em dois sis-
temas: o ensino primário e o secundário. 
O ensino superior passou a preparar o 
ensino secundário para as faculdades, as 
escolas criaram seus currículos e se or-
ganizaram para os exames de admissão.  

Os recursos das províncias foram 
tornando-se escassos e reduzidos para 
organizar o ensino público e gratuito; 
então, em 1834, houve a abertura para 
a iniciativa privada, principalmente em 
nível secundário e, desse  modo, os es-
tudos passaram a ser custeados pelos 
pais de alunos, conforme o modelo ain-
da hoje existente. 

Com essa situação, o ensino primá-
rio e gratuito ficou relegado à situação 
de abandono, enquanto o ensino secun-
dário permaneceu com seus diversos 
recursos oriundos das famílias,  levan-
do à proliferação das escolas privadas 
e aumentando  a procura pelo ensino 
superior, com o objetivo de  propor-
cionar aos filhos o acesso à classe dos 
letrados, habilitados para determinadas 
funções da sociedade.

A Lei de Liberdade de Ensino (CO-
LEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO DO 
BRASIL, 1854) , aprovada em 1854,  fa-
voreceu  a expansão do ensino privado 
devido tanto à má qualidade do ensino 
público, como também por sua quali-
dade universalizada.

Com a República, uma nova Consti-
tuição surgiu em 1891 (BRASIL, 1891)6, 
porém a descentralização permaneceu.  

A partir da Constituição de 1934 
(BRASIL, 1934)7, estabeleceu-se a neces-
sidade da elaboração do Plano Nacional 
de Educação, levando-se em conside-
ração a importância de haver um eixo 
norteador para as escolas, relacionando 
os problemas e desafios encontrados em 
nível nacional para a compreensão das 

Anísio Teixeira apresenta suas 
propostas ao Ministério de 
Educação a fim da melhoria do 
ensino, 1955.9 

municipalidades, porém, efetivamente, 
isso somente ocorreria em 1988.  

A Constituição de 1937 (BRASIL, 
1937)8, tornou possível o envio de recur-
sos do Estado para a manutenção de es-
colas particulares.

Na década de 1960, a Escola Nova 
surgiu com caráter liberal para educa-
dores, destacando-se Anísio Teixeira que 
se empenhava por um ensino público de 
qualidade e que fosse definitivamente 
laico, contrapondo-se ao ensino privado.

Por meio da Lei nº 4024/1961 (BRA-
SIL, 1961)10, a escola passou a ter mais 
autonomia, dificultando a continuidade 
de escolas particulares. Essa renova-
ção, porém, realmente ocorreu, levan-
do a melhoria ao serviço oferecido. O 
fato ocasionou  um crescimento ainda 
mais rápido desde o ensino primário ao 
superior a partir de 1990,  quando  ques-
tões jurídicas passaram a ser transfor-
madas e as escolas privadas foram 
obrigadas a entrar em conformidade 
em relação preço e proteção  aos que 
assumem um contrato com a escola.

Em 1988 a Constituição (BRASIL, 
1988)11 vigente até a atualidade, esta-
beleceu que o ensino é livre à iniciati-
va privada, desde que siga as normas 
gerais da educação nacional e que haja 
autorização e avaliação periódica da 
qualidade pelo poder público, geral-
mente fiscalizada por supervisores das 
Diretorias Regionais de Ensino.

No ano de 2009, a Emenda Cons-
titucional nº 59 (BRASIL, 2009)12 es-
tabelecia que o Plano Nacional de 
Educação alterava sua duração para 
decenal, além de que, inicialmente, o 
objetivo era articular e desenvolver 
o aprendizado, ao mesmo tempo que   
pela Emenda, o objetivo passava a ser 
a articulação do Sistema Nacional de 
Educação em colaboração com os en-
tes federados. Complementando, foi 
incluída a meta de aplicação de recur-
sos públicos, tendo como referência o 
Produto Interno Bruto do Brasil (RIO 
CLARO, 2012)13, conforme segue:
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A lei estabelecerá o plano nacio-

nal de educação, de duração de-

cenal, com o objetivo de articular 

o sistema nacional de educação 

em regime de colaboração e de-

finir diretrizes, objetivos, metas 

e estratégias de implementação 

para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e mo-

dalidades por meio de ações inte-

gradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que 

conduzam a:  

VI - estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos 

em educação como proporção 

do produto interno bruto. (BRA-

SIL, 2009).

Para elaboração efetiva do Plano, 
avaliou-se que o objetivo definido so-
mente seria alcançado se não fossem 
considerados interesses partidários, 
mas sim o destino da Educação Brasi-
leira. Assim o Plano Municipal de Edu-
cação de Rio Claro descreve: 

Em síntese, essa breve exposi-

ção inicial nos permite conside-

rar que um Plano de Educação, 

enquanto instrumento de plane-

jamento de médio prazo, deve 

consistir numa peça de Estado, 

não estando sujeito à desconti-

nuidade e às incertezas do jogo 

político- partidário cotidiano. 

Deve ainda ser precedido de 

um diagnóstico que possibilite 

a definição de objetivos, metas 

e estratégias de forma clara e 

precisa. E que, especialmente, 

seja elaborado por meio de um 

diálogo amplo com a população 

e com os profissionais da edu-

cação, tendo como convicção o 

entendimento que a superação 

de desigualdades educacionais 

histórias não se faz apenas com 

boas intenções ou pela adoção 

de modelos de gestão estranhos 

à lógica educacional – que tem 

a ver com a formação integral 

de pessoas – mas sim pela am-

pliação coerente e séria dos re-

cursos públicos destinados ao 

ensino escolar. A ação humana, 

intencional e sistematizada, não 

é neutra, está sempre condicio-

nada a interesses. E que interes-

ses um plano deve atender? Na 

concepção da Comissão de Sis-

tematização do Plano Municipal 

de Educação de Rio Claro são 

os interesses das camadas po-

pulares, a quem historicamente 

foi negado não apenas o direito 

à escola, mas o direito ao conhe-

cimento, essencial à vida digna 

e à transformação social. (RIO 

CLARO, 2012, p. 10).

Para fins de organização das esco-
las municipais rio-clarenses, foi realiza-
da em 2009 a III Conferência Municipal 
de Educação para análise de propostas 
sob os eixos estabelecidos:

Eixo I: Papel do Estado na garan-
tia do direito à educação de qualidade: 
organização e regulação da educação 
nacional.

Eixo II: Qualidade da educação, 
gestão democrática e avaliação.

Eixo III: Democratização do acesso, 

permanência e sucesso escolar.
Eixo IV: Formação e valorização 

dos profissionais da educação.
Eixo V: Financiamento da educação 

e controle social.
Eixo VI: Justiça social, educação e 

trabalho: inclusão, diversidade e igual-
dade.

A Conferência foi a primeira inicia-
tiva do munícipio para a produção do 
Plano Municipal de Educação de Rio 
Claro, tendo sido a discussão concluída 
em 2012, por meio do Seminário Muni-
cipal para elaboração do Plano, sendo, 
enfim, apresentada em Plenária Final 
para análise e votação.

A partir de sua aprovação, o Projeto 
de Lei foi reencaminhado à Câmara Mu-
nicipal de Rio Claro para continuidade 
dos trâmites administrativos e publica-
ção.

Contudo, conclui-se que, até a for-
mulação do Plano Municipal de Educa-
ção de Rio Claro/SP houve um amplo 
avanço da Educação Brasileira, sendo 
preciso considerar a importância do 
documento, visto que fora avaliado e 
composto conforme propostas de mu-
nícipes e interessados pela educação 
rio-clarense, em prol da melhoria cons-
tante da Educação. ¢

14 CANAL RIO CLARO. Câmara recebe projeto do Plano Municipal de Educação. Redação Canal Rio Claro, em 05 Mai 2015, às 11h08. Disponível 
em: < http://www.canalrioclaro.com.br/noticia/25342>. Acesso em 08 Jul 2015.

Prefeito entrega aos Vereadores da Câmara Municipal de 
Rio Claro/SP  o Projeto de Lei acerca do Plano Municipal de 
Educação para análise. 14
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Uma nova forma de morar 
na cidade de Rio Claro: 
o caso das quitinetes  
Leticia Severina de Quadros
Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” Campus de Rio Claro/SP – Brasil. 
leticia_unesp@yahoo.com.br 

                                                           
Silvia Aparecida Guarnieri Ortigoza.
Professora Adjunto do Instituto de Geociências e Ciências 
Exatas(IGCE) Campus de Rio Claro/SP – Brasil.

sago@rc.unesp.br

Introdução

O presente artigo analisa as for-
mas de morar dos estudantes da 
UNESP1 e as suas implicações 

no mercado imobiliário e na paisagem 
urbana. A quitinete é uma forma de mo-
rar escolhida pelos alunos, pois possui 
facilidade de locação, menor preço e 
melhor funcionalidade, além, do que um 
grande número de quitinetes está loca-
lizado muito próximo da Universidade. 
Diante do crescimento do número de 
quitinetes, ocorre um dinamismo direta-
mente vinculado à expansão da locação 
de imóveis na cidade de Rio Claro. 

A todo o momento, estamos consu-
mindo os espaços urbanos e a forma 
de morar, pois o morar torna-se uma 
mercadoria. No caso aqui abordado, a 
mercadoria é a quitinete.

O foco dos alunos da UNESP torna-
-se importante, também, para demons-
trar que essa Instituição de Ensino Su-
perior participa ativamente da formação 

e do desenvolvimento do município de 
Rio Claro/SP, pois, com suas pesquisas 
multidisciplinares e seus cursos de gra-
duação e pós-graduação trazem impac-
tos positivos para toda nossa região. A 
UNESP também realiza projetos em par-
ceria com a Prefeitura Municipal de Rio 
Claro, trazendo, dessa forma, benefícios 
para a população. Destaca-se, ainda, que 
as rendas dos funcionários, professores 
e alunos, representam grande impacto 
positivo no comércio local e, principal-
mente, no mercado imobiliário, tanto 
de locação como de venda de imóveis. 
Dados revelam que a universidade movi-
menta cerca de R$ 1,9 bilhão por ano em 
22 municípios do Estado. 2

No caso especifico de Rio Claro, as 
direções dos dois Institutos afirmam 
que o volume de recursos injetado pelo 
campus na economia local representa 
29,9% da receita municipal, que atingiu 
R$421 milhões em 2012, o que repre-

senta, aproximadamente, R$ 126 mi-
lhões. Para os Diretores do IGCE e do 
IB, os números demonstram o impacto 
da Universidade sobre a economia do 
município. Assim, pode-se, afirmar que 
“a presença da UNESP na cidade, além 
de cumprir seu papel no ensino, pesqui-
sa e extensão, também pode ser consi-
derada como fator dinâmico e positivo 
sobre a economia local”, destacando, 
ainda, que ela injeta R$126 milhões/ano 
na economia de Rio Claro. 3

Diante do exposto, observa-se que 
a proliferação na construção de quiti-
netes ao redor do campus retrata tanto 
o atendimento à crescente demanda, 
como o aumento da oferta que acaba 
estimulando ainda mais o consumo 
dessa forma de moradia. Outro aspec-
to importante é o crescimento popula-
cional de Rio Claro que foi acentuado 
a partir da década de 1990 até 2008 
(gráfico 1).

1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus de Rio Claro/SP. Possui dois grandes institutos: O Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas, que possui os cursos de Ciência da Computação, Física, Geografia, Geologia, Matemática e Engenharia Ambiental. Já o Instituto 
de Biociências, abrange os cursos de Biologia, Ecologia, Educação Física, Pedagogia.
2 Uma pesquisa realizada pelo professor Dr. José Murari Bovo, da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP do Campus de Araraquara.
3 http://www.unesp.br/portal#!/reitoria_ses  acesso 14 de julho de 2015. PERINOTTO. J.A. 2014. 
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4 LEFÈBVRE, H. O Pensamento Marxista e a cidade. Portugal. Editora Ulisseia. 1972.p.. 89-91.

Com esse crescimento populacio-
nal, o núcleo urbano tende a dinami-
zar-se, e a UNESP, juntamente com a 
cidade de Rio Claro, também teve uma 
evolução significativa, desde a criação 
da Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Rio Claro, que estava funcio-
nava na Rua 10, com a Avenida 30, no 
Bairro Santana (figura 1).

Posteriormente, com a crescente 
demanda por mais espaço, foi ocor-
rendo a abertura de novos cursos, tor-
nando-se necessária a expansão de sua 
área física. Assim que foi construída 
a UNESP da Avenida 24-A (Figura 2), 
observa-se o deslocamento do cam-
pus para o Bairro Bela Vista trazendo 
novas demandas por moradias para 
os  alunos. Dessa forma, iniciou-se a 
consolidação de nova centralidade no 
espaço urbano e muitos moradores 
também passaram a interessar-se por 
imóveis naquela área da cidade.  

Tudo isso acabou gerando uma es-
peculação imobiliária nos arredores 
da Universidade, iniciando-se uma di-
versidade funcional com a presença de 
supermercados e pequenos comércios, 

Gráfico 1 – Evolução Populacional do município de Rio Claro/SP (1992-2008).

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991. Contagem Populacional 1996. Censo 
Demografico 2000. Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010.

acelerando a construção e a amplia-
ção dos bairros do entorno.

Nesse processo histórico, é pos-
sível constatar que, até a década de 
1980, os estudantes que vinham de ou-
tras cidades para estudar na UNESP 
tinham como forma de morar os pen-
sionatos, as repúblicas e a moradia 
estudantil. Isso foi se modificando ao 

Figura 1- Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Rio Claro. 
Fonte:www.unesp.br

longo do tempo e, atualmente, os estu-
dantes optam, preferencialmente, por 
novas formas de morar – as quitinetes.

O caso das quitinetes na cidade 
de Rio Claro-SP: consumo do es-
paço e novas opções de moradias

O processo de produção da habita-
ção no espaço urbano é determinado 
por agentes públicos e privados que 
modificam sua estrutura e produzem 
habitações para aluguel, venda e finan-
ciamento e, assim, a sociedade de clas-
ses vai consumindo esses imóveis de 
acordo com seu poder aquisitivo.

Nesse sentido, LEFÈBVRE4  salien-
ta que: “a habitação que é uma necessi-
dade ao se tornar um objeto dominado 
pela técnica torna-se objeto de desejo 
– mercadoria – e como tal rentável. E 
sua legitimação social acontece no ato 
do consumo, mediante a satisfação ou 
a insatisfação deste desejo”.

A habitação é um bem individual 
que mostra também a “visão do mun-
do” das pessoas que vivem naquele 
espaço. Assim, os bairros das cidades 
acabam por tornar-se  a “demonstra-
ção” de uma determinada classe social 
e suas utopias, moldando mais os inte-
resses individuais e/ou de classes do 
que os coletivos.

Devemos levar em consideração, 
ainda, que a construção de moradias, 
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como casas, condomínios horizontais 
ou verticais, está sujeita à ação do Es-
tado, pois precisa de autorização para 
sua edificação e, às vezes, para o finan-
ciamento da obra. Assim, a produção 
do espaço para o setor de construção 
é feita de acordo com a valorização e 
desvalorização de áreas desde o cen-
tro até a periferia das cidades. Desse 
modo, vão construindo e comerciali-
zando como mercadorias seus empre-
endimentos. Nesse sentido ORTIGOZA 
e CRIONI5 salientam:

[...] Essa produção do mundo da 

mercadoria invade relações sócios 

espaciais e, desse modo, o espaço 

urbano torna-se crescentemente 

a forma mais visível, material; ou 

seja, a resposta imediata dessa va-

lorização do espaço. A cidade se 

fragmenta, e cada uma de suas par-

celas é tratada dentro de um gran-

de mercado de terras como mera 

mercadoria. Entretanto, essas par-

celas do espaço urbano não são 

valorizadas de modo homogêneo.

A cidade de Rio Claro no que tange à 
questão da moradia é bastante heterogê-
nea, pois está atrelada a espacializações 
das classes sociais no espaço urbano. 
Entretanto, alguns bairros apresentam a 
proliferação de algumas formas especí-
ficas, como é o caso das quitinetes nos 
bairros no entorno da UNESP. Com a 
concentração das quitinetes em alguns 
bairros, observa-se uma tendência à pro-
dução de uma paisagem urbana diferen-
ciada. Esse tipo/forma de moradia existe 
também em outros bairros, mas não de 
forma concentrada.

Segundo o dicionário Hauaiss  as 
quitinetes são “um pequeno aparta-
mento de sala e quarto reunidos em 
um único cômodo, com banheiro e 
minúscula cozinha.”. Dessa forma, 
a quitinete é uma modalidade de 
moradia bastante funcional para os 
alunos, que passam grande parte do 
seu tempo fora de casa. Nos últimos 
anos, observamos um aumento cres-

5 ORTIGOZA, S. A. G.; CRIONI, R. A bolha especulativa e a produção residencial nos Estados Unidos. Florianópolis/SC: Revista Geosul. vol. 23, 
nº 45. 2008.
6  HAUAISS. A. Dicionário Houaiss. Rio De Janeiro. Ed. Objetiva. 2008. p. 626. 

cente dessa forma de moradia nos 
arredores da UNESP/Rio Claro, mais 
especificamente nos bairros: Bela 
Vista, Vila Nova, Vila Alemã e Vila In-
daiá (mapa 1).

Embora saibamos que ocorre esse 
tipo/forma de moradia, em outros bair-
ros, os escolhidos foram os que pos-
suem uma maior concentração desse 
tipo de moradia.

Mapa 1 – Localização da área de estudo.

Fonte: QUADROS, L. S. 2015.

Fonte: QUADROS, L. S. 2015
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7 RYBCZYNSKI, W. Casa: Pequena historia de uma ideia . Rio de Janeiro. Record. 1996. 

Considerações Finais

As reflexões aqui apresentadas 
mostram uma tendência do mercado 
de consumo contemporâneo, no qual 
a dinâmica da cidade de Rio Claro está 
inserida. O habitar/morar em quitine-
tes tem atendido os estudantes, que 
procuram uma habitação que repre-
sente conforto, segurança. Eles bus-
cam um lugar que, mesmo de passa-
gem, possa lhes oferecer uma melhor 
condição de custo-benefício, e tam-
bém lhes possibilite o descanso para 
um novo dia de estudo. 

Conforme salienta Rybczynski, 
“(...) o conforto é, ao mesmo tempo, 
algo simples e complexo ele inclui 
diversas camadas transparentes de 
sentidos – privacidade, bem estar, con-
veniência –, alguns mais profundos do 
que os outros” (p. 236). 

Dessa forma, o morar na cidade 
de Rio Claro/SP possui grandes varia-
ções e merece destaque no cotidiano 
urbano; o uso dessa forma quitinete 
demonstrada em espaços compactos, 
além de movimentar a economia ur-
bana, também, modifica a paisagem 
urbana da cidade.

Pesquisa mais aprofundada sobre o 
tema vem sendo desenvolvida por nós, 
na UNESP, e vai poder expor, de forma 
mais concreta, o impacto desse tipo de 
moradia na cidade de Rio Claro/SP. ¢

Fonte: QUADROS, L. S. 2015

Fonte: QUADROS, L. S. 2015

Fonte: QUADROS, L. S. 2015
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Introdução

D e uma diversidade de níveis, 
existem na área de Educação, 
numerosas entrevistas, ressal-

tando pretensões históricas. Contudo, 
destacamos parte de três delas: duas 
dizem sobre o passado (1990), e uma, 
atual (2015), sobre o presente. Acerca 
do passado, Marilena Ap. Jorge de Ca-
margo apresenta-o nos fragmentos das 
entrevistas de Celso Rodrigues e Iva-
nira Bohn Prado1, e do presente, Sueli 
Iwasawa, com Luciane Oliveira. 

Marilena lembra Le Goff: “o passa-
do não é a história, mas o seu objeto, 
(...) mas é, ao mesmo tempo, um dos 
seus objetos e um nível elementar de 
elaboração histórica”2. No caso, reco-
nhece-se que, com Celso e Ivanira hou-
ve no pensamento a “fantasia”, pois ela 
lhes faz parte.

Quanto ao presente, tem de si um 
tanto do passado. Portanto, passado e 
presente sugerem no âmbito das entre-

Educadores 
Rio-clarenses: 
fragmentos de 
entrevistas
Marilena A. Jorge Guedes de Camargo
Doutora em História e Filosofia da Educação pela Universidade de 
São Paulo (USP), professora do Programa de Pós- graduação em 
Educação da Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Sueli Iwasawa
Mestranda em Educação da Universidade Estadual Paulista (UNESP)

vistas, em que está em jogo a “memó-
ria”, conforme um dos entrevistados 
exprimiu: “estamos à vontade em dizer 
o que a minha memória disser, para 
esta entrevista”.

Não duvidamos de que a memória é 
“a vida em evolução permanente, aber-
ta à dialética da recordação. Ela possui 
raízes no concreto, no espaço, no ges-
to, na imagem e no objeto”3. De fato, 
há relações entre a memória e a Histó-
ria, pois o passado está vinculado ao 
presente. É inevitável que “a história é 
duração, o passado é ao mesmo tempo 
passado e presente”4. Por isso, com as 
“entrevistas”, embora sendo fragmen-
tos delas, tivemos uma compreensão 
objetiva da História para atingir a ob-
jetividade.

1. Da entrevista com o Prof. Celso 
Rodrigues em 24 de outubro de 
1990

1 Compunham os requisitos de disciplina do programa de Doutorado em Educação na USP, São Paulo.
2 LE GOFF, J. História e Memória. 1º vol. História. Tradução: Ruy Oliveira, Lisboa, Portugal: Edições 70, 1982, p.48.
3 FABRIS, A. Fragmentos Urbanos: representações culturais. São Paulo, SP: Studio Nobel, 2000, p. 146.
4 LE GOFF, J, idem, p.50.

Marilena: Quando e onde nasceu? 
Celso: Eu nasci em Descalvado, 

S.P. em 15 de julho de 1916. 
Marilena: Celso, como era o seu cur-

so primário? Recorda-se dos primeiros 
professores? E a escola secundária?

Celso: Cursei o primário no Grupo 
Escolar de Descalvado, “Coronel To-
bias”. Um dos professores que mais 
me gravou, foi Gabriel de Arruda, que 
mais tarde veio ser diretor do Grupo 
Escolar “Irineu Penteado”, aqui em 
Rio Claro. Agora, escola secundária,  
fiz em Pirassununga, fundada em 1911. 

Marilena: O senhor lia muito? Quais 
os livros eram de sua preferência?

Celso: Lia bastante. Li, a coleção 
de Eça de Queiróz e a de Rafael Saba-
tine. No secundário, li as coleções de 
Edgar Wallace, de aventura policial. 

Marilena: O senhor lembra-se dos 
livros usados no Curso Normal?

Celso: Os principais autores eram: 
Fernando de Azevedo, na cadeira de 
Sociologia; Lourenço Filho e Antonio 
de Almeida Jr. em Educação; Ari Lex, 
de Biologia. 

Marilena: Seria possível o senhor fa-
zer alguma comparação entre o ensino 
do “Joaquim Ribeiro” e o do “Puríssimo”? 

Celso: As mesmas aulas que eu dava 
na escola pública, dava para a particular.

Professor Celso

Acervo pessoal, foto de junho de 2003.
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Jamais fiz distinção, para mim impor-
tava o aluno. 

Marilena: Quando o senhor começou 
a lecionar? Por quê? 

Celso: Em 1939, fui lecionar dada a 
contingências da ocasião e porque tam-
bém eu era formado professor. 

Marilena: Qual o número de horas 
que o senhor lecionava?

Celso: Lecionava quase que o dia 
todo. Pela manhã, Educação Física, no 
Ginásio Industrial e, à tarde, nas escolas 
normais de Rio Claro: na Escola Normal 
Livre “Puríssimo Coração de Maria” e no 
Instituto de Educação “Joaquim Ribeiro”. 

Marilena: Havia bibliotecas na classe?
Celso: Biblioteca eu sempre gostei, 

parece que fora das quadras de esporte, 
era o meu lugar predileto. Havia bibliote-
ca muito boa no “Puríssimo” e no “Joa-
quim Ribeiro”. O professor Cardoso era 
entusiasta por mandar o aluno à bibliote-
ca para pesquisa e eu herdei um pouco 
dele. 

Marilena: O senhor usava o laborató-
rio? 

Celso: Eu usava muito o laboratório, 
porque tinha aulas de anatomia e fisiolo-
gia humanas no “Joaquim Ribeiro” e no 
“Puríssimo”. 

Marilena: Havia reuniões com outros 
professores, ou o senhor trabalhava sozi-
nho com seu plano? Como funcionava? 

Celso: Havia poucas reuniões. Cada 
professor tomava o seu rumo, seguia as 
suas próprias diretrizes e, vez por outra, 
nós nos reuníamos e trocávamos ideias.

Marilena: O senhor disse que o pro-
fessor tomava as diretrizes, então como 
funcionava a avaliação em relação aos 
alunos? 

Celso: Não tínhamos avaliação cole-
tiva. Nos últimos anos que eu lecionei, 
vieram os célebres Conselhos de Classe, 
isso em 1970 e pouco.

Marilena: O que o senhor diria sobre 
as atividades extraclasse? 

Celso: Fazíamos excursões educati-
vas em colaboração com outras escolas, 
na região, em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Organizei no “Ribeiro” um grupo de tea-
tro. Fizemos apresentações teatrais em 
São Carlos, Limeira, Araras... A minha 
atriz principal chamava-se Ciantelli, 
a mãe tinha uma loja de armarinhos 
aqui em Rio Claro. 

Marilena: O senhor lembra-se das 

festas de formatura?
Celso: As festas de formatura 

eram comoventes. Marcavam calen-
dário na cidade e participavam os 
pais e parentes dos diplomandos e 
parte da população.

Marilena: Falando em cidade, Cel-
so, como era Rio Claro nessa época?

Celso: Quando em vim para Rio 
Claro, em 1939, tinha 27.000 habitan-
tes. Era uma cidade de porte médio. 
Boa sociedade, boas escolas e bom 
nível intelectual.

Marilena: E sobre a sua participa-
ção política? 

Celso: Várias vezes me convidaram 
para participar de vida política, mas ne-
guei. Eu tinha aversão à politica, razão 
pela qual não entrei em movimento po-
litico nenhum. Até dos movimentos polí-
ticos estudantis eu não fiz parte. Mas os 
professores participavam e muitos foram 
até candidatos. Por exemplo, Antonio 
Buschinelli foi várias vezes vereador aqui 
em Rio Claro, assim como Odilon Corrêa.

Marilena: Para encerrar, gostaria que 
o senhor indicasse, de modo geral, os 
principais problemas das escolas de on-
tem e das escolas de hoje.

Celso: Sempre fui um ferrenho bata-
lhador para que a escola tivesse boa bi-
blioteca e laboratório. Que a escola fos-
se provida de salas adequadas, carteiras 
adequadas e condições higiênicas. Feliz-
mente, eu peguei o “Ribeiro” uma escola 
recém--construída. E o “Puríssimo”, as 
Irmãs sempre deram atenção a cartei-
ras limpinhas, salas de aulas iluminadas 
e ventiladas, bom pátio de recreio e de 
educação física. Além da parte física, a 
escola deveria ter boa estrutura docente; 
bom diretor e, o ideal tivesse ótimos alu-
nos. Mas, devido às diferenças individu-
ais, e dado o caráter popular da escola, 
ela é obrigada a receber todos, seja ele 
quem for. Temos que nos dedicar bastan-
te à formação profissional do indivíduo. 
E obedecendo sempre: o que ensinar; a 
quem ensinar e o como ensinar.

2. Da entrevista com a Profa. Iva-
nira Bohn Prado, em 12 de de-
zembro de 1990

Marilena - Ivanira, você tem uma 
história de vida como professora den-
tro das escolas. Sei também, que foi 

Inspetora Federal aqui na região de 
Rio Claro. Gostaria que falasse sobre 
essa sua história destacando a função 
de inspetora. 

Ivanira - Nasci em São Paulo, Ca-
pital, 3 de fevereiro de 1921. Fiz o pri-
mário no Colégio Stafford, São Paulo 
onde se alfabetizavam em português, 
inglês e francês; completei-o no Colé-
gio são José, em Santos, e posterior-
mente, transferi-me para Rio Claro. 
Aqui cursei as últimas séries do giná-
sio, na “Escola Puríssimo Coração de 
Maria”. Em 40, eu já me via a braços 
com Escola Primária Rural. Trabalhei 
na “Escola Municipal da Vila Apareci-
da”, em Rio Claro, quando no mesmo 
ano, 1941, fui convidada para a cadeira 
de Português no “Puríssimo Coração 
de Maria”! 

Marilena - Quais os nomes que 
você destacava na literatura naquele 
tempo? 

Ivanira - Olavo Bilac, Coelho Neto, 
Joaquim Manoel de Macedo; José de 
Alencar; Visconde de Taunay e era 
Rui Barbosa, que naquela época do 
Ginásio tinha assim uma importância 
extraordinária. Eu me lembro de que 
fiquei encantada quando, lendo a bio-
grafia de Rui, se salientou isso, que ele 
era incapaz de ler um livro sem ano-
tar, sem riscar, sem fazer comentário à 
margem, e eu copiei isso. 

Marilena - Como você incentivava 
os alunos pelo gosto à leitura?

Ivanira - Não era difícil, porque 
eu era uma apaixonada pela leitura, 
e acho que insensivelmente transmitia 
isso às alunas. E eu passei então a formar 

Professora Ivanira:

www.jornalcidade.net/rio-claro/
rio-claro/morre-a-professora-ivanira-
bohn-prado-aos-94-anos-de-idade/
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com as alunas bibliotecas de classe. Não 
sei se você se lembra.  

Marilena - Ivanira, como Inspetora Fe-
deral, o que tem a dizer? 

Ivanira - Em 1947, e foi o meu primei-
ro trabalho como inspetora numa Escola 
Particular. Foi um trabalho bastante de-
sagradável, porque achava esse trabalho 
um tanto policialesco, e naquela época 
era assim considerado. 

Marilena - Você sentiu maior cresci-
mento quando lecionando na Escola Pú-
blica ou na Escola Particular? Ou melhor, 
no “Batista Leme” ou no “Puríssimo”? 

Ivanira - Olha, são campos bem di-
versos, tanto que a Escola “Puríssimo 
Coração de Maria” foi para mim um ex-
traordinário laboratório, experiências 
magníficas. Trabalhei lá por 30 anos. Mas 
a Escola Pública também me enriqueceu 
muito, quando tive contato com alunos, 
por exemplo, do curso noturno no “Batis-
ta Leme”. 

Então, Marilena, parece que nesse de-
poimento tudo para mim foi um “mar de 
rosa” no magistério, não é? 

Mas sinceramente, eu não fantasiei 
nada. Eu fui bastante sincera nesse depoi-
mento, e os únicos espinhos ai foram real-
mente graças ao meu cargo de inspetora. 
Então, fui bastante sincera, se colhi rosas 
de um lado e espinhos de outro, não é?

Marilena - Obrigada, Ivanira. 
Ivanira – Eu é que agradeço, mas acho 

que foi muita coisa. 

3. Da entrevista com a Profa. Lucia-
ne Oliveira em 03 de março de 2015

Sueli: Qual a sua formação, Luciane?
Luciane: Minha formação inicial foi 

o Magistério. Primeira Graduação: Bio-
logia. Depois Especialização em Alfabe-
tização. Segunda Graduação: Pedagogia. 
Especialização em Gestão Escolar e na 
Educação de Jovens e Adultos.

Sueli: Por que escolheu a área da 
Educação?

Luciane: A escolha pela Educação, 
creio ser de família: pai professor, tia 
professora...talvez genética. As amizades 
também influenciaram, pois todas do gru-
po de amigas foram para o magistério, no 
entanto hoje sei que 2 ou 3 continuaram 
com a carreira na Educação, as demais 
(um grupo de 7 meninas) foram para ou-
tras áreas. 

Trabalho com a Educação desde 
1992 quando iniciei na Educação Infantil 
em Creche. Passei também pela Educa-
ção Infantil (antigo Pré I, II e III), Ensino 
Fundamental (1º e 2º anos), Educação de 
Jovens e Adultos (EJA I- 1º ao 4º termo). 
Todas essas na Rede Municipal. Na Rede 
Estadual trabalhei por 8 meses como pro-
fessora de Matemática e Ciências (7º e 8º 
séries). Na Rede Particular, atualmente 
atuo como tutora presencial no curso de 
Pedagogia, modalidade semipresencial.

Sueli: Como foi para você começar a 
trabalhar com a EJA?

Luciane: Iniciei minha atuação em 
1994, quando fui até a Secretaria da Edu-
cação de Rio Claro e pedi para trabalhar 
à noite, pois estava cursando Biologia, na 
UNESP, e o curso era integral. Uma se-
mana após meu pedido, recebi uma liga-
ção dizendo se eu tinha interesse em pe-
gar aulas de EJA em uma das escolas que 
teria sua sala de aula desmembrada. Fui 
acolhida pela outra professora da escola 
que já estava com uma turma e explicou 
que a classe havia tornado muito nume-
rosa e precisaria ter duas professoras. Fi-
quei com a alfabetização da 1ª e 2ª série e 
a outra, com 3ª e 4ª série – pós-alfabetiza-
ção. Permaneci no EJA por 12 anos. E de 
2009 até 2011 fui coordenadora da EJA 
na Secretaria Municipal de Educação. 

Sueli: Gostaria de saber quais os 
maiores problemas das escolas do passa-
do (do início da sua carreira) e os princi-
pais problemas das escolas de hoje.

Luciane: Problemas do passado: pen-
sando na questão da EJA: os alunos eram 
considerados inquilinos das escolas. Es-
tes não estavam inseridos na programa-
ção da escola. Tivemos um período em 
que estávamos mais dentro das escolas, 
fomos alocados em igrejas, instituições, 
associações de bairro, outros espaços, 
ficando por conta dos professores cuida-
rem da parte pedagógica, administrativa, 
limpeza das classes, merenda, enfim. Foi 
inovador, mas pouco produtivo, pois não 
tivemos o respaldo por parte da Secreta-
ria da Educação em como lidar com esse 
novo. Problemas atuais: alta evasão esco-
lar, escolas fechando classes por poucos 
alunos, elevado número alunos em liber-
dade assistida, procurando a EJA, mas 
não permanecendo no curso, professo-
res com “pouca vontade” de atender com 
qualidade tal modalidade (para alguns a 

EJA é um complemento de renda e não 
um compromisso), muitos adolescentes 
evadidos ou expulsos do Estado procu-
rando a EJA para concluírem os estudos 
(muitos com menos de 15 anos procu-
ram nossas escolas, mas não podem ser 
matriculados em função da idade).

Observação de Luciane: ainda sonho 
em um dia Rio Claro ter o Centro de EJA 
onde de fato os alunos possam ser respei-
tados em suas especificidades.

Professora Luciane

Acervo pessoal, foto de 
14 de setembro de 2014.

Considerações Finais

Na exposição procurou-se demons-
trar o vínculo que existe entre os edu-
cadores Celso, Ivanira e Luciane, em 
que eles sintetizaram as ideias na com-
preensão sedimentada em situações de 
vida, pois o memorial apresentado mos-
trou o percurso pessoal e profissional 
desses professores. Conseguimos uma 
consciência coletiva em que se alcan-
çou certo nível de cultura social e po-
lítica. Apesar das limitações que parte 
dessas entrevistas gerou, em momentos 
diferentes, é possível ter um conheci-
mento de educação.

Como se pode notar, houve um en-
contro entre o passado e o presente. 
Olhando para o passado foi possível 
antever o presente. Olhando o presente 
deslumbrou- se o passado e mais, conje-
turou-se o futuro.

As proposições teóricas teriam que 
ser discutidas, bem como o eixo do tex-
to. Mas, não fora esta a nossa intenção. 
Quisemos aqui, apresentar tão somente 
os fragmentos das “entrevistas”, pensan-
do em instaurar nova forma de se ver um 
artigo.¢
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A Política de 
Saber Votar
Moacir Martins
Radialista

moamartins@gmail.com

De uns tempos a esta parte, fa-
la-se muito que devemos saber 
escolher bem e com muito cri-

tério os candidatos às eleições políti-
cas em todas as esferas, isto é, federal, 
estadual e municipal. Até aqui, sem dúvi-
das que os eleitores, terão sim, que saber 
votar. 

Mas, será que é fácil definir quem é 
quem, a fim de merecer o seu voto? Nin-
guém duvida de uma colocação que va-
mos fazer antes de quaisquer outras con-
siderações a respeito. Para que o eleitor 
seja facilitado na escolha dos candidatos 
que possam merecer o seu voto, o tra-
balho, ou melhor, os critérios para que 
o cidadão seja orientado, deveriam ser 
responsabilidade dos partidos políticos, 

pois são os partidos que iniciam o pro-
cesso de indicação dos candidatos. 

Concordamos que todos têm os mes-
mos direitos de se manifestar, para a pré-
-candidatura. Por isso que tratamos de 
pré-candidatura mesmo, até que o pre-
tenso candidato possa ser considerado 
apto, após análise criteriosa sobre a vida 
pregressa e atual do  cidadão que  deseja 
postular  determinado cargo na política.  

Tem sido assim a escolha dos candi-
datos?  

Pelo que se observa a cada processo 
de pré-seleção, parece que não é como 
deveria ser. Depois, quando está tudo 
certo sobre a escolha definitiva do can-
didato, a campanha vai para os meios de 
comunicação, o postulante ao determi-

nado cargo vai para a rua cumprimen-
tando os eleitores, pedindo votos e aí 
é que começa a outra campanha e a  
“chapinha”  é sempre a mesma. “Elei-
tor saiba escolher o seu candidato, 
para não  se  arrepender depois!”

 E vai por aí a fora  em relação aos 
falsos conselhos. Horário político ina-
proveitável e inexpressivo que muitos 
não acompanham. 

Portanto, enquanto não houver uma 
mudança radical e criteriosa na escolha 
dos candidatos pelos  partidos políticos 
e pelas autoridades que fazem parte do 
contexto, nada vai mudar e “fica tudo 
como dantes no quartel de Abrantes”. 
Quero até e por razões óbvias comen-
tar o que escreveu num dos seus artigos 
Marcius Patrizi. “... Ou se faz uma pro-
funda reforma política que revolucione 
o sistema partidário e de financiamento 
de campanha, ou não vai mudar nada”.  

Será que já podemos fazer esta afir-
mação? 

Feliz daqueles que não precisam 
mais votar, embora seja comum ver-
mos nas filas das sessões alguns elei-
tores de idade a quem e a lei faculta 
o direito de não votar, e lá estão para 
cumprir o outro direito, o de cidadania, 
muito em falta nesse nosso Brasil! ¢

Manifestações 
políticas em Rio 
Claro, em 1964. 
Imagem do 
acervo do APH. 
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Vozes do Saber
Monique Marques de Faria
Mestre em Educação pela UNESP Rio Claro

moniquemfaria@gmail.com

“A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, 
mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança 
de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra 
latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em 
potencial em sua semente”.

Tierno Bokar1

Essas linhas têm como principal 
objetivo compartilhar um pouco 
das experiências que vivi em Rio 

Claro, ao lado de alguns de seus Griôs, 
e o quanto esse especial convívio foi 
importante para meu crescimento e 
aprendizado de vida. 

O Griô é o contador de histórias, 
aquele ou aquela que, no decorrer da 
vida, as ouviu sistematicamente serem 

contadas. São anciões que reúnem 
saberes e fazeres de sua comunidade 
de origem e reproduzem na forma de 
contos, depoimentos, poesia, música 
ou técnicas, os conhecimentos expe-
rimentados em sua vivência. Essas 
narrativas constituem um patrimônio 
cultural imaterial que caracteriza a 
comunidade à qual pertencem, ofe-
recendo elementos que permitem re-

1 Retirado do livro História Geral da África – Volume I, p. 167. Tierno Bokar Salif, falecido em 1940, passou toda a sua vida em Bandiagara (Mali). Grande 
Mestre da ordem muçulmana de Tijaniyya, foi igualmente tradicionalista em assuntos africanos. Cf. HAMPATÉ BÂ, A. e CARDAIRE, M. 1957.
2 Evento realizado pelo Projeto de extensão de Danças e Ritmos Brasileiros, coordenado pela Profa. Dra. Carmen Maria Aguiar.
3 Manifestação cultural Afro-brasileira característica da região sudeste do Brasil.
4 Maria Ângela dos Santos Gonzaga, conhecida como Dona Ângela, nasceu em 11 de outubro de 1950 e  despediu-se em 3 de janeiro de 2013. 
5 Para mais informações ver trabalho completo Resistir e Fixar: a formação de negros territórios e suas manifestações na cidade de Rio Claro-SP. Trabalho 
de conclusão de curso, UNESP/RC, 2011. 

construir identidades, ligar passado 
presente e estabelecer laços de ter-
ritorialidade entre os indivíduos. Na 
forma de história oral, esses contos 
fazem parte da educação informal em 
diferentes espaços sociais.

A presença dos Griôs em minha ca-
minhada se inicia mais fortemente em 
2010, quando, durante uma mesa na 
Semana de Manifestações Culturais da 
UNESP Rio Claro2, ouço uma voz sim-
ples repleta de conhecimento compar-
tilhar histórias de vidas. Eram narra-
tivas sobre o município de Rio Claro, 
contadas de uma forma ainda desco-
nhecida para mim, a partir do olhar da 
comunidade negra. Aquela voz suave 
era a de Dona Ângela, referência Griô 
do município, que dedicou sua vida 
para que a luta de sua comunidade per-
manecesse viva por meio da oralidade. 
Descendente de quilombolas que ocu-
param a região da atual Vila Aparecida 
destinou voluntariamente muitos dias 
à realização de rodas de conversas e 
de Jongo3, participação em palestras, 
eventos, organização de encontros, 
entre outros, e assim auxiliou para 
que parte da história dos negros e da 
cidade de Rio Claro, também nossa 
história, não caísse no esquecimento.  
Contou-nos que, enquanto o abaca-
teiro plantado por seus ancestrais no 
antigo Quilombo da Cabana do Mato, 
atual Lago Azul, estiver dando frutos, 
suas memórias e com elas seus sonhos 
e lutas continuarão sendo contadas. 
Dona Ângela não está mais entre nós, 
mas os frutos continuam nascendo e 
suas falas continuam vivas4.

Inspirada nas histórias que ouvi 
de Dona Ângela, decido entregar meu 
projeto de trabalho de conclusão de 
curso em Geografia pela UNESP - Rio 
Claro, tendo como temática os territó-
rios da comunidade negra e suas mani-
festações culturais em Rio Claro-SP 5. 
No início, não foi fácil, as informações 
escritas sobre o assunto eram poucas, 

Imagem do acervo pessoal 
da autora, 2010.
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não sabia onde procurar, mas com a 
ajuda da Professora Bernadete Castro 
tive acesso ao material que o Arquivo 
Público estava e está coletando e orga-
nizando com base na oralidade, dispo-
nível no Portal Memória Viva e passei 
a participar dos eventos Bate-papo 
Cultural e Conversa Griô. Foi em um 
desses eventos que tive a oportunidade 
de me aproximar do Sr. Ariovaldo e de 
Dona Diva, que militam e colaboram 
enormemente no registro e valorização 
da história e cultura local.

O desenvolvimento do trabalho de 
conclusão em Geografia aproximou-
-me de uma realidade permeada por 
desafios. Grande parte do território da 
cidade de Rio Claro possui referenciais 
simbólicos relacionados à comunidade 
negra, decorrentes, em especial, das 
antigas fazendas de café que se utili-
zaram amplamente da mão de obra 

escravizada na região; no entanto, há 
poucas literaturas que abordam o pon-
to de vista e a realidade dessa popu-
lação. Quando pesquisamos os sites 
oficiais do município nos deparamos 
com informações sobre sua formação, 
a partir da chegada dos imigrantes, fi-
cando oculta grande parte do período 
de formação da região. Para que eu pu-
desse localizar os territórios e as histó-
rias relacionados à comunidade negra 
foi necessário entrar em contato com 
as referências da comunidade. Foram 
eles que me auxiliaram na localização 
de trabalhos realizados anteriormente, 
no mapeamento, visitas de campo, en-
trevistas e o inevitável envolvimento 
nas ações acontecidas no município. 
Como fruto desse envolvimento o tra-
balho foi desenvolvido a partir dos re-
latos da própria comunidade.

A aproximação com os Griôs foi 

6 NASCIMENTO, S. A. O Batuque de Umbigada de São Benedito: Festa e Espaço Negro no Município de Rio Claro/SP. Monografia apresentada ao 
Instituto de Geociência e Ciências Exatas da UNESP de Rio Claro, 2005.

acontecendo aos poucos, a cada visi-
ta, conversa, encontro e, assim, for-
talecendo-se os laços. Após algumas 
visitas e conversas o Sr. Ariovaldo con-
fiou-me uma versão do trabalho da Ân-
gela Nascimento6 e nele tive acesso a 
várias informações sobre a comunida-
de negra, o Batuque de Umbigada, Fes-
ta de São Benedito, Figueiras, Territó-
rios Simbólicos, entre outras. Foi um 
momento marcante. Algum tempo de-
pois, combinamos fazer uma visita aos 
locais mais citados nos depoimentos e 
conversas com os Griôs; assim, no dia 
e na hora marcados saímos pelas ruas 
de Rio Claro, com a ajuda e companhia 
do Daniel Garnet.

Foi um dia emocionante, primeira 
vez que estive na Fazenda Mata Negra, 
na área da Chácara dos Pretos e nos 
Clubes Negros. Trajeto permeado por 
histórias, saudades, alegrias e tristezas 

Mata Negra, Casarão de Grão Mogol, 1988. Imagem do acervo do APH
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apresentadas pelo Sr. Ariovaldo. Foi 
assim que ruas e bairros foram se pre-
enchendo de sentidos, sons e emoção.

O trajeto até a Mata Negra foi algo 
emocionante, a cada quilometro uma 
porção enorme de histórias, a imagina-
ção indo longe, tentando reconstruir 
as paisagens que passavam e se trans-
formavam. Ao chegar à Mata Negra, a  
sensação de estar entrando em con-
tato com um passado-presente. Ma-
terializar histórias, identificar locais 
que eu havia conhecido por meio de 
relatos foi emocionante. Ao entrar no 
casarão, a vontade de conversar com 
o Barão de Grão Mogol, de pergun-
tar sobre os fatos ali passados, sobre 
suas conflituosas escolhas e atitudes 
que marcaram a história de Rio Cla-
ro. Outra forte sensação foi o desejo 
de que a casa e seus arredores fossem 
restaurados ou ao menos preservados, 
para que outras pessoas pudessem ter 
contato com tão importante território 
histórico da cidade e com ele sonhar, 
imaginar, materializar um pouco da 
história de nosso país, como se, por 
alguns instantes, a imaginação se tor-
nasse realidade.

Saímos do casarão rumo ao local 
onde está o túmulo do Barão de Grão 
Mogol, marco do antigo Cemitério da 
Fazenda, local que recebeu muitos cor-
pos de trabalhadores escravizados, mas 
que, infelizmente, só possui um túmulo 
nomeado. Nesse momento me recordo 
do silêncio, apenas rompido pelas falas 
emocionadas do Sr. Ariovaldo.

Retornando para a cidade de Rio 
Claro, caminhamos pelos Bairros 
Consolação e Estádio, onde fui des-
cobrindo histórias relacionadas aos 
seus antigos nomes “Buraco Quente” 
e “Vila dos Apertados”, recebidos até 
meados de 1960. Por intermédio do Sr. 
Ariovaldo fui conversando com mora-
dores que passavam por ali, e até para-
mos na esquina, com um pequeno gru-
po que juntou para ouvir e colaborar 
com a conversa. Entre as falas, alguns 
deles espontaneamente declaravam 
saudade dos tempos do Tambu e do 
campinho, que, segundo eles foi um 
tempo de maior união da comunidade: 
“a gente tá vivo graças ao batuque”. Sr. 
Ariovaldo foi conversar também com 
o atual dono da Padaria Padoka, que 

Acervo pessoal da autora, 2010.

Túmulo do Barão. Acervo pessoal da 
autora, 2010 e acervo do APH.

deu seu depoimento sobre o antigo 
Bar do Fideli que ficava no local. En-
tre as histórias, marcou-me o fato de 
ali ser um ponto de encontro para a 
ocorrência do Tambu.

Passamos pela Figueira de São Be-
nedito. Ali o Sr. Ariovaldo nos contou 
sobre a mudança ocorrida no bairro 
com o passar dos tempos, a chegada 
da Igreja, a expulsão da comunidade 
quilombola que ocupava a região e a 
longa luta pelo direito de utilização do 
espaço pela comunidade negra, fosse 
para a ocorrência do Batuque de Um-
bigada aos pés da Figueira, fosse para 

a realização da Missa Afro na Igreja. 
Impossível não se inquietar com a ló-
gica perversa de exclusão no decorrer 
do crescimento da cidade. Territórios 
importantes para a comunidade negra 
foram sendo roubados, sem que as 
pessoas que ali viviam e possuíam uma 
relação simbólica fossem respeitadas 
em seus direitos. Conforme a cidade 
foi crescendo a população mais exclu-
ída do acesso aos seus direitos como 
cidadãos foi sendo empurrada para re-
giões mais periféricas.

Em 2011, iniciou-se o projeto Afro-
-brasilidade reunindo uma série de 
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7 Ver: FARIA, Monique Marques de. Valorização de percursos negros no Brasil: perspectivas de educação nos territórios afro-rio-clarenses. Disser-
tação de mestrado apresentado ao Departamento de Educação – UNESP/RC 2014.

instituições preocupadas com a escas-
sa documentação sobre a afro-brasili-
dade da região. O acompanhamento e 
a participação na primeira formação 
realizada pelo grupo, em 2012,  auxi-
liou-me no amadurecimento e encami-
nhamento da pesquisa de mestrado7. 
A presença constante de Dona Ângela 
e de Dona Diva nas formações foi de 
enorme colaboração, as coordenado-
ras participantes do curso de várias es-
colas solicitaram que elas fossem até 
as unidades realizar conversas Griôs 
com os alunos.

Em 2013, com o desenvolvimento 
do Projeto A comunidade negra vai 
à escola, as conversas Griôs  oficiali-
zaram-se  e, naquele  momento tive a 
especial oportunidade de acompanhar 
muitas das rodas de conversas. Apren-
di enormemente em cada um dos re-
latos, em cada troca de saber entre os 
alunos e os Griôs. Estar ali e visualizar 
o encontro de gerações, o aprender em 
roda sobre a história de sua cidade, de 
seu país e aproximar o lido da realida-
de alimenta a esperança de uma educa-
ção mais significativa. 

Nesse contexto, meu maior apren-
dizado foi em virtude de comparti-

lhar cotidianamente da companhia de 
Dona Diva. A presença amiga no de-
correr de cada ida até a escola, ouvir 
as histórias das lutas do passado e do 
presente. Acompanhar a conversa nas 
escolas, ver o brilho em cada olhar, 
a particularidade de cada encontro. 
No retorno, compartilhar de sonhos 
e esperanças de quem acredita e atua 
por um futuro melhor para todos nós 
que compartilhamos dessa existência, 
superando diversas vezes obstáculos 
físicos e materiais. Carrego comigo os 
gratos ensinamentos que tive ao ouvir 

e, especialmente, ao observar a cami-
nhada dessa querida Griô.

Entre esses belos encontros  cons-
truíram-seu meu crescimento e amadu-
recimento pessoal e acadêmico. Hoje, 
sei da importância do saber presente 
na oralidade, nos Mestres, Mestras, 
Anciãos e Griôs. Em nossa sociedade, 
que pouco cria espaços de troca entre 
as gerações, sou grata pela oportunida-
de de compartilhar dessas presenças. 
Suas falas e ensinamentos transforma-
ram minha caminhada,  ampliaram-na 
significativamente. ¢

Mapa de áreas 
visitadas - Monique 
Faria, 2013.

Exposição de 
encerramento 
do Projeto A 
comunidade 
negra vai à 
escola.

Autor: Francisco 
Marchiori Netto, 
2013
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Café, Política e 
Imigração: 
A Formação da Elite 
Política na Cidade de 
Rio Claro
Pedro de Castro Picelli
Graduando em Sociologia pela UNICAMP e pesquisador pelo CNPq 
pedropicelli@bol.com.br

Introdução

Sérgio Buarque de Holanda, em 
“Nossa Revolução”, compilado no 
livro Raízes do Brasil1, publicado 

originalmente em 1936, afirma:

Se a Abolição marca no Brasil o 

fim do predomínio agrário, o qua-

dro político instituído no seguinte 

quer responder à conveniência 

de uma forma adequada à nova 

composição social [...] a Abolição 

representa uma realidade, o mar-

co mais visível entre duas épocas 

(HOLANDA, 1987, p.126-7)

Embora tal conclusão sobre a re-
presentatividade do ano de 1888 sob a 
leitura de uma mudança de predomí-
nio econômico seja passível de deba-
te, deve-se sublinhar a ideia chave de 
transformação da composição social 
no Brasil. O fim do século XIX repre-
senta ao país uma convergência de 
crises que decorreram desde as suas 
primeiras décadas. “A história do Se-

gundo Reinado nos fornece [...] as mais 
evidentes provas de que as instituições 
imperiais representavam um passado 
incompatível com o progresso do país 
[...] tinham de ser, por ele, varridas”2  
(PRADO JUNIOR, 2012, p.94). Dessa 
forma, a Abolição e a Proclamação da 
República trazem ao Brasil novos ares, 
problemas e debates, alteram, portan-
to, a estrutura das relações sociais 
aqui existentes.

O início do século XX se constrói 
a partir de panoramas que demandam 
a superação das crises políticas, eco-
nômicas e sociais que afligem o país. 
Dessa maneira, a resolução dos pro-
blemas passa, centralmente, pela re-
cuperação econômica. Assim, ganha 
força no país e, fundamentalmente, no 
Estado de São Paulo, a cultura cafeei-
ra de exportação, em detrimento do 
desgastado cultivo de cana de açúcar, 
substituindo-se a mão de obra escra-
va pelo braço imigrante. Inicia-se um 
processo de modernização autoritária 
(BILAC, 2001, p.253), onde houvera a 
demolição da velha ordem social sem 

transformação substancial da estrutu-
ra econômica-social anterior, basean-
do-se apenas na alteração dos postos 
de domínio social das elites agrícolas. 
Portanto, a urbanização e a industria-
lização no interior paulista correm ao 
passo do papel da elite cafeeira e da 
imigração europeia.

Rio Claro, Café e Indústria

A formação do município de Rio 
Claro, como de outros também locali-
zados no interior paulista, “tem origem 
na doação, por fazendeiros locais, de 
parcetes de suas terras, logo seguida 
da construção de uma capela” (ibid, 
p.29). A cidade, entretanto, assumira 
em suas origens importante função de 
pouso de tropas que se ocupavam do 
chamado “povoamento do Oeste Bra-
sileiro”. Contudo, com a decadência 
do processo de mineração no Brasil, 
a cultura canavieira ganhou impulso 
e adesão nas cidades do interior e do 
litoral paulista. Rio Claro, assim, con-
solidou-se economicamente antes da 

1 HOLANDA, Sergio Buarque; “Raízes do Brasil”;19 edição; Rio de Janeiro, José Olympio; 1987.
2 PRADO JUNOR, Caio ; Evolução política do Brasil e Outros Estudos ; São Paulo, Cia das Letras, 2012 
3 BILAC, M.B. Bianchini; “As elites políticas de Rio Claro”, Piracicaba ; Campinas, SP : UNIMEP : UNICAMP, 2001
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metade do século XIX, a partir de trans-
formações urbanas significativas que 
precederam a instalação dos trilhos da 
Cia. Paulista de Estrada de Ferro. Data 
desse período, por exemplo, a elevação 
da então “São João Baptista do Rio Cla-
ro”, originada na Sesmaria dos Pereiras, 
à categoria de Capela Curada.

A partir da segunda metade do sécu-
lo XIX, a lavoura em Rio Claro passou 
por duas grandes transições: do açúcar 
para o café e do braço escravo ao imi-
grante. É interessante notar que os mu-
nicípios que se caracterizaram pelo solo 
conhecido como “terra roxa” foram os 
que mais atraíram as elites cafeeiras, 
que acreditavam serem portadoras de 
missão civilizatória (BILAC, 2001) e, 
por consequência, os imigrantes, em 
sua maioria alemães e italianos. A eco-
nomia cafeeira em Rio Claro atingiu seu 
auge durante os anos de 1880 e 1890, 
seguida de importante impulso urbano. 
O declínio de tal cultivo na cidade se 
deu ao longo dos primeiros vinte anos 
do século XX, com a grande ascensão 
do setor de serviços. A industrialização 
na cidade, entretanto, manteria  pouco 
avanço até os anos de 1960. 

Acreditamos que alguns exemplos 
datados podem ser bem ilustrativos 
das transformações ocorridas em me-
ados e fins do século XIX, principal-
mente no Estado de São Paulo. No 
ano de 1852, Rio Claro era sede de 
dez engenhos de açúcar e nove esta-
belecimentos de café, e os dois anos 
subsequentes a essa data nos indicam 
que possuía 6.564 habitantes. Em 1857, 
fora elevada à categoria de cidade e 
dezenove anos depois recebera os tri-
lhos da Companhia Paulista de Ferro 
como um prolongamento da via férrea 
que comunicava Jundiaí a Campinas. O 
“Almanack de São João do Rio Claro”, 
de 1873, aponta que existiam na cidade 
sete capitalistas, setenta e oito fazen-
deiros, dezoito lojas de tecido, oito de 
ferragens, trinta e cinco depósitos de 
açúcar, oito carros de passeio e via-
gens, três funerárias, sete açougues, 
dois barbeiros, vinte e cinco carpintei-
ros e três casas de saúde, por exemplo. 
Dito de outra maneira, como afirma 
Bilac (2001, p.33), Rio Claro “fora uma 
cidade de importância no conjunto ur-
bano do Estado de São Paulo”.

Duas das conclusões a que se che-

ga ao analisar o município de Rio Cla-
ro são os resultados propiciados pelo 
cultivo do café, referente ao acumulo 
de capital nas mãos de imigrantes e 
retorno financeiro aos fazendeiros, 
que passavam a aplicar parte dos lu-
cros na indústria que, lentamente, se 
formava.  A burguesia industrial do 
município, então, se desenvolvia em 
relação à burguesia agrária ao passo 
que o capital de “pequenas unidades 
artesanais e industriais” (BILAC, 2001) 
se concentrava também nas mãos de 
imigrantes. Por exemplo, os alemães 
que passaram a habitar o município 
ocupavam espaço nas atividades de 
fundição e carpintaria, os italianos na 
produção de couro e os portugueses, 
por sua vez, destacavam-se na produ-
ção do café.

A consequência de tal tipo de de-
senvolvimento é observar que a vila 
de Rio Claro, ainda na segunda me-
tade do século XIX, “já se afirmava 
como centro regional, acentuando-se 
essa função com o início do tráfego 
ferroviário” (ibid). Assim, as funções 
urbanas passaram a intensificar-se, 
principalmente no setor de prestação 

Primeira Estação da Cia. Paulista em Rio Claro, inaugurada 
11/08/1876. Imagem do acervo do APH
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de serviços, dinamizando o contato do 
município com a capital do Estado e 
colaborando com a atividade industrial 
rio-clarense.

Entretanto, o crescimento do setor 
industrial em Rio Claro fora verificado 
com maior peso entre os anos de 1935 e 
1945. Nos anos de 1950-1960, notara-se 
a consolidação do padrão de pequena 
indústria, ao passo que os anos 1960-
1970 delineavam uma expansão socio-
econômica da cidade. Novos bairros 
surgiram, aumentando, por exemplo, o 
volume de empregos no setor terciário.

Rio Claro e a Formação de sua 
Elite Política

O café também possibilitou desta-
que a grandes famílias proprietárias 
de terra em Rio Claro, dentre elas os 
Camargo, Rodrigues Jordão, Arruda 
Leite, Arruda Penteado, Schmidt, Mes-
quita e os Campos Salles (ibid). Tais 
famílias, semelhante à maioria das fa-
mílias proprietárias de terra do país, 
solidificaram estratégias para a manu-
tenção do poder local, tendo sido ob-
servados os casamentos intrafamilia-
res e a ocupação de cargos centrais em 
administrações municipais, regionais e 
nacional. Tal comportamento político 
resultara, portanto, no domínio social, 
político e econômico que ganharam os 
fazendeiros de café na cidade.

Três grandes coronéis do café estão 
registrados na história do município a 
partir do século XVIII. José Estanislau 
de Oliveira, o Visconde do Rio Claro, 
fora um dos fundadores da Estrada de 
Ferro Rio Claro - São Carlos do Pinhal 
e um dos principais líderes políticos do 
partido Conservador da cidade no pro-
cesso de desmembramento da vila de 
Rio Claro da vila de Limeira ocorrido em 
1845. Também, Antonio Paes de Barros, 
ou Barão de Piracicaba, proprietário 
das fazendas São João e Santo Antônio, 
investira grande quantidade de seu ca-
pital na produção fabril algodoeira e na 
construção da Estrada de Ferro Ituana. 
Por fim, Nicolau Vergueiro, imigrante 
português e proprietário das fazendas 
Angélica e Ibicaba, dedicara-se ao cul-
tivo de cana-de-açúcar em Piracicaba, e 
fora importante figura política do Parti-
do Liberal da cidade de Rio Claro.

A política de Rio Claro, nos anos de 
1845 a 1872, fora governada alternada-
mente por políticos-fazendeiros ligados 
aos dois partidos monárquicos da épo-
ca, o Partido Conservador e o Partido 
Liberal. Dessa forma, conservadores e 
liberais “abrigavam apenas membros 
das classes abastadas ou seus repre-
sentantes, sem traços ideológicos que 
os separassem” (BILAC, 2001). A elite 
política de Rio Claro construiu--se, en-
tão, a partir da formação de um setor 
social voltado para os cargos de admi-
nistração e exercício políticos, sendo 
majoritariamente membros de famílias 
de grandes proprietários rurais. Assim, 
os “canais de recrutamento dos donos 
do poder” passavam a atuar sobre o 
nascimento, as famílias, os círculos de 
amizade e o diploma dos herdeiros do 
domínio político.

Apesar da Proclamação da Repú-
blica e até mesmo da anterior ascen-
são do Partido Republicano na cidade 
em 1872, o caráter liberal e democrá-
tico do regime republicano não alte-
rou a estrutura política do período 
antecedente. Dessa forma, o “regime 
republicano continuava a marginalizar 
as camadas populares” (BILAC, 2001, 
p.53), tanto que: 

A história política rio-clarense foi 

marcada na Primeira Republica 

pelas lutas no seio do perrepismo, 

ou seja, entre o PRP (Partido Re-

publicano Paulista), sob a direção 

do “coronel” Augusto Salles, 

liderança tradicional e irmão de 

Campos Salles, e o PRH (Partido 

Republicano Histórico), sob o 

comando do “coronel” Marcello 

Schmidt. (BILAC, 2001, p.58, grifo 

nosso)

Entretanto, o declínio da cultura ca-
feeira no município levara parte da elite 
que comandava tal produção a abando-
nar a cidade. Assim, se fizera necessária 
a participação política de um novo grupo 
social nas formações de sociabilidade de 
Rio Claro. Entrava em cena, dessa forma, 
a pequena burguesia urbana, composta 
em grande parte pelos imigrantes, e os 
eleitores urbanos da cidade. Exemplo 
disso são as eleições municipais de 30 de 
novembro de 1904, que 

marcaram uma transição de po-

der, que passou a contar efetiva-

mente com esses novos elemen-

tos, ou seja, com a presença de 

um eleitorado urbano. Este elei-

torado exigiu novas estratégias 

para a dominação coronelista 

exercida pelo coronel Schmidt 

(BILAC, 2001, p.61)

Dessa forma, a República, embora 
construída com moldes mais democráti-
cos a partir de um centro urbano de so-
cialização, não chegou a alterar de fato 
a dinâmica de alheamento social e polí-
tico. “As novas instituições republicanas 
descentralizadas contribuíram para um 
novo modelo de exclusão política, assim 
as mudanças sociais não corresponde-
ram a mudanças estruturais” (BILAC, 
2001). Dito de outra maneira, a partici-
pação política dos imigrantes, além de 
não ser frequente, era vista com uma 
série de restrições. Entretanto, abre-se 
espaço para lembrar que em Rio Claro 
desde o Império, os imigrantes partici-
param institucionalmente das Câmaras 
Municipais. Embora de forma tímida, 
marcaram um fenômeno o qual não se 
tem verificado ocorrência em outras ci-
dades do interior.

Conclui-se, então, que a crise que 
atingira a cultura cafeeira nas primei-
ras décadas do século XX impulsionou 
a formação de um núcleo urbano atra-

Marcello Schmidt. Imagem do 
acervo do APH
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tivo. Assim, os imigrantes, por exemplo, 
se estabeleceram como comerciantes e 
industriais, criando suas redes de inte-
ração social e política a partir de diver-
sos mecanismos, entre eles a educação, 
sendo dessa época a criação do Colégio 
Americano e da Escola Alemã, hoje Co-
légio Koelle. Tal fator permite considerar 
tal grupo social como elementos a serem 
ressignificados e incorporados às posi-
ções de mando pela oligarquia local.

Portanto, os processos acarretados 
pela cultura cafeeira, como a industria-
lização e a urbanização, trouxeram con-
sequências políticas para o município, 
inserindo novos atores no processo po-
lítico. Observa-se no período de análise 
que se funda em Rio Claro um esquema 
de dominação política baseado na ar-
ticulação entre os coronéis e os novos 
atores, destacando-se os imigrantes. As-
sim, “a crise da hegemonia oligárquica 
foi caracterizada mais pela agregação de 
novos setores aos grupos dominantes do 
que pela sua substituição” (ibid, p.86), de 
tal forma que, nos anos de 1900-1930, se 
verifica, na Câmara Municipal, a presen-
ça das famílias proprietárias tradicionais 
ao lado de imigrantes e seus descenden-
tes ao passo que se constata a exclusão 
completa da classe operária.

Em suma, a formação da elite política 
de Rio Claro, reconstruída e solidificada, 
a partir da cultura cafeeira e de seus des-

dobramentos, atenta para o fato de que

a decadência precoce da impor-

tância do café na economia de RC 

levou ao absenteísmo dos fazen-

deiros e à formação de uma classe 

média, composta em grande parte 

por imigrantes, que desde cedo 

deveria ser integrada ao poder 

antes que se tornasse uma força 

contrária (BILAC, 2001, p.97)

Assim, a integração de novos atores 
na política rio-clarense, a partir do culti-
vo do café, realizou-se por meio de crité-
rios como as relações de parentesco ou 
amizade com os coronéis ou pelo sim-
ples fato de serem naturais da cidade, 
além da influência obtida pela participa-
ção em associações (como a Associação 
Comercial, clubes recreativos e despor-
tivos). Portanto, em Rio Claro, os mem-
bros da elite acabaram sendo recruta-
dos das classes abastadas e dos setores 
médios da cidade, excluindo-se a classe 
operária desse processo, sendo curioso 
observar o período de 1948 a 1964 como 
o marco da eleição inédita de apenas 
três trabalhadores como vereadores.

Conclusão

Buscamos, neste artigo, analisar o 
processo político de formação das clas-

ses dominantes em Rio Claro. Através 
dele, exploramos a transição da cultura 
canavieira para a cafeeira e como essa al-
teração constituiu  importante elemento 
do processo de modernização da cidade 
e da formação de sua elite política. Assim, 
procuramos, a partir de bases teóricas, 
dar relevo ao processo de formação do 
mando político no município, acreditan-
do encontrar nele fundamental amparo 
histórico e social para se pensar a política 
de Rio Claro hoje. Fica o convite! ¢

A estação em 1918. Foto Filemon Peres 

in:http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/rioclaro.htm

Antiga Estação Ferroviária de Rio Claro - em 1910. 

Imagem do acervo do APH

Fazenda Angélica - Casarão do 
Barão de Grão Mogol. Foto datada 
de 1993. Imagem do acervo do APH
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A importância da unidade 
participativa dos Órgãos 
Políticos e da sociedade 
civil junto aos Conselhos 
Municipais
Regina Claret Kapp dos Santos
Assistente Social
reginaclaret@yahoo.com.br

A coparticipação político-social 
da sociedade em geral nos 
Conselhos de Direitos é uma 

forma imprescindível de articulação de 
conhecimentos e dos meios de acesso 
para a implementação e efetivação dos 
Direitos Constitucionais, direitos es-
ses concernentes a todos os cidadãos, 
indistintamente de classe social, idade, 
gênero ou segmento cultural.

Porém, ainda hoje, constatamos que 
muitos cidadãos ignoram seus direitos 
e os meios de acesso a eles, bem como 
seus benefícios e a forma de sua apro-
priação e desfrute. No decorrer da his-
tória Política Brasileira, vemos despon-
tar, gradualmente, a conscientização e 
a necessidade de ampliação democráti-
ca com Políticas Públicas efetivas que 
apresentem resultados satisfatórios às 
mais diversas demandas sociais. 

Dessa forma, tais Políticas Públi-
cas foram postas em prática com a 
participação da sociedade civil nas 
discussões e decisões que dizem res-
peito aos direitos sociais, surgindo, 
assim, os Conselhos de Direitos, com-
postos de forma paritária com a repre-
sentação de sujeitos que representam 
os órgãos públicos, outros de diversos 

segmentos e entidades sociais e alguns 
também da sociedade civil.

Tais Conselhos tornam-se espaços 
sociais de reuniões eventuais e peri-
ódicas para debates e decisões, que 
levam à implementação das Políticas 
Públicas através da Legislação exis-
tente, visando ao bem estar, à equida-
de social e ao direito à cidadania.

1. Constituição Federal de 1988, 
interjeição entre Estado, Direitos 
Sociais, Políticas Públicas e Parti-
cipação popular.

Segundo Ivo (2002), a Constituição 
de 1988 trouxe uma nova oportunida-
de vital e necessária para que a Socie-
dade Brasileira encontrasse soluções 
para as diversas questões sociais que 
afetam o desenvolvimento harmônico 
do País, evitando, também, o distan-
ciamento entre as classes sociais, fa-
zendo com que todos alcancem a ci-
dadania, o que podemos constatar em 
suas palavras:

A Constituição de 1988 deu vida a 

uma nova consciência civil, que, 

naquele contexto, superou os lo-

calismos das estruturas de poder 

político, os interesses parciais, 

reforçando uma conjunção en-

tre povo e elites, projetando em 

ambos a representação de uma 

Nação que deveria constituir-se e 

reinventar-se numa sólida articu-

lação entre sociedade e política. 

Nesse sentido, a abertura política 

democrática também significou 

uma evolução da Cidadania.

Porém, ao lado dessa abertura Po-
lítica Democrática surge um novo e 
grande desafio a ser enfrentado:

O desafio era, e é reconverter o 

conflito latente de interesses dife-

renciais entre as classes urbanas 

em novos exercícios políticos, 

garantidores dos direitos dos ci-

dadãos no plano do desenvolvi-

mento econômico social urbano 

e num quadro de institucionalida-

de. (IVO, 2002, Pág. 14).

Diante desse desafio, muitas foram 
as discussões desenvolvidas, inicial-
mente entre as esferas de Governo 
Federal, Estadual e Municipal e, pos-
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teriormente, junto a outros segmentos 
e entidades sociais e a sociedade civil, 
visando estabelecer formas de parti-
cipação popular junto aos setores de 
representação Política, sem um envol-
vimento partidário, somente com o in-
teresse de fazer acontecer a efetivação 
dos direitos institucionais. 

Dessa forma, decide-se em implan-
tar uma estratégia de coparticipação 
político-  social para atingir aos de-
safios emergentes de implementação 
do acesso a Políticas Públicas outor-
gadas a todos os cidadãos. Ivo (2002, 
pág. 24) denomina tal estratégia de 
“equidade social e dinâmica participa-
tiva”, colocando-a como eixo da ação 
mobilizadora de forças sociais, des-
crevendo-a assim:

Essa estratégia de luta contra as 

desigualdades supõe a dinamiza-

ção e mobilização dos cidadãos 

através de mecanismos participa-

tivos, das parcerias e da mediação 

de conselhos setoriais e comuni-

tários, no estabelecimento da in-

teração e concentração aceitável 

para o conjunto da sociedade, o 

que supõe que o manejo do bem 

público não é só assunto político, 

mas também social.

2. Ministério do Desenvolvimento 
Social e de combate à fome (MDS) 
participação e controle social. 

A participação da sociedade em 
Conselhos de Direitos desemboca na 
articulação do Controle Social, meio 
essencial para os devidos acessos 
aos direitos e para a realização de 
Políticas Públicas mais eficientes, 
com melhores resultados, pois as leis 
existentes são discutidas, articuladas 
e trabalhadas em rede.

Segundo o site do MDS temos a 
seguinte definição sobre Participa-
ção e Controle Social:

O controle social é a participação 

do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e 

no controle das ações da admi-

nistração pública no acompanha-

mento das políticas, um importan-

te mecanismo de fortalecimento 

da cidadania. O controle social 

pode ser feito individualmente, 

por qualquer cidadão, ou por um 

grupo de pessoas denominados 

Conselhos.

3. Mas, o que são e o que fazem? 
Quem compõe os Conselhos Mu-
nicipais?

Conselhos Municipais são órgãos 
permanentes, de composição paritá-
ria isto é, com o mesmo número de 
representantes governamentais e não 
governamentais, que atuam de forma 
consultiva, deliberativa, formulando 
e controlando as políticas públicas 
e ações voltadas para determinada 
área: educação, idoso, saúde, criança 
e adolescente, pessoas com deficiên-
cia e mulher, entre outros, pertencen-
tes ao âmbito de um município. São, 
ainda, acompanhados por uma das 
Secretarias Municipais que lhes dará 
apoio estrutural e funcional, não ha-
vendo para o Conselho qualquer con-
dição de subordinação.

3.1. Quais são as atribuições de 
ordem geral de cada Conselho?

Cada Conselho Municipal deve for-
mular, acompanhar, fiscalizar e avaliar 
a Política Municipal de Direitos do seg-
mento social em questão, zelando pela 
sua execução; elaborar proposições, 
objetivando aperfeiçoar a legislação 
pertinente à Política Municipal dos Di-
reitos Sociais. Entre suas atribuições 
práticas podemos destacar:

- Indicar as prioridades a serem 
incluídas no planejamento municipal 
quanto às questões que dizem respei-
to aos cidadãos demandatários de sua 
atuação; cumprir e zelar pelo cumpri-
mento das normas constitucionais e 
legais, sobretudo a Lei Federal e leis 
pertinentes de caráter estadual e mu-
nicipal, denunciando à autoridade 
competente e ao Ministério Público 
o descumprimento de qualquer uma 
delas.

- Fiscalizar as entidades governa-
mentais e não governamentais.;

- Propor, incentivar e apoiar a rea-

Fachada da Casa dos Conselhos, Rua 9 esquina com Avenida 1, Rio Claro . SP.

 Imagem do Acervo do Jornal Cidade.
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lização de eventos, estudos, programas 
e pesquisas voltadas para a promoção, 
a proteção e a defesa dos direitos.

- Indicar prioridades para a destina-
ção dos valores depositados no Fundo 
Municipal dos Direitos dos demandatá-
rios, elaborando ou aprovando Proje-
tos em que esteja prevista a aplicação 
de recursos oriundos daquele.

- Zelar pela efetiva descentralização 
político-administrativa e pela partici-
pação de organizações representativas 
na implementação de política, planos, 
programas e projetos.

- Elaborar o seu regimento interno.
- Organizar o processo de eleição 

de novos membros a cada dois anos.

Dessa forma, os Conselhos com 
uma composição específica e diversa 
por parte de seus integrantes, desen-
volvem um papel de articulação políti-
ca imprescindível para efetivar gradu-
almente a equidade social.

 Assim, destacamos sua composi-
ção e suas funções, segundo o MDS:

Os conselhos gestores de políti-

cas públicas são canais efetivos 

de participação, que permitem es-

tabelecer uma sociedade na qual 

a cidadania deixe de ser apenas 

um direito, mas uma realidade. A 

importância dos conselhos está 

no seu papel de fortalecimento 

da participação democrática da 

população na formulação e im-

plementação de políticas públi-

cas. Os conselhos são espaços 

públicos de composição plural e 

paritária entre Estado e socieda-

de civil, de natureza deliberativa e 

consultiva, cuja função é formular 

e controlar a execução das políti-

cas públicas setoriais. Os conse-

lhos são o principal canal de par-

ticipação popular encontrada nas 

três instâncias de governo (fede-

ral, estadual e municipal). Os con-

selhos devem ser compostos por 

um número par de conselheiros, 

sendo que, para cada conselheiro 

representante do Estado, haverá 

um representante da sociedade 

civil (exemplo: se um conselho 

tiver 14 conselheiros, sete serão 

representantes do Estado e sete 

representarão a sociedade civil).

Os Conselhos são organizados nas 
três esferas do poder público-político 
e até o presente momento histórico 
já contamos com os seguintes Conse-
lhos: Conselho da Saúde, Conselho da 
Educação, Conselho da Assistência 
Social, Conselho da Criança e do Ado-
lescente, Conselho do Idoso, Conselho 
da pessoa com deficiência, Conselho 
da Mulher, Conselho da segurança ali-
mentar, entre outros.

3.2 Os Conselhos existentes no 
Município de Rio Claro, São Paulo.

No Município de Rio Claro, feliz-
mente, contamos com a atuação de 
vários Conselhos de Direitos. Todos 
formados e articulados sob orientação 
jurídico-administrativa  como solicita-
do nos documentos que disponibilizam 
sua validade e hegemonia de atuação 
como instrumento de Política Pública 
de cunho participativo, visando o con-
trole social. 

Podemos destacar a atuação dos 
Conselhos Municipais nas áreas da 
Saúde, Educação, Assistência Social, 
Idoso, Criança e Adolescente, Mulher, 
Segurança Alimentar e da Pessoa com 
deficiência.

Neste artigo não estaremos expon-
do as atribuições cabíveis a cada Con-
selho Municipal, pois, cada qual tem sua 
atuação através de Diretrizes específi-
cas a cada segmento ou sujeito social 
em questão. Tais especificidades serão 
trazidas ao conhecimento dos cidadãos 
rio-clarenses em artigos posteriores. 

Iremos mostrar e registrar, no en-

tanto, o interesse Público Político 
deste Município, que não somente 
criou as Leis outorgantes de existên-
cia e funcionamento a cada Conselho 
em atuação, mas também determinou 
a criação de um local exclusivo para 
as reuniões mensais e/ ou extraordi-
nárias dos Conselhos já implantados 
– estamos falando sobre a Casa dos 
Conselhos. Vejamos, aqui, um pouco 
sobre sua história, segundo reporta-
gem do setor de Imprensa da Prefeitu-
ra Municipal, em 09 de maio de 2012:

A Prefeitura Municipal por meio 

da Secretaria Municipal de Ação 

Social (SMAS), inaugurou na úl-

tima quinta-feira, 3 de maio de 

2012, a Casa dos Conselhos. O 

evento reuniu cerca de 100 pes-

soas, dentre elas o então Prefeito 

Du Altimari, a vice-prefeita Olga 

Lopes Salomão, conselheiros, re-

presentante de entidades, autori-

dades e convidados.

Este foi um momento de ganho so-
cial participativo, imprescindível para 
concentrar num local as reuniões de 
cunho deliberativo, político e social, 
que atendem as demandas sociais dos 
sujeitos que procuram os Conselhos a 
fim de ter acesso aos seus direitos.

Destacamos as palavras de entu-
siasmo do Prefeito Du Altimari por 
ocasião da inauguração:

A Casa dos Conselhos é um es-

paço democrático que esta admi-

nistração oferece aos conselhos, 

que interagem com a população 

no atendimento de suas deman-

das sociais. É a realização de 

algo que acreditamos e pela qual 

lutamos.

A Secretária de Ação Social, Sra. 
Luci Helena Wendel Ferreira, tam-
bém fez sua colocação favorável a 
esse espaço:

Estando em funcionamento desde 

julho de 2011, até o presente mo-

mento desta inauguração a expe-

riência desses primeiros meses de 

atividades da Casa dos Conselhos, 

mostra-se positiva, pois estando 

 Momento da inauguração da Casa 
dos Conselhos em 03/ 05/ 2012.

Fonte: Setor de Imprensa do 
Município.
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mais perto dos conselheiros po-

demos apoiá-los mais na resolu-

ção de suas demandas e cuidar 

melhor das pessoas que recorrem 

aos conselhos.

A Casa dos Conselhos está locali-
zada na Avenida Um,  esquina da Rua 
Nove, tendo sido criada pela Secreta-
ria Municipal da Ação Social para ser 
um espaço específico para a organi-
zação e atuação dos Conselhos. Por 
sua vez, os Conselhos contam também 
com uma equipe de assessoria técnica 
e administrativa e seu horário de fun-
cionamento é de segunda a sexta-fei-
ra, no horário das 8 às 12 horas e das 
13 às 17 horas.

Considerações finais

Os Conselhos de Direitos são espaços 
oportunos e necessários para discutir, 
implementar, avaliar e controlar as apli-
cações das Legislações de direitos já exis-
tentes, para consolidar a viabilização de 
Políticas Públicas.

Constatamos, ainda, que a participa-
ção ativa e consciente dos cidadãos em 
Conselhos de Direitos traz a oportunidade 
de investimento democrático interativo 
entre Poder Público, entidades sociais e 
sujeitos demandatários da sociedade civil. 

Assim, todos trabalham em busca 
do bem-estar comum, lutando pela 
consolidação efetiva dos Direitos 
Constitucionais e também dos direitos 

dispostos em Estatutos Específicos a 
algumas classes de cidadãos que ne-
cessitam de uma maior atenção, nes-
se caso as crianças e adolescentes, os 
idosos e os deficientes em geral.

Dessa forma, concluímos ser indis-
pensável a participação e a união de 
todos os cidadãos nestes espaços de 
discussões em prol da consolidação da 
cidadania plena, ainda em construção. 
Fica, ainda, o convite para os cidadãos 
conhecerem in loco o desenvolvimen-
to de atuação dos Conselhos existen-
tes em nosso Município, pois são reu-
niões abertas a todos, indistintamente. 
Para maiores informações sobre dias e 
horários das reuniões, basta entrar em 
contato com a Casa dos Conselhos. ¢

“O prefeito Du Altimari deu posse ao Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2014- 2015, 
em solenidade na noite de terça-feira, 18 de fevereiro, no Centro Cultural, com a presença de 
representantes da comunidade e da administração municipal.”
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Fundo Cecília Wetten: 
a imagem construída 
a partir da 
organização 
documental
Talita Gouvêa Basso1

A o longo de nossas vidas, somos 
responsáveis por produzir e 
por acumular um número in-

contável de informações que se regis-
tram em diferentes tipos de suporte. 
Salvaguardadas do esquecimento, elas 
servem não somente como fonte de 
recordações, mas também como ele-
mento de garantia da nossa identidade. 
Nesse sentido, conservamos rascunhos 
de reflexões muitas vezes não conclu-
ídas, correspondência administrativa 
ou cartas dotadas de emoção, tíquetes 
de passagens, livros com anotações no 
canto da página, notas de pagamento 
por algum serviço solicitado, cartões 
postais, fotografias, além de preciosos 
diários da juventude.

Durante o processo de arquivamen-
to dos nossos documentos2, é natural, 
portanto, que se faça uma seleção desse 
material e, com isso, elejam-se uns em 
detrimento de outros, o que nos leva a 
fazer um acordo com a realidade, ora 
omitindo, ora destacando certas pas-
sagens da nossa vida. Tal ação ocorre 

infinitas vezes, sobretudo, porque as 
nossas intenções mudam, não apenas 
em função de fatores pessoais, mas 
também externos. O resultado desse 
contínuo trabalho de avaliação, orga-
nização e classificação, constitui o que 

1 Pós-graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), analista de gestão documental do Arquivo Público e 
Histórico do Município de Rio Claro (APHRC-SP).
 2 O termo documento é aqui utilizado de acordo com a definição expressa pelo Dicionário Brasileiro de Arquivologia, que o concebe como “unida-
de de registro de informações, qualquer que seja o suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 65).
3 Para a reflexão que ora pretendemos desenvolver, utilizaremos o conceito arquivo pessoal segundo a concepção da arquivista Heloísa Liberalli 
Bellotto (2003, p. 266), que o define como sendo “o conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico resultante da vida e da obra/atividade 
de estadistas, políticos, administradores, líderes de categorias profissionais, cientistas, escritores, artistas etc.”

denominamos de arquivos pessoais3, 
considerados pelos titulares fonte de 
garantia da sua existência no cotidiano.

Ao refletir sobre o significado des-
se modo de agir que remonta ao século 
XIX, mas que, sistematicamente, se im-
põe quase como uma obrigação no sé-
culo XX, o estudioso Philippe Artières, 
apresenta afirmações que corroboram 
para a discussão aqui empreendida, 
principalmente porque considera que,

O arquivamento do eu não é uma 

prática neutra; é muitas vezes a 

única ocasião de um indivíduo se 

fazer ver tal como ele se vê e tal 

como ele desejaria ser visto. Ar-

quivar a própria vida é simbolica-

mente preparar o próprio proces-

so: reunir as peças necessárias 

para a própria defesa organizá-las 

para refutar a representação que 

os outros têm de nós. Arquivar a 

própria vida é desafiar a ordem 

das coisas: a justiça dos homens 

assim como o trabalho do tempo. 

Maria Cecília Bárbara Wetten. 
Década de 1950. Imagem do 
acervo do APH.
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Sempre arquivamos nossas vidas 

em função de um futuro leitor au-

torizado ou não. Prática íntima, o 

arquivamento do eu muitas vezes 

tem uma função pública, pois ar-

quivar a própria vida é definitiva-

mente uma maneira de publicar a 

própria vida, é escrever o livro da 

4 ARTIÈRES, P. Arquivar a Própria Vida. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 21, p. 31-32, 1998.
5 HEYMANN, L. Q. Introdução, Memória e Resíduo Histórico: uma reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Müller. Revista Estudos His-
tóricos, Rio de Janeiro, n. 19, p. 41-46, 1997. 6 CAMARGO, A. M. A. Arquivos pessoais: uma proposta de descrição. Arquivo: Boletim Histórico e 
Informativo, São Paulo, Arquivo do Estado de São Paulo, n. 1, p. 21-24, jan./jun. 1988.
7 Folha de São Paulo do dia 2 de agosto de 1977. Disponível em: http://acervo.folha.com.br/fsp/1977/08/02/2/. Acesso em: 23/10/2014.

própria vida que sobreviverá ao 

tempo e à morte.4

Analisando criticamente a consti-
tuição desses conjuntos documentais 
de ordem pessoal, a pesquisadora 
Luciana Quillet Heymann5 contesta a 
associação do arquivo pessoal como 
sendo a memória individual do titular 
na sua forma mais concreta, sobretudo 
porque compreende que nem sempre 
o arquivo é resultado de uma seleção 
estabelecida definitivamente pelo seu 
titular quanto ao que preservar e de 
que maneira preservar; e mais, que 
durante o processo de organização, o 
titular nem sempre é o único envolvido 
nessa tarefa, principalmente quando 
isso ocorre após a sua morte e, portan-
to, conta com a intervenção (quando 
há) de secretários, de herdeiros, e fi-
nalmente, do arquivista, caso o acervo 
seja doado a uma Instituição.

Por reconhecer as problemáticas 
envolvidas na organização dos arquivos 
pessoais, a professora e pesquisadora 
da Universidade de São Paulo (USP), 
Ana Maria de Almeida Camargo6, defen-
de que durante o processo de remonta-
gem da “estrutura” originária, o profis-
sional deve descartar os esquemas de 
ordenação a que foram submetidos os 
documentos por vontade de seu titular 
e/ou de outros ligados a ele. Depois de 
avaliados e considerados de caráter 
permanente, os documentos adquirem 
valor secundário que, diferente daquele 
que os originou – dito de valor primário, 
e, possivelmente servido para orientar a 
ordenação que atendia ao titular –, será 
válido para efeito de pesquisa histórica 
e testemunho sociocultural, o que im-
plicará um circuito mais abrangente de 
usuários, quando o arquivo estiver dis-
ponível para consulta.

A fim de compreendermos essa prá-
tica, será relatado, a partir deste ponto, 
o processo de organização do arquivo 
pessoal de Maria Cecília Bárbara Wet-
ten (1948-1998) que se encontra dispo-

nível para consulta no Arquivo Público 
e Histórico do Município de Rio Claro, 
reconhecida a sua importância para a 
memória do Município de Rio Claro, 
assim como a sua representatividade 
para a história social brasileira.

Fundo Cecília Wetten: da titular à 
sua organização

Brasil, agosto de 1977. Noticia-se 
na imprensa paulista7 a prisão de uma 
jovem, ocorrida na madrugada do dia 
1º, quando esta, na companhia de seu 
pai, buscava recuperar-se de uma en-
fermidade que a abatera e a obrigara a 
retornar para Rio Claro (SP), sua cida-
de de origem. Na mesma página do pe-
riódico, lê-se o relato de pais que, ten-
do os seus filhos presos sob a acusação 
de participarem de uma organização 
ilegal, temiam que eles sofressem no-
vas torturas, caso fossem removidos 
da Delegacia de Polícia Política e So-
cial, no Rio de Janeiro, onde aguarda-
vam julgamento.

Desesperados com o que pudesse 
vir a acontecer, Américo Wetten e Ro-
salina Madeira Wetten, pais de Cecília, 
empenharam-se para garantir auxílio 
jurídico à filha, que se tornou a vigé-
sima presa acusada de ter filiação ao 
“Movimento de Emancipação do Pro-
letariado” (MEP) – a mesma organiza-
ção à qual eram acusados de pertencer 
os jovens da notícia anterior. Na cópia 
da carta endereçada ao advogado José 
Carlos Dias, a senhora Rosalina, além 
de demonstrar preocupação com o es-
tado de Maria Cecília Bárbara Wetten, 
revelou o sequestro do qual fora víti-
ma, ela própria, na véspera da prisão 
de sua filha, como se evidencia no tre-
cho a seguir,

Declaro que estou muito preocupa-

da com a detenção de minha filha 

Maria Cecília, porque passei por 

muitos ‘vexames’ no Rio de Janeiro 

[...]. Imagine o sr. Dr. José Carlos, 

o terror, o medo, a tensão nervosa 

Jornal Folha de São Paulo, 2 de 
agosto de 1977, p. 5.. Imagem do 
acervo do APH.
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que passei. Peço-lhe, sr. Dr. José 

Carlos, que interfira por minha fi-

lha Maria Cecília, principalmente 

em dois pontos: primeiro que ela 

não seja maltrada e não a removam 

para o Rio. Tenho receio que usem 

de violência com ela. Creio que fi-

quei detida até prenderem minha 

filha, porque se ela foi presa às 2hs. 

da madrugada e eu fui solta às 4hs., 

foi uma troca. 8

Infelizmente, os temores dessa e 
de outras mães foram confirmados. 
Os dolorosos relatos de tortura pro-
duzidos pelos presos políticos, para o 
historiador Marcos Napolitano, resul-
tam de algo ainda mais repudiável, que 
estava intrínseco nas ações do regime 
militar brasileiro, na medida em que

A tortura não é apenas uma téc-

nica de extrair informações, mas 

também uma forma de destruir a 

subjetividade do inimigo, reduzir 

sua moral, humilhá-lo. A prisão, o 

exílio, a derrota pontual não eram 

suficientes para abalar a moral, 

quando muito para provocar uma 

autocrítica e mudança de estraté-

gia de luta. A tortura invade esta 

subjetividade tão plena de certe-

zas e de superioridade moral para 

instaurar a dor física extrema e, a 

partir dela, a desagregação men-

tal, o colapso do sujeito, o trauma 

do indizível. 9

Registrar essa experiência foi o que 
fez Cecília Wetten e outros 16 jovens10, 
denunciados no dia 10 de outubro de 
1977, pelo Procurador Gastão dos 
Santos Ribeiro ao Juiz Auditor Mário 
Moreira de Souza, da 1ª Auditoria da 
Aeronáutica (RJ), por pertencerem a 
uma organização que infringia a Lei de 
Segurança Nacional11. Não poupando 
detalhes das agressões físicas e psico-
lógicas às quais fora exposta nos dias 
em que ficou incomunicável, e sobre 
os “cuidados” do DOI-Codi (Destaca-
mentos de Operações e Informações-
-Centro de Operações de Defesa Inter-
na) de São Paulo, a jovem Cecília teve 
o seu depoimento preservado entre a 
documentação que consta do seu ar-
quivo pessoal, como também recupe-
rado pelo Projeto “Brasil Nunca Mais”, 

organizado pela Arquidiocese de São 
Paulo, em 1985. O trecho a seguir, re-
vela em partes o que a titular do fundo 
vivenciou, logo após a sua prisão em 
Rio Claro (SP)

Jogaram-me dentro de um car-

ro, na parte traseira junto com 

o galão de gasolina que expelia 

cheiro muito forte, e ali mesmo 

começaram as ameaças [...]. Na 

entrada de São Paulo, me colo-

caram óculos especial(sic) (com 

espuma que tirava toda a visão). 

Assim me levaram a um local des-

conhecido, que posteriormente, 

identifiquei como sendo o DOI-

-Codi II Exército de São Paulo. 

Lá fui encapuzada, totalmente 

despida, ao mesmo tempo em 

que me amarravam panos mo-

lhados no pulso e tornozelo. Aí 

me levaram para uma sala, onde 

introduziram pinos no meio dos 

panos amarrados, jogaram água 

no meu corpo e começaram a 

me dar choques elétricos e inter-

rogar. Além das torturas físicas 

me torturaram psicologicamente 

das mais diversas formas [...]. Me 

disseram que a tortura é um meio 

que o governo encontrou para 

exterminar seus opositores polí-

ticos e, portanto, eles estavam ali 

cumprindo um dever para com a 

pátria, e que por princípios, me 

eliminariam da face da terra. Na 

madrugada do dia 4 de agosto de 

1977, vim transferida para o DOI-

-Codi I Exército do Rio de Janei-

ro, sito na R. Barão de Mesquita, 

Tijuca. Algemada com o braço 

esquerdo no tornozelo e com o 

direito no de um policial. 12

Formada em Estudos Sociais13, Ce-

8 Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (APHRC-SP). Fundo Cecília Wetten (FCW). Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e 
Militância Política, Dossiê Ditadura Militar, Correspondência. Notação: Cx. 01, envelope 15, almaço 02 (01.15.02).
9 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p. 140.
10 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Ditadura Militar, Manifesto de repúdio dos 17 acusa-
dos de filiação ao MEP. Notação: 01.16.01.
11 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Ditadura Militar, Auto de denúncia do Procurador 
Gastão dos Santos Ribeiro contra os supostos 17 membros do MEP – Movimento de Emancipação do Proletariado. Notação: 01.15.01.
12 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Ditadura Militar, Depoimento de Cecília Wetten. 
Notação: 01.15.03.
13 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Série: Recibos de Pagamento da Organização Mogiana de 
Educação e Cultura. Notação: 01.06.01.

Jornal Folha de São Paulo, 2 de 
agosto de 1977, p. 5.. Imagem do 
acervo do APH.
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cília Wetten não chegou a exercer a li-
cenciatura. Com a sua mudança para a 
cidade do Rio de Janeiro em 1974, ten-
do como desculpa um aprofundamen-
to na área, ela passou a colaborar com 
grupos e organizações que se posicio-
navam contra o regime militar, o que a 
fez conhecer pessoas com formação e 
experiência profissionais bastante dis-
tintas. Ivan Valente, hoje Deputado Fe-
deral, era um dos 17 acusados no caso 
MEP, que se tornou amigo de Cecília 
e a convidou para participar do jornal 
Companheiro, periódico concebido 
logo após a anistia do grupo, em 1979.

Ao tornar-se membro de um grupo 
seleto de dez mulheres que compu-
nham em parte a equipe do Compa-
nheiro14, Cecília dedicou-se a refletir 
sobre as vicissitudes presentes no co-
tidiano de mulheres urbanas que, ao 
comporem o quadro de funcionários 
das fábricas paulistas, cada vez mais 
engrossavam as greves em prol de 
melhores condições de vida para os 
trabalhadores. Tal afirmação pode ser 
comprovada através dos manuscritos 
existentes, sendo destacados alguns 
trechos na sequência:

[...] alguns dos problemas que 

atingem a mulher metalúrgica: 

remuneração mais baixa para a 

mulher pelo mesmo serviço de-

senvolvido pelo homem, o des-

respeito à legislação que protege 

a mulher grávida, burla a lei que 

não permite o trabalho noturno 

às mulheres, difícil acesso aos 

cargos de chefia e profissionaliza-

ção etc.. É a mulher, em sua maio-

ria, uma desempregada em poten-

cial, ou então, a massa de mão de 

obra disponível mais barata. É a 

mulher engolindo pílulas indiscri-

minadamente através do Progra-

ma de Prevenção de Alto Risco, 

engordando gravidez ao mesmo 

14 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Jornal Companheiro. 
15 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 3 – Produção Intelectual. Série: Manuscritos de Cecília Wetten. Notação: 01.09.01.
16 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 3 – Produção Intelectual. Série: Manuscritos de Cecília Wetten. Notação: 01.08.01.
17 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Organizações de Movimentos Feministas de São 
Paulo.
18 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Jornal Brasil Mulher.
19 APHRC-SP. FCW. Inventário: Grupo 2 – Formação Profissional e Militância Política, Dossiê Ditadura Militar, Auto de denúncia do Procurador 
Gastão dos Santos Ribeiro contra os supostos 17 membros do MEP – Movimento de Emancipação do Proletariado. Notação: 01.15.01.
20 Apud ARTIÈRES, P. Arquivar a Própria Vida. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 21, p. 9-34, 1998.

tempo em que é despedida e vo-

mitando abortos proibidos. Por 

outro lado, temos visto, desde as 

primeiras greves de 78, a mulher 

operária trabalhando nas pró-

prias greves, piquetes, fundos de 

greve etc., a mulher trabalhadora 

que semeou e até hoje rega e adu-

ba o Movimento Contra o Custo 

de Vida, se propondo a uma luta 

maior. O que já denota os primei-

ros passos concretos da luta pela 

emancipação da mulher. 15

O conhecimento demonstrado por 
Cecília ao relatar a condição da mu-
lher operária, deve-se não somente ao 
fato de ela entrevistar representantes 
desse grupo16, participar como ouvin-
te dos eventos organizados para tratar 
das questões que as afligiam17, ou mes-
mo, ter contato com outros periódicos 
dedicados ao tema18. A sua experiên-
cia, enquanto militante, garantiu-lhe 
um saber concreto, especialmente, 
porque sua função no MEP consistia 
em estudar e mimeografar textos e 
distribuí-los nas portas das fábricas e, 

eventualmente, passar-se por operária 
para estreitar vínculos19.

Embora compartilhemos da con-
cepção do escritor francês Georges 
Perec20, de que existem poucos acon-
tecimentos que não deixam ao menos 
um vestígio escrito, ou seja, que quase 
tudo, em algum momento passa por 
um pedaço de papel, é certo também 
afirmar que conservamos senão uma 
parte ínfima de todos esses vestígios. 
Se assim fez Cecília Wetten, não será 
absurdo defender a partir do exposto, 
que o fundo apresenta elementos que 
nos levam a construir uma imagem da 
titular que, para além de ter um signi-
ficado individual, tem uma representa-
ção para a sociedade.

Com a morte de Cecília Wetten 
ocorrida no ano de 1998, o seu arquivo 
pessoal foi doado por sua mãe, Rosa-
lina Madeira Wetten, para Olga Lopes 
Salomão, que passou a maior parte aos 
cuidados de Nilson Santos e Elisabete 
de Lourdes Cristofolletti, todos amigos 
da titular. A partir do contato com o 
Arquivo Público e Histórico do Municí-
pio de Rio Claro (SP), o casal decidiu-

Maria Cecília Bárbara Wetten. 
Década de 1960. Imagem do 
acervo do APH.

Fundo Cecília Wetten. Imagem 
do acervo do APH.
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21 O Projeto “Memória Viva: arte, cultura e história” foi criado em 2009, e faz parte das ações de produção e difusão do Arquivo Público e Histórico 
do Município de Rio Claro (SP). Para saber mais, acesse: http://www.memoriaviva.sp.gov.br/.
22 DELMAS, B. Arquivos para quê? São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2010.
23 O Fundo Plínio Salgado (FPS) também pertence ao acervo do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP). Objeto de pesquisa 
desde a década de 1980, o fundo é composto por um número expressivo de documentos produzidos e acumulados pelo político e escritor Plínio 
Salgado, que se tornou conhecido no país, especialmente pela liderança que exerceu no partido da Ação Integralista Brasileira, nos anos de 1930. 
Recentemente, o FPS teve a sua candidatura aprovada pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da UNESCO, para inscri-
ção no Registro Nacional do Programa.
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-se pela doação dos documentos, em 
18 de fevereiro de 2011, o que motivou 
Olga Salomão a fazer o mesmo com o ma-
terial de que ainda dispunha, nos meses 
de fevereiro e dezembro de 2011.

Instituição reconhecida pelo objetivo 
de resguardar a memória do município e 
sua gente, bem como pela credibilidade 
no tratamento técnico empregado na do-
cumentação sob sua guarda, o Arquivo, 
mediante a assinatura dos respectivos 
termos de doação, iniciou os trabalhos 
necessários para garantir a conservação 
e a classificação dos documentos consti-
tutivos desse referido acervo pessoal.

Durante o processo de identificação 
do material, contou-se também, com 
os saberes fornecidos por Olga Lopes 
Salomão, Nilson Santos, Elisabete de 
Lourdes Cristofolletti e Ivan Valente, os 
quais, gentilmente, concederam entre-
vista para o Projeto “Memória Viva”21, e 
compartilharam relatos da relação esta-
belecida com a titular do fundo.

Composto por documentação tex-
tual, livros e objetos tridimensionais, o 
Fundo Cecília Wetten encontra-se em 
bom estado de conservação, não exis-
tindo restrições ao seu acesso. Quanto 
ao processo da descrição, adotou-se 
a Norma Geral Internacional de Des-
crição Arquivística, a Isad (G), sendo 
o sistema de arranjo organizado em 3 
grupos: Vida Privada; Formação Profis-
sional e Militância Política; Produção 
Intelectual  e o instrumento de pesquisa 
disponibilizado aos consulentes.

O inventário como produto final 
evidencia a documentação referente 
ao período em que Cecília Wetten re-
sidiu na cidade de São Paulo, momen-
to posterior à sua anistia, bem como 
o seu interesse pela temática mulher, 
destaque tanto no grupo Produção 
Intelectual, quanto no grupo Forma-
ção Profissional e Militância Política 
(sobretudo, nos dossiês Jornal Brasil 

Mulher, Jornal Companheiro e Orga-
nizações de Movimentos Feministas). 
Em contrapartida, seu engajamento 
na militância política encontra-se es-
cassamente documentado, merecen-
do, contudo, destaque os documentos 
sobre a sua prisão (dossiê Ditadura 
Militar). O acervo bibliográfico diz res-
peito à literatura brasileira e à política 
(período abrangido: 1964-1986).

Por compartilharmos a ideia de-
fendida por Bruno Delmas22, de que 
os arquivos têm uma utilidade social, 
na medida em que servem como ga-
rantia da identidade e da promoção 
das relações sociais de uma nação, 
é que o Arquivo Público e Histórico 
do Município de Rio Claro (SP), re-
conhece equivalência de importân-
cia entre o Fundo Cecília Wetten e o 
Fundo Plínio Salgado23, uma vez mais, 
porque entendemos que a identidade 
nacional se funda pela necessidade 

Fundo Cecília Wetten. Imagem do 
acervo do APH.

natural do conhecimento e do esta-
belecimento dos laços sociais, sem os 
quais a sociedade caminhará para a 
sua fragmentação.¢
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Turma do Magistério: o 
passado e o presente 
em um clique
Vânia Maria Luccas Duarte
Professora Licenciada em Arte

N esses tempos atuais, em que 
as coisas acontecem rapi-
damente e muitas vezes se 

tornam efêmeras, acabamos tendo 
dificuldade de nos situar no tempo e 
perceber que sempre existirá um elo 
que faz do passado e do presente uma 
dança atemporal.

Convivemos com tecnologias que 
são descartadas cada vez mais rapida-
mente, e das quais, há algum tempo, nem 
se cogitava a existência. Por vezes, sen-
timo-nos incrédulos com essas tecnolo-
gias que, por exemplo, nos oferecem as 
redes sociais, onde podemos através de 
um pequeno toque obter informações, 
encontrar pessoas, opinar sobre posta-
gens e ver coisas acontecerem do outro 
lado do planeta, em tempo real.

Para mim foi um choque de reali-
dade quando, nessa convivência diária 
com a internet, encontrei em um grupo 
de Rio Claro de uma rede social um 
post com uma foto antiga de meninas 
com seus uniformes em frente à Esco-
la Joaquim Ribeiro, onde fiz meu curso 
de Magistério. Olhando a foto, reco-
nheci-me junto com mais algumas me-
ninas do curso, as minhas “amigas do 
fundão”, como éramos chamadas no 
Curso Normal. Fiquei olhando, meio 
sem entender, como aquela foto tinha 
sido colocada ali e corri ler o que esta-
va escrito. Havia junto os dizeres:

Grupo Rio Claro-facebook
”Maria Aparecida Moraes de Men-

donça – Dadá - 22 de janeiro às 15:15 
• Por favor alguém conhece Eliana 
Barros, Elisabete Barros, Vania Ma-

ria de Almeida, Creusa Rita Pesta-
na, Antonieta, Silvinha, que estuda-
ram no Joaquim Ribeiro, Normal em 
1976. Gostaria muito de encontrá-
-las, obrigada.”

É incrível como a modernidade pode 
relacionar o passado com o presente 
com um mínimo toque, transformar si-
tuações e ampliar as possibilidades.

Demorei um pouco para assimilar 

Atrás, da esquerda p/ direita - Maria Aparecida Moraes (Dadá) (nome de 
solteira), Elizabeth Ferraz de Barros, a funcionária Dona Bem e Silvia Costola. 
Meio - Vânia Maria de Almeida Luccas e Maria Antonieta Narciso. E na frente - 
Eliana Ferraz de Barros e Creusa Rita Pestana.
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as informações, pois os sobrenomes 
das pessoas procuradas, assim como 
o meu, acabaram sendo mudados atra-
vés de casamentos. Dadá era uma das 
nossas amigas de turma que, após a 
formatura do Magistério, se mudou da 
nossa cidade e que com o tempo perde-
mos contato.

O tempo voltou em instantes e me vi 
adolescente, rindo com minhas amigas, 
fazendo planos para o futuro, saindo da 
escola e passeando pelo centro da cida-
de de Rio Claro, um tempo onde podía-
mos andar a pé sem correr perigo. Revi 
na memória nosso diretor, o Sr. Armando 
Grisi (hoje nome de escola municipal) e 
todos nossos professores, tão queridos, 
que colaboraram com nossa formação 
como pessoas e profissionais. E, aqui, 
rendo minha homenagem à nossa Pro-
fessora de Desenho, Professora Jurema 
Calil falecida recentemente que me ser-
viu de modelo para estudar Arte.

Minha atenção se voltou a essa posta-
gem e acho que até comecei a rir sozinha 

com meus pensamentos. Foi incrível!
Na foto, estávamos as sete meni-

nas normalistas que, por afinidade, se 
sentavam no fundo da sala, na frente 
da Escola Joaquim Ribeiro, junto com 
uma funcionária da escola. Uma foto 
em branco e preto, tão estranha para 
os dias de hoje, quando o colorido im-
pera, mas uma foto bonita, leve, com 
meninas sorridentes e, principalmen-
te, felizes.

Quando alguma coisa é publicada 
em uma rede social pessoas conheci-
das e desconhecidas fazem comentá-
rios, que muitas vezes são bastante 
pertinentes, e nos fazem refletir e nos 
posicionar diante dos fatos.

Após essa postagem, muitas in-
formações foram chegando com uma 
rapidez impressionante. Mais de cem 
pessoas curtiram, houve muitos co-
mentários parabenizando a iniciativa, 
pessoas que se posicionaram dizendo 
que gostariam de um dia vivenciar uma 
situação parecida, pessoas falando so-

bre terem reconhecido quem estava da 
foto, enfim, foi uma experiência única.

Um dos comentários dizia: “Que 
delícia... depois de quase 4 décadas, 
se conseguirem se encontrar, com 
certeza vai ser tudo de maravilhoso... 
Amizade verdadeira, nem tempo, 
nem distância desfaz...”. Outro repa-
rava na postura das meninas.

Aos poucos fui me dando conta 
dessa passagem do tempo e reviven-
do fatos que foram importantes para 
a formação, não só da minha pessoa, 
mas de uma geração inteira que pôde 
vivenciar uma época onde existia res-
peito, vontade de ser alguém na vida e 
amor pela escola e por seus professo-
res. Coisa tão difícil de perceber nos 
dias atuais, em que impera o desres-
peito e uma educação tão fragilizada!

Minha turma do Magistério for-
mou-se no ano de 1976, na Escola Joa-
quim Ribeiro, situada na Rua Seis, no 
centro de Rio Claro - SP. Uma escola 
suntuosa, muito bonita, na época com 

Normalistas, em 1976. Atrás, primeira fileira da esquerda p/ direita: Sueli, Cleide, Beth De Gea, Ana, Silvia Costola, Vânia, 
Dadá, Creusa Rita e Eliana Ferraz. Segunda fileira, de cima p/ baixo: Solange, Leni, Marli e Elizabeth Ferraz. Meio: Rosangela, 
Magali, Alzira, Eliana, Janete, Marli, Vera, Dina e Cibele. Frente: Maria Antonieta, Rosangela, Solange Rossi, Silvia Regina, 
Agda, Carmem, Rosana e Mariza Oliveira.
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um lindo jardim frontal sem as grades 
de hoje, com salas amplas, um lindo sa-
lão, corredores, escadarias e um prédio 
muito conservado naquela época do 
nosso curso do Magistério. Era uma es-
cola muito procurada e, por vezes, era 
difícil de obter uma vaga para seus cur-
sos. Tivemos professores maravilhosos, 
enérgicos sem serem ditadores, muito 
competentes na formação de futuros 
docentes. Saíamos sabendo alfabetizar 
e como trabalhar com os pequenos.

Era uma época em que ainda exis-
tia uma certa inocência nos namoros, 
nas atitudes relacionadas ao próximo 
e uma vontade de  dar certo na vida 
através dos estudos e de uma profissão 
reconhecida como a de ser professor.

Na escola, usávamos uniforme, saia 
ou calça cinza e blusa branca bordada 
com o nome da escola,  e ninguém en-
trava para assistir às aulas sem estar de-
vidamente uniformizado. O respeito era 
fundamental, as normas existiam e nin-
guém as questionava, pois era consen-
so que toda boa formação passava por 
regras. Nas salas de aula, assim como 
hoje, existiam as afinidades e os grupos, 
mas nada que prejudicasse o coletivo. 

Através do post da minha amiga 
Dadá procurando a  turma do fundão 
(fundão porque sentávamos no fundo 
da sala e não por bagunça como seria 
relacionado aos dias atuais, e também 
por sermos, na época, inseparáveis), 
as outras colegas de turma que tam-
bém tiveram acesso ao post, começa-
ram a colocar-se, falando sobre as pes-
soas da época, postando outras fotos 
do grupo todo do magistério, fazendo 
o passado reviver nesse momento atu-
al, de tal maneira que parecia ter sido 
ontem as vivências que tivemos na Es-
cola Joaquim Ribeiro.

A internet possibilitou uma pro-
ximidade das pessoas que não mais 
vivem na nossa cidade e foi uma fer-
ramenta muito importante para que 
as coisas fossem possíveis. Uma das 
nossas amigas da turma do fundão que 
aparece na foto, a Silvia Costola, mora 
em Roma, Itália, e no mesmo momento 
que vi o post eu compartilhei no en-
dereço eletrônico dela, gerando uma 
alegria e uma expectativa maravilhosa, 
pois em segundos houve uma respos-
ta de uma pessoa que mora em outro 

O Diretor Sr, Armando Grisi, entregando o diploma para a normalista Vânia Maria 
Luccas Duarte no Salão Nobre da Escola Joaquim Ribeiro, em 1976.

Formatura do Magistério e Juramento no Salão Nobre da Escola Joaquim Ribeiro. 
Em 1976.
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país e que mesmo longe compartilha 
da mesma história. 

Algumas das colegas de turma con-
tinuaram próximas e que tornou fácil 
o reencontro. Através de uma grande 
corrente que se formou, pudemos en-
contrar a maioria das pessoas. Foram 
notícias alegres e tristes, soubemos de 
colega que já faleceu, de outras que se 
mudaram, de algumas que não segui-
ram a carreira do magistério. Todas 
as informações vieram carregadas de 
emoção e de um sentimento em que se 
misturavam o ontem e o hoje.

Foi o inicio de reencontros, e todos 
vieram de uma forma muito boa. Nossa 
amiga Alicia Bianchini com uma agili-
dade e uma boa vontade impressionan-
tes começou a organizar um primeiro 
encontro e, por meio dessas mesmas 
tecnologias, foram feitos contatos e 
esse encontro pôde tornar-se realidade.

A maior parte das normalistas este-
ve presente e o sentimento foi o tempo 
todo de comemoração, comemoração 
de reencontro, de vida e de lembranças 
que o tempo não apaga.

O encontro trouxe passado mistu-
rado ao presente e planos para um fu-
turo próximo, pois, em 2016, faremos 
quarenta anos de formadas e queremos 
organizar uma linda festa.

É difícil absorver essa informação 
de tempo, pois só sentimos essa pas-
sagem quando paramos e olhamos no 
espelho, ou quando contamos a nossa 
história que hoje vem agregada a filhos 
e netos.

A vida é uma grande aventura na 
qual criamos laços que, quando verda-
deiros, resistem ao tempo. Hoje temos 
um grupo no WhatsApp, onde as nor-
malistas estão sempre em contato, afi-
nal, mesmo com um passado comum, 

vivemos o dia de hoje e aguardamos as 
surpresas do amanhã.

Para finalizar, segue o diálogo das 
minhas amigas Dadá e Alicia na rede 
social e que dão uma explicação muito 
bonita do que descrevo.

Maria Aparecida - Dadá diz:
“O que estou sentindo depois de 

reencontrar minhas amigas da esco-
la Normal do Instituto de Educação 
Joaquim Ribeiro-Rio Claro-SP Vania 
Duarte Rita Pestana Eliana Bordin 
Os laços que nos unem às vezes são 
impossíveis de explicar. 

Alicia  diz  para Maria Aparecida: 
Vc postou um tsunami no face.. 

As normalistas estão mais vivas do 
que poderia supor!!! Agradeço pela 
sua saudade, pois estou reencontran-
do amigas de um tempo muito bom 
da minha vida.

Maria Aparecida -Dadá diz:Para 
as meninas normalistas: 

Os laços que nos unem às vezes 
são impossíveis de explicar. 

Eles nos conectam( ...), alguns la-
ços desafiam a distância, o tempo e 
a lógica.

Porque alguns laços simplesmen-
te... estão destinados a existir. ¢

Quatro das normalistas do 
fundão. Da esquerda p/ direita: 
Creusa Rita, Vânia, Eliana e, 
atrás, Elizabeth. Em 2015.

Da esquerda p/ direita: Eliana Cortez, 
Marisa Oliveira, Alzira Rafaela da Rocha, 
Vera Fray, Elizabeth De Gea Baroni, 
Maria Amelia Giovanni, Alicia Bianchini, 
Eliana Bordin, Rita Pestana, Vania Duarte, 
Carmem Rita Mussara, Agda Reginato, 
Sueli Scopinho Bortolin e Elizabeth 
Ferraz, em 2015.
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O Conselho Municipal 
de Política Cultural e a 
Participação Social
Camilo Cazonatto
Mestrando em Desenvolvimento Humano e Tecnologias – UNESP

Especialista em Gestão Estratégica de Políticas Públicas – UNICAMP

Ex-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Rio Claro-SP

e-mail: camilocazonatto@hotmail.com

É preciso um parêntese, mesmo 
que impreciso, para começar 
este registro. Impreciso pela in-

formalidade destas constatações que 
talvez resumam a curta porém promis-
sora trajetória do Conselho Municipal 
de Política Cultural de Rio Claro. 

Mas afinal, o que é Política Cul-
tural?

Bem ou mal, todos têm uma percep-
ção conceitual do que seja cultura. Mui-
to provavelmente, porque é a partir dela 
que somos, que estamos, que vivemos. 
Cultura é modo, é processo, mas é tam-
bém um fim em si, por que não? Cultura, 
simplesmente, é! E é justamente nessa 
sua abrangência que se torna explícita 
uma certa confusão ao tratá-la enquan-
to política pública. Convenhamos que 
a distinção entre o público e o privado 
nunca foi algo tranquilo na ação prática 
e também no imaginário popular aqui 
pelas bandas tupiniquins. Nossa cultura 
política, pautada pela carência, até pou-
co tempo não era capaz de se convencer 
de que os representados traziam consi-
go uma infinidade de potencialidades e 
que dar condições para elas aflorarem 
poderia ser o caminho estratégico para 
o desenvolvimento do país.

Ao contrário, o que se via – e ainda 
hoje encontramos sobejamente – era 
um olhar prepotente dos gestores pú-
blicos que, preocupados com o povo, 
se ocupavam por levar uma cultura, 
na maioria das vezes erudita, para os 
ditos aculturados, principalmente das 
periferias das cidades. Salvo exceções 
pontuais, inclusive aqui em nossa ci-
dade, a perpetuação dessa lógica esta-
beleceu, como consequência, a quase 
total ausência de políticas culturais, 
tanto na esfera municipal quanto nos 
Estados e na Federação. 

Participação

Foi a partir do Governo Lula, na ges-
tão Gil/Juca1 no Ministério da Cultura 
(MinC), que começou a ganhar forma 
uma política cultural de abrangência 
nacional, cujo destaque e inovação esta-
riam respaldados pela participação ativa 
da sociedade civil organizada através de 
artistas, grupos, entidades e movimentos 
sociais de cultura. A primeira etapa des-
sa estruturação deu-se a partir da criação 
do programa Cultura Viva, que mobilizou 
agentes culturais espalhados por todo 
território nacional através das redes dos 
Pontos de Cultura, responsáveis pela exe-
cução de projetos artísticos e culturais.  

Dizia-se, à época, que a opção por 
levar o orçamento federal até a pon-
ta – ou seja, ao produtor/agente e, 
consequentemente, ao conjunto da 
população brasileira beneficiada pela 
relação mais direta com a produção 
cultural das mais diversas localidades 
que abrangia desde atividades em ci-
neclubes até a preservação de aldeias 
indígenas e quilombolas – criava um 
marco na cultura política brasileira, 
pois trabalhava a política pública na 
lógica da potência em vez de manter a 
vigência da carência.

Nessa perspectiva, e de forma con-
comitante ao Programa Cultura Viva, 
começa-se a desenhar uma organiza-
ção estratégica como forma de insti-
tucionalizar as ações e responsabilida-
des de cada ente federado e da União, 
garantindo a participação efetiva da 
sociedade civil no processo de for-
mulação e gestão da política cultural 
como um todo. O resultado disso foi a 
criação do Sistema Nacional de Cultu-
ra2 (SNC), pela qual Estados e municí-
pios deveriam cumprir algumas etapas 
e estabelecer marcos legais para incor-
porarem-se ao novo sistema, a fim de 
garantir acesso aos recursos federais, 
a partir da consolidação do projeto e 
formalizar as instâncias participativas 

1 Gilberto Gil foi Ministro da Cultura de janeiro de 2003 a julho de 2008. Juca Ferreira o sucedeu no período de julho de 2008 até dezembro de 2010.
2 Informações disponíveis em http://www.cultura.gov.br/snc - último acesso em 13/07/2015. 
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enquanto políticas de Estado, indepen-
dente de vontades e decisões de deter-
minados governos.

Rio Claro

Ao longo de sua história, a “Cidade 
Azul” sempre se destacou no cenário 
nacional e até mesmo internacional, 
como um bom celeiro de artistas dos 
mais diversos segmentos de represen-
tação. Daqui saíram grandes expoen-
tes da música, artes plásticas, artes 
cênicas, além de grande valoração em 
termos de patrimônio material e imate-
rial. Porém, em relação à política cultu-
ral e às obrigatoriedades exigidas pelo 
governo federal frente à consolidação 
do SNC, vimo-nos diante de um grande 
desafio. Dos cinco instrumentos neces-
sários para adesão ao sistema, Rio Cla-
ro tinha contemplado, até 2011, apenas 
um, que tratava da existência de um 
órgão gestor específico para a Cultura. 

No caso, possuíamos três órgãos ges-
tores, pois, além da Secretaria Municipal 
de Cultura havia também o Arquivo Públi-
co e Histórico e a Fundação Ulysses Gui-
marães. Para o cumprimento das demais 
etapas dependeríamos de mais do que 
vontade política. A mobilização seria ne-
cessária! Além do órgão gestor eram ain-
da necessárias: a realização de Conferên-
cias Municipais de Cultura; a criação de 

um Conselho Municipal de Política Cul-
tural; a elaboração de um Plano Pluria-
nual com ações, diretrizes e metas para a 
política cultural para dez anos seguintes; 
e a criação de um Fundo Municipal de 
Cultura, responsável por receber verbas 
estaduais, federais e de outras fontes de 
arrecadação, cuja administração ficaria 
sob a responsabilidade da cooperação 
mútua entre poder executivo e sociedade 
civil, por meio das representatividades 
do Conselho citado.

Em meados de 2008, já atentos ao 
andamento dos processos no âmbito 
federal, ativistas de movimentos cul-
turais e membros do Ponto de Cultura 
“Rio Claro Cidade Viva”, lançaram uma 
rede virtual que se consolidou através 
de um grupo de e-mail, pautando as 
necessidades do cenário cultural local. 
Denominado de “ArteCultura Rio Cla-
ro”, o grupo chegou a possuir mais de 
trezentos membros que demandavam 
pautas e sugestões acerca do cotidia-
no da sociedade rio-clarense. Com o 
passar do tempo os objetivos conver-
giram para as questões que atravessa-
vam o campo burocrático dos marcos 
legais necessários para a efetivação 
dos outros quatro instrumentos que 
faltavam ao município para completar 
adesão ao SNC e os encontros saíram 
da virtualidade e passaram a ocorrer 
de forma presencial e constante. 

A primeira ação concreta dessas reu-
niões aconteceu no final de 2010, quan-
do, em um encontro na então sede do 
Centro de Voluntariados, se deliberou 
por exigir uma audiência pública e pres-
sionar a Prefeitura a assinar o termo de 
compromisso e intenção entre União e 
município para adesão ao Sistema Na-
cional de Cultura, bem como a realizar 
uma conferência para efetivar um pri-
meiro formato de participação social.

Sensível à importância das deman-
das, a Secretaria de Cultura organizou-se 
e, com o auxílio da sociedade civil, reali-
zou uma série de pré-conferências temá-
ticas, culminando na 1ª Conferência Mu-
nicipal de Política Cultural de Rio Claro, 
realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 
2011, cuja principal proposta apresenta-
da foi a criação do Conselho Municipal 
de Política Cultural.

O ano de 2012 exigiu ainda mais mo-
bilização por parte do movimento que 
passou a adotar o grito “Conselho de Cul-
tura JÁ!”. Acontece que os vereadores de 
oposição ao Prefeito criaram inúmeras 
barreiras para a aprovação do projeto de 
lei que criava o novo instrumento de par-
ticipação e nas diversas sessões em que 
o projeto estava na pauta coube aos mili-
tantes da cultura a ocupação maciça do 
plenário da Câmara e o apelo de artistas 
através do uso da tribuna livre. 

ConCult

Após a tramitação legal do projeto 
instituiu-se, através da Lei Municipal nº 
4409/2012, o Conselho Municipal de Po-
lítica Cultural de Rio Claro – ConCult. 
Ficaram marcadas para o dia 11 de maio 
de 2013 as eleições dos membros da so-
ciedade civil, cuja escolha dos represen-
tantes foi pelo voto direto dos inscritos 
em cada segmento artístico contempla-
do com uma cadeira no Conselho. O ato 
formal de posse dos conselheiros eleitos 
aconteceu no mês seguinte, no dia 04 de 
junho. De acordo com a publicação do 
Diário Oficial de sexta-feira, 21 de junho 
de 2013, pelo Decreto nº 9.834, ficaram 
nomeados respectivamente os titulares 
e suplentes: 

Sociedade Civil - Isabel Cristina Pe-
rinotto e Marlene Maciel Barbuio (Ar-
tesanato); Lucas Viglio e Edson Apa-
recido Santana (Artes Visuais); João 

 “Conselho de Cultura JÁ!” – Sessão Ordinária de 27/06/2012 – foto: Gigio Bastos
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Paulo Miranda Maria e Claudia Seneme 
do Canto (Audiovisual); Natália Rafaela 
De Souza Torres e Angela Beatriz Meyer 
(Cultura da Juventude); Júlio Cesar Pe-
droso e Marcelo Renato Fiorio (Cultura 
Digital e Comunicação Popular); Jana-
ína Maria Augusto e Leonardo Manuel 
Alves (Cultura LGBT); João Marcos Go-
mes e Ivan Soares S. de Almeida (Cultu-
ra Negra); Emília Rosa Chimichaque e 
Divanilde Aparecida de Paula (Cultura 
Popular e Tradicional); Karina Caeta-
no da Cunha e Hebert Caetano Soares 
(Dança); Elias Schintzler e Thomaz 
Gonçalves de Souza (Hip Hop); Camilo 
Riani Costa Cazonatto e Ana Carolina 
Sales Pacheco (Literatura); William 
Nagib Filho e Rogério Dias de Oliveira 
(Música); Monique Marques de Faria e 
Donizetti Pinto (Patrimônio Histórico); 
Claudio Lopes e Laura Rodrigues Alves 
(Teatro e Circo); Célia Guilherme Mar-
condes e Irene Ferreira Lima (Terceira 
Idade); Leonel de Arruda Machado Luz 
e Wilson Antonio Pinto Lopes (Usuários 
dos Serviços da Cultura).

Poder Público - Sérgio Desiderá e 
Benedito Da Silva (Cultura); Renê Dio-
go Mainardi e Katia Cristina Fernandes 
Guidotti (Cultura); Marco Antonio Pe-
res e Francisco Marchiori Jr. (Fundação 
Ulysses Guimarães); Maria Teresa de 
Arruda Campos e Hélia Maria Fátima 
Gimenez Machado (Arquivo); Tatiana 
Pereira da Silva e Jaqueline Betiol (Turis-
mo); Ivo Reseck e Josiane Aparecida da 
Silva (Turismo); Lucia Cristina Da Silva e 
Jarineide Manoel Dos Santos (Governo); 

Cristiane Fernanda Barbi e Ilídia Maria 
de Oliveira Faneco (Economia e Finan-
ças); Gisele Rodrigues Carvalho e Patrí-
cia Rodrigues Breda (Educação); Paulo 
Mateus Rocha e Juliana de Claudio Sarti 
(Educação); Victor Rossi Leite e Debora 
Xavier Camargo Schlittler (Ação Social); 
Ricardo Onório Belver Dutra e Hernani 
Alberto M. Leonhardt (Administração); 
Luiz Rogério Marchetti e Francisco Car-
los Castanho (Administração); Neuzeli 
Cássia Domingos de Morais e Wagner 
Barcello Clemente (Desenvolvimento 
Econômico e Relações do Trabalho); 
Luiz Carlos Rodrigues Rezende e Amé-
rico Valdanha Netto (Obras e Serviços); 
Rafael do Prado Cavello e Thiago Henri-
que Caetano (Saúde). 

A primeira mesa diretora eleita pelos 
próprios conselheiros ficou sob a presi-
dência de Camilo Cazonatto, vice-pre-
sidência de Sérgio Desiderá, 1º secreta-
ria de Rafael Cavello e 2ª secretaria de 
William Nagib. A proposta apresentada e 
aceita pelo plenário foi a de garantir a pri-
meira gestão a um membro da sociedade 
civil que havia acumulado conhecimento 
técnico acerca do SNC, ao longo de todo 
o processo que pleiteou a criação do Con-

selho, uma vez que seriam exigidas pau-
tas densas e extremamente fundamenta-
das em mecanismos burocráticos para 
efetivação da adesão do município junto 
ao Sistema Nacional de Cultura. 

Antes mesmo da elaboração do regi-
mento interno, a primeira tarefa do novo 
Conselho teve caráter emergencial e 
tratou da organização da 2ª Conferência 
Municipal de Cultura, dessa vez alinha-
da com a programação da Conferência 
Nacional. O resultado foi a sistemati-
zação das propostas da conferência 
anterior, com a finalidade de organizar 
as redações que facilitariam o estabele-
cimento das metas, diretrizes e ações do 
Plano Decenal. 

Desde o início, o diálogo com a Secre-
taria de Cultura foi intenso e muito impor-
tante para o amadurecimento dessa nova 
relação da política cultural do município. 
Houve participação social na elaboração 
do Plano Plurianual (PPA), principalmen-
te nas previsões orçamentárias que pode-
riam vir a ser destinadas ao futuro Fundo 
de Cultura. Também, em comum acordo, 
deu-se início ao processo de elaboração 
do Plano Municipal de Cultura, cuja ativi-
dade primeira seria a de realização de um 
diagnóstico preciso da cena cultural de 
Rio Claro. Porém, a ação, por mais bem 
intencionada que fosse, esbarrou no per-
fil artístico da maioria dos conselheiros 
que encontraram grandes dificuldades 
em relação ao maçante procedimento 
de coleta de dados quantitativos neces-
sários para a eficácia do planejamento 
posterior. Assim, a estratégia estabele-

Ato de posse do ConCult – 04/06/2013 – foto: Luciano Calligaris 

ConCult Logotipo
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cida foi a de deixar a execução do pla-
no para um segundo momento e pros-
seguir com as demais pautas.

No decorrer dos trabalhos, a par-
tir da notícia da iminente implantação 
de um campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) 
em Rio Claro, o pleno do ConCult deli-
berou por pleitear a instalação de um 
curso na área de Gestão Cultural junto 
à diretoria daquele projeto educacio-
nal. Seguiu-se uma grande corrida em 
busca de assinaturas em apoio à causa, 
a fim de apresentar tal demanda nas 
audiências públicas previstas no pro-
cesso de efetivação do IFSP na cidade. 

No entanto, mesmo de posse de de-
zenas de cartas de intenção em favor 
de um curso ligado à cultura, incluindo 
a regional do Ministério da Cultura em 
São Paulo, centenas de assinaturas de 
entidades culturais e munícipes solidá-
rios à ideia, além da presença em mas-
sa dos conselheiros nas audiências, a 
proposta foi recusada em detrimento 
de uma lógica de formação técnica de 
mão de obra ligada ao setor industrial 
e, portanto, optou-se por cursos na 
área de engenharia. De qualquer ma-
neira, a participação intensa no pro-
cesso permitiu um ótimo diálogo com 
a entidade de ensino e manteve portas 
abertas para futuras parcerias.

No bojo das discussões acerca de 
formas de financiamento da cultura, 
o Conselho encampou, junto com ou-
tras entidades culturais paulistas, um 

protesto na Assembleia Legislativa 
(ALESP) em favor do aumento dos re-
cursos oriundos do ProAC Editais, que 
deveria ser o principal mecanismo de 
fomento à cultura do Estado. O mote 
principal de tal reivindicação, e que se 
estende em nível nacional, é a necessi-
dade de se priorizar a distribuição de 
recursos advindos dos fundos de cultu-
ra, em vez de utilizar os mecanismos de 
renúncia fiscal como incentivo, trazen-
do, assim, para o Estado e não para as 
empresas, o poder de influência acerca 
de uma distribuição mais democrática 
e transparente de tais quantias. 

Motivados por esse movimento es-
tadual, realizamos também discussões 
acerca da Lei de incentivo municipal, 
concluindo que se faz urgente e neces-
sária uma revisão que garanta uma lei 
exclusiva para o setor cultural e que 
priorize a distribuição via Fundo de 
cultura, uma vez que o SNC aponta 
para a participação social nas decisões 
acerca da distribuição dos recursos. 

Na busca por consolidar um Sis-
tema Municipal de Cultua (SMC) que 
nos garanta acesso ao sistema na-
cional, debruçamo-nos, enfim, sobre 
a elaboração de uma minuta de lei 
que exprimisse as reais necessidades 
a respeito da criação do Fundo Mu-
nicipal de Cultura (FMCult). Foram 
meses de intensos debates com a par-
ticipação dos conselheiros e, assim, 
encaminhamos ao Prefeito Municipal 
e Secretaria de Cultura um projeto que 

julgamos adequado e que expressava 
as diretrizes nacionais desse meca-
nismo. O setor jurídico da Prefeitura 
fez alguns apontamentos para adequa-
ção da redação e, então, o projeto foi 
aprovado sem grandes questionamen-
tos na Câmara Municipal, pela Lei nº 
4.813, publicada no Diário Oficial de 
19 de dezembro de 2014.

Para retomar a elaboração do Pla-
no Municipal de Cultura, dessa vez 
utilizamo-nos da expertise dos analis-
tas culturais alocados na Secretaria de 
Cultura, que poderiam contribuir com 
a realização do diagnóstico. Infeliz-
mente, os dados apresentados foram 
insuficientes e o diagnóstico não pôde 
ser concluído a tempo, uma vez que se 
aproximava o prazo para a eleição dos 
novos conselheiros. 

Como última atividade dessa pri-
meira gestão do ConCult, foi elabo-
rado um edital que prevê o acesso 
aos recursos do Fundo através de um 
“Festival de Cultura” que homenagea-
rá Sandra Brás, uma dançarina de fla-
menco que passou mal logo após uma 
apresentação em evento da cidade e 
veio a falecer no dia 1º de dezembro de 
2011. Sandra teve intensa participação 
no processo de luta pela criação do 
conselho e tornou-se a principal incen-
tivadora do movimento em prol desse 
novo formato de política cultural. Por 
isso mesmo, fica aqui registrado um 
último pedido aos novos conselheiros 
que, frente aos inúmeros desafios des-
sa próxima gestão (2015-2017), ainda 
assim, mantenham esta singela home-
nagem à nossa querida guerreira.

No dia 21 de junho de 2015 foram 
realizadas novas eleições dos represen-
tantes da sociedade civil para o Con-
selho Municipal de Política Cultura de 
Rio Claro. Ficará como principal desa-
fio dessa nova gestão dar continuidade 
ao processo de consolidação e acesso 
ao Sistema Nacional de Cultura, com a 
elaboração em definitivo do Plano De-
cenal, na busca pela efetivação de um 
processo mais democrático de partici-
pação que promova mais intensamente 
a cena artística de Rio Claro e movi-
mente a sociedade através dessa que é 
a mais eficiente ferramenta de transfor-
mação social que existe: a Cultura! ¢

Primeira reunião do ConCult no palco do teatro do Centro Cultural 
em 17/06/2013 - foto:  Ivan Bonifácio



Big Dário: discos & vida 
(parte 1 de 3)
Lucas Puntel Carrasco
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Passei as últimas semanas de intensa dedicação pesquisando, 
entrevistando e “infernizando” a cidade inteira para escrever este perfil 
biográfico de nosso querido Big Dário. Mas ainda não sei como contar 
pro meu pai que nós o perdemos. Na verdade meu pai também já se 
foi, e outro dia ele me contou que lá no céu o BB King tinha lançado um 
disco novo, “Blues from Heaven”. Por isso o Big Dário foi pra lá, tinha essa 
encomenda pra buscar. Esta é, então, uma homenagem, um jeito de matar 
a saudade desse grande conversador de discos. A maior referência 
musical da cidade. Big Dário é a trilha sonora da nossa vida.

“Rock Around the Clock”

Em 1952, o mundo era embalado 
pelas vozes de Frank Sinatra e 
Nat King Cole. No ano anterior, 

a romântica “Too Young” emplacava na 
1ª posição da Billboard. Três anos de-
pois, o refrão “one, two, three o’clock, 
four o’clock rock” inaugurava a era do 
rock. Na sequência, o pioneiro satélite 
russo Sputnik seria lançado ao espaço, 
e uma constelação de televisores co-
meçava a invadir os lares do planeta.

No Brasil, o serviço de alto-falantes 
na praça amplificava sucessos de Nel-
son Gonçalves, Cauby Peixoto e o Rei 
da Voz, Francisco Alves. Notas de cru-
zeiro corriam de mão em mão.

Em Rio Claro, charretes faziam ponto 
na Rua 1, em frente à estação ferroviária. 
Enquanto isso, na banca do Anésio a con-
versa miúda girava em torno de futebol, 
pois em 1950 o Brasil sediara a Copa do 
Mundo. Lamentavam nossa derrota pro 
Uruguai.

As carroças que passavam pela Rua 8, 
no centro, recolhiam a cevada exceden-
te da fabricação de cerveja. A Cervejaria 
Caracu havia recém-completado 50 anos 
na cidade.

Naquele início de primavera, um chei-
ro de baunilha preenchia o ar, vindo da 
fábrica de bolacha na Rua 8 com Av. 1. 
Dona Aparecida Lubancheck Dário teve 

que deixar o costumeiro serviço domés-
tico para ser amparada às pressas. Era 
26 de setembro, dia em que um choro de 
criança invadiria o quarto. De Rio Claro 
pro mundo, vinha à luz o caçula Irineo 
André Dário Jr.

Todos o chamavam de Júnior, os pais, 
irmãos e amigos. Pouco antes de comple-
tar 2 anos, em 1954, estreava na Record 
“Capitão 7”, o primeiro super-herói bra-
sileiro da TV, que guardava seu uniforme 
compactado numa caixa de fósforos.

Mas a diversão estava na Rua 8, 
entre Avs. 2 e 4. “Nos vãos dos para-
lelepípedos, tinha muito mercúrio”, 
lembra o irmão Ivan, “que catávamos 
com colherzinha e colocávamos num 
vidrinho. Júnior sempre foi o melhor 
colhedor.” Os irmãos gostavam de ver 
formar as bolinhas.

“O Júnior foi meu primeiro amigo”, 
conta C. Alice Brunini. “Brincávamos 
todos os dias, na minha casa, na rua, na 
cervejaria. Pega-pega, carrinho de role-
mã, latinha. O córrego da servidão era 
perto, e o Mercado Municipal também. 
Eu não brincava no córrego, porque era 
pequena e minha mãe não deixava, mas 
os meninos brincavam. Naquele tempo, 
na rua não tinha perigo.” Júnior, muitos 
anos depois, lembrou: “A gente conhe-
cia tudo aquilo ali pelo telhado. A gente 
não andava na rua”.

Todas as casas da vizinhança eram 

cedidas pela Caracu. Quando Júnior nas-
ceu, seu pai era contador na cervejaria, 
e depois passou a fabricante de cerveja. 
Também dava aula de Contabilidade no 
Bilac à noite, além de fotografar os alu-
nos da escolinha Caracu, onde seus mais 
velhos já estudavam.

Em 1955, a música “Rock Around the 
Clock” alcançou o topo das paradas. A 
era do rock estava oficialmente lançada.

O Brasil da segunda metade dos 
anos 1950 era a época dos anos doura-
dos, da bossa nova, Brasília cimentan-
do o cerrado.

O primeiro programa de rádio de 
Rio Claro surgiu em 1957, com os ra-
dialistas Dalton Paciullo e Mauro Mar-
tins Coelho. Em 58, a Seleção trouxe 
o primeiro título mundial na Copa. 
Goleou a Suécia por 5 a 2. Carlos Im-
perial apresentava “Clube do Rock”, na 
TV Tupi. O governador Jânio Quadros 
criou, em Rio Claro, a Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras.

“Biquini de Bolinha Amarelinha”

Hora de ir pra escola. Na virada dos 
anos 60, Júnior seguiu os passos dos ir-
mãos e fez o primário na escolinha da 
Caracu, que era para os filhos dos funcio-
nários da cervejaria. O menino do carpin-
teiro que fazia os engradados de madeira, 
a princesa do encarregado da contabili-

Irineu Dário Jr., em 2013. Imagem 
do acervo do APH.
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dade, o caçula do cervejeiro, e assim por 
diante.

“A gente se divertiu pra caramba, né? 
A gente era amigo e vizinho. Poucas es-
colas têm esse tipo de relacionamento”, 
relembrou Big em 2013, numa Roda de 
Conversa sobre a escolinha da Caracu 
promovida pelo Arquivo. “Mas a esco-
la era bem rígida, tipo levantar quando 
a professora entra, umas reguadas na 
mão”, revela a amiga C. Alice. 

Júnior foi aluno de Inêz Cernak, Tere-
zinha Cataldi e, entre outras, Bete Beltra-
ti. Pra chegar à classe, tinham que ir por 
uma escada de madeira que rangia. Dona 
Inêz dizia que queria escutar apenas o 
barulho da escada, e não dos sapatos ba-
tendo. Uma vez alguém aprontou alguma, 
e por isso no corredor ela passou de um 
por um dando tapa na mão dos alunos. 
Um deles, talvez o culpado, ficou escon-
dido atrás da porta.

“Entre dona Teresinha e dona Inêz, a 
gente sabia que existiam rusgas. A dona 
Teresinha era considerada bruxa. Elas 
não se falavam. E foi uma coisa tão vela-

da, que a gente não sabe até hoje o que 
aconteceu.”

No galpão, as meninas pulavam cor-
da, os meninos só olhando, e então resol-
veram pular também, porque, segundo 
Big, “daí a gente ficava paquerando”. Na 
“hora da folia”, como Júnior chamava o 
refeitório, “sopa era normal, ou então 
arroz doce, canjica, mingau de aveia. Mi-
nha mãe precisou fazer uma cartinha pra 
dona Inêz, porque eu não gostava de sopa 
de feijão com macarrão.” O fubá com le-
gumes chamavam de lavagem. Durante as 
sessões de cinema na escola, aprontavam 
com o porteiro Vitório: “Aqui, Vitóóório!”, 
e ele ia com o farolete, quando lá chegava, 
gritavam do outro lado “Aqui, Vitóóório!”. 
Para as festas, as meninas colhiam flores 
pelas casas do caminho, faziam buquês e 
iam de laço na cabeça e colarinho engo-
mado entregar às professoras.

Na escolinha tinha farmácia, ambula-
tório, tinha seu Irineo pra tirar fotografia 
dos alunos, tinha o dr. Nanau pra olhar 
a garganta. Na cozinha, dona Joaquina 
Scarpa organizava a sopa. Chiquinho 
Scarpa ia sempre lá, brincar no recreio 
com os mais velhos.

Na hora de ir embora, os alunos iam 
até um balcão, esticavam um papel onde 
as mães haviam anotado “5 de arroz, 
2 de feijão, 1 de sal” e o entregavam ao 
seu Palma, um senhor gordinho e careca, 
que anotava tudo na caderneta da Coo-
perativa, para no final do mês descontar 
dos funcionários. As crianças depois iam 
a outro balcão onde havia uma balança, 
pegavam os pacotes e levavam pra casa 
numa sacola. Para famílias maiores, era 
preciso as mães contratarem charrete 
para levar os sacos de batata e arroz, com 
os filhos todos empoleirados nela.

Na formatura, Júnior não queria 
dançar com a menina que escolheram 
para ele. E a música que cantaram foi 
“Maria Chiquinha”.

Nas apresentações musicais, a pro-
fa. Rita Carrazone ressalta o trabalho 
de dona Inêz. Júnior aprendeu desde 
cedo. Nas aulas de música, ele tocava 
“a sanfoninha do vovô” e cantava “Fugi 
de ti”, a 1ª música que uma das colegas 
o ouviu cantar.

“Quem viveu, viveu”, finalizou Big 
Dário naquela conversa de 2013.

Então num domingo, Júnior pegou 
a bolsa onde sua mãe guardava o san-

tinho, a vela e o livrinho de catecismo, 
e foi com a família à cerimônia de 1ª 
comunhão na casa de Nossa Senhora.

“O Calhambeque”

Naquela virada de década, Chico 
Scarpa da Caracu era o Prefeito. A re-
vista “Tico-Tico” deixava de circular, 
era o fim da 1ª revista infantil brasileira. 
Mas era o começo da produção do Fus-
ca no Brasil. “O ritmo é do ‘american 
way of life’”, registra Santana (2012): 
“Logo as charretes do Ponto da Esta-
ção vão desaparecer”; “É a PRF-2 no 
ar, com auditório e tudo. Nas praças, 
o Serviço de Alto-Falantes Primavera 
toca um estranho imitador de João Gil-
berto que se enveredou para o rock-an-
d-roll. Um cabeludo. Promete o rapaz”.

Santana se refere ao auditório do 
“Programa da Tia Joaninha”. Júnior 
“participava direto”, revela o irmão 
Ivan. “Ele amava de paixão a Tia Joani-
nha.” O radialista Moacir Martins con-
ta que o programa “era com as crian-
ças cantoras. O palco foi montado 
num dos prédios da Rua 3 (entre Avs. 
2 e 4). Fiz por algum tempo o comer-
cial. Era transmitido ao vivo.” “Esta é a 
Rádio PRF-2! Rádio Clube de Rio Cla-
ro, transmitindo diretamente da Rua 
3 para a cidade e região”, anunciava 
com sua voz potente Paulo Edson Soa-
res, outro locutor comercial.

Júnior era “a atração principal”, as-

Atrás, na janela, da esquerda p/ 
direita: Carmem (mãe de Carmem 
A. Brunini), Dona Cida (mãe de 
Irineo) e a tia de Carmem Alice. Os 
dois meninos a frente da janela 
são Vani e Ivan, irmãos de Irineo. 
Na cadeira está Fausto. Sentados 
na rede: Carmem Alice, Landa (tia 
dela) e Irineo. Alemão (irmão de 
Irineo) e Faustinho estão sentados 
no chão, ao lado da menina não 
identificada. Foto datada de 30 de 
janeiro de 1955.

Da esquerda p/ direita: Irineo, 
Carmem Alice Brunini... 
Continuando a escadinha: Fausto, 
Ivan, Alemão e Vani. Foto datada de 
30 de janeiro de 1955. 
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sim definiu Maria de Lourdes Giovan-
nini (Giô). “Todos os domingos, íamos 
à missa das 9h na Matriz e, de lá, seguí-
amos para o auditório vê-lo de calças 
curtas, suspensórios, camisa social e 
gravatinha borboleta cantar no ‘Pro-
grama da Tia Joaninha’.”

Do alto-falante, o caçula de seu Iri-
neo e dona Cida foi para a TV. Era ca-
louro infantil de programas como Raul 
Gil e Bolinha.

Nas noites de Rio Claro, havia gran-
des bailes no Grupo Ginástico. O 7 de 
Setembro era sensação, todo mun-
do se preparava. “As meninas tinham 
aquele charme. Roupas sociais muito 
cuidadas. Os pais levavam os filhos, e 
alguns ficavam junto, acompanhando. 
A turma do Anjo Branco de um lado 
do salão, e outros do outro lado. E as 
menininhas circulando de um lado e de 
outro”, João Eli Cassab relembra. As 
músicas eram os boleros do Altemar 
Dutra ou os sambas de teleco-teco de 
Miltinho com os Anjos do Inferno. “Foi 
o finalzinho de uma geração, e depois 
começou a vir a geração do Big Dário, 
do rock”, ponderou Cassab. 

Era o tempo das janelas abertas, 
bicicletas dormindo nas calçadas, di-

nheiro do leite ao pé da porta, serena-
tas (Santana, 2012). “Botávamos um 
pianista em cima do caminhão e fazí-
amos serenata pela cidade”, lembra 
Eli Cassab, “sempre esperando que as 
pessoas abrissem a porta e nos servis-
sem alguma bebida.”

Em 63, Roberto Carlos lançava 
“Splish Splash” e, com Erasmo, “Parei 
na contramão”. Na banca do Anésio, 
todo domingo a menina Maristela de 
3 anos adorava sentar diante dos gibis 
no chão de uma das 1as bancas da ci-
dade, “ponto de encontro de uma Rio 
Claro esfuziante. E rolava política, fu-
tebol, política, fofocas, política, necro-
logia... Já falei política?”.

Em 64, veio a ditadura militar, e 
o repertório do conjunto de rock que 
João Eli Cassab montou com seu ir-
mão, para tocar no GG , Filarmônica 
e formaturas do Koelle, era Beatles, 
rock americano e pré-Jovem Guarda. 
“Acompanhávamos muito o Wander-
lei Cardoso [um dos ídolos da Jovem 
Guarda, conhecido como ‘O bom ra-
paz’]. Geraldo Alves era empresário 
dele e amigo nosso, e um dia falou 
‘Tem um rapaz do Rio que eu gostaria 
de trazer pra Rio Claro. Aí ele apareceu 
com um jovem mancando chamado 
Roberto Carlos, e foi aquele sucesso. 
Eram duas praças por dia, Itapira, Ibi-
tinga, São João da Boa Vista. Abríamos 
o show pro Roberto Carlos. Depois o 
chamaram pra Record, pras jovens tar-
des de domingo.”

Até meados de 1960, o Panqueca’s 
era bar de boche de dia e, à noite, ser-
via pizza “troglodita”. De uma hora pra 
outra, colocaram uma vitrola, umas 
mesas, o pessoal trazia as namoradas, 
e começaram a fazer bailinhos. Até 
que virou um ponto da noite.

“A década de 1960 mais que pro-
mete”; “Os Tempos Modernos em Rio 
Claro”; “enceradeiras, lambretas, te-
lefones e televisão”, escreve Santana 
(2012). “Surgiu a TV no Brasil, e entra-
mos de cabeça nesse comércio. Pros-
peramos muito”, Ivan Dário conta de 
quando o pai saiu da Caracu e abriu a 
loja Dário Eletrodomésticos, na Rua 
4, perto do Jardim Público. Não havia 
casa em Rio Claro sem uma TV em 
branco e preto compradas na loja de 
seu Irineo. “Ele era muito inteligente 

e também muito avançado em relação 
aos demais comerciantes de Rio Cla-
ro”, compara Mônica Hussni.

Na mesma época, “O calhambe-
que”, de Roberto Carlos estava no topo 
das paradas. “Eu terminava o quarto 
ano primário”, conta José Roberto San-
tana. “Houve festinha no pátio do re-
creio. De repente, um aluno sobe e co-
meça a cantar o sucesso da época. Deu 
um show. Com ginga, balanço, muito à 
vontade. Via-se que era um talento nato 
para a música. A criança delirou por 
ver alguém da própria escola apresen-
tar a música ao vivo. Eu me fascinei e 
me perguntei: ‘Quem será esse cara?’. 
Depois o fiquei conhecendo como Dá-
rio.” E viraram amigos.

Aquela amizade surgia como a Jo-
vem Guarda. O programa da TV Record 
dava picos de audiência nos televisores 
Ariston comprados na Dário Eletrodo-
mésticos. E toda a meninada, a partir 
de então, trocava a caixinha de fósforo 
do “Capitão 7” por calças boca-de-sino 
ou minissaia com botinhas coloridas. 
Os “coroas” não mais entendiam o 
“papo firme” dos “brotos” que saíam de 
“carango” Rua Augusta abaixo. 

Assim, os novos amigos foram 
para o ginásio no Batista Leme da 
dona Zuza, que funcionava no prédio 
do Marcelo Schmidt. Lá, Dário conhe-
ceu Uilians Ruivo, que estava apren-
dendo violão. Outro que se aproximou 
era Eduardo Farina (Dado), vizinho 
do Uilians na Av. 4. Dário estava sem-
pre tocando no barracão do Uilians, 
e Dado era quem tirava as letras das 
músicas em inglês pros amigos ensaia-
rem. “Dona Zuza dava bastante apoio 
no festival de música do Batista Leme. 
As apresentações aconteciam no Gi-
nástico, a cidade inteira ficava em 
polvorosa”, conta Dado, que ajudava a 
carregar os instrumentos.

“Alegria, Alegria”

Era também a época dos festivais na 
Record. “A Banda” de Chico Buarque 
empatava com “Disparada” de Geraldo 
Vandré e Théo de Barros. “Na 8ª série, 
um colega tentava organizar um festival 
de MPB”, conta Uilians Ruivo. “Procurei 
o Ruizinho Cassavia, que estudava na 
mesma escola, fomos ao prefeito Perin 

Aula de música na Escolinha da 
Caracu. Imagem do acervo do APH. 
Sem data. 

Da esquerda p/ direita: Enia Vidal, 
Carmen Alice Brunini, Vera (irmã de 
Carmen) e Irineu - na casa de Enia, 
onde tinha um quintal bem grande 
para brincar. Imagem da década de 
1950.
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e sua secretária Dalva Christofoletti. A 
coisa deu tão certo, que chegamos a fa-
zer por três anos seguidos. Na eferves-
cência da Jovem Guarda, dos Beatles, 
dos Rollings Stones, Os Incríveis, Os Im-
possíveis (de Rio Claro), Santana, Cree-
dence, Rita Lee, Novos Baianos... Íamos 
sorvendo tudo aquilo pela TV, pelo rádio 
e pelos long play. 

Nesse ambiente, o Dário ia também 
treinando e ensaiando. Cada um por si. 
Ainda não éramos um grupo. Algumas 
vezes fui à casa dele, ouvir os discos e 
“tirar a música”, em seu potente equi-
pamento Telefunken, com excelente 
distribuição de sons graves e agudos. 
O Dado sempre nos acompanhava, “ti-
rando as letras” em inglês. E assim a 
coisa ia acontecendo. Começamos a 
tocar em algumas festinhas de aniver-
sário de colegas, sem compromisso, 
sem nada, somente por prazer.”

A família Dário estava de mudança 
das casas da Caracu para o nº 888 da Av. 
27, em uma das casas mais chiques da 
época, com piscina e pé de manga. En-
quanto tocava com os amigos na gara-
gem da casa nova, o caçula Dário ouvia 
do pai que “Esse negócio de música é 
para hippie, maconheiro, vagabundo”.

“Pai e mãe pegavam bastante no 
pé dos 4 filhos”, revela Thiago Dário. 
Imagino esse pessoal adolescente, a 
ditadura cada vez pior e a música cada 
vez melhor. Como era esse cotidiano 
em Rio Claro pra quem tinha 15 anos 

em 1967? Iam ao Excelsior ver “Ro-
berto Carlos em ritmo de aventura”? 
“O acesso ao mundo limitava-se às 
sessões de cinema.” Ao fim da sessão, 
Coca-Cola no Zoéga e, depois, o sorvete 
da Pauliber (Santana, 2012).

Por alguns meses, o primo Carlos 
Anaruma morou com eles. Ali perto, na 
entrada da cidade, onde hoje é o Estádio 
Municipal, havia um terreno onde os cir-
cos erguiam a lona. “Todas as crianças fi-
cavam rodeando o circo, eu e o Big entre 
eles”, lembra Anaruma. “Logo ficamos 
amigos dos artistas e ganhávamos ingres-
sos.” Uma vez faltou água, e o pessoal do 
circo foi emprestar água no 888 da 27. 
“E não foi que numa dessas apareceram 
com um elefante para dar banho? Fazia 
muito calor, convidaram o Júnior para 
dar uma volta de elefante e me coloca-
ram junto. Morremos de medo da altura 
e ainda mais porque o elefante resolveu 
se encostar na parede de uma casa para 
se coçar, com a gente em cima.”

Nesse meio tempo, os ensaios no bar-
racão do Uilians se intensificaram. Luiz 
Gonzaga Bovo, Rui Cassavia, Dário e 
Uilians agora se chamavam The Hulks. A 
1ª apresentação oficial foi no Clube Tor-
rinha Alto da Serra. “Com equipamentos 
precários e pouca capacidade de watts 
nas caixas de som, fomos peitando a ati-
vidade. Naquele dia, dormimos na casa 
paroquial, pois o cachê era pouco”, Ui-
lians contabiliza.

Nas cidades da região por onde pas-

savam, “sempre acontecia uma briga 
para estragar a noite, nunca provocada 
por nós”, Uilians explica. E Dado comple-
menta: “The Hulks ficaram muito famo-
sos em Cordeirópolis, faziam show todo 
domingo à noite.”

Ao relembrar os velhos tempos, Ui-
lians conta que: “Em uma Kombi, dirigi-
da por um policial aposentado, colega de 
meu pai, íamos todos: músicos e equipa-
mentos. Ao voltar de madrugada, sempre 
olhávamos para o alto e nos encantáva-
mos com a quantidade de estrelas que se 
podia ver. Muitas vezes fomos ao Horto 
à noite, esperar por avistamentos [de Ov-
nis]. Meus pais compraram um aparelho 
de som, que na realidade era uma gran-
de rádio adaptado. O Ruizinho tinha um 
Thunderbird, o Gonzaga creio que Gianni-
ni. Na bateria ainda estávamos migrando 
do couro para a “pele” de nylon. O Ruizi-
nho acabou sendo substituído pelo Dário 
no contrabaixo. Logo, ele conseguiu um 
baixo da marca Fender, igual ao do Paul 
McCartney. Foi um sucesso.

O Dário nos apresentou o Zucchi, 
que tocava bateria e então passou a fazer 
parte do grupo. A iluminação, o Zucchi 
conseguiu emprestada de sua família, 
com todas aquelas lâmpadas coloridas 
que enfeitavam a ornamentação de Na-
tal de sua casa. Éramos felizes, não havia 
drogas, só alegria em nossos corações e 
naqueles que iam assistir aos ensaios ou 
se embalar nos bailes. Cada um tinha um 
perfil de voz, e o Dário gostava de can-
tar as músicas do Creedence. Já naquela 
época recolhíamos impostos para a Or-
dem dos Músicos do Brasil. Fomos to-
dos fazer exame na Ordem em São Pau-
lo, pois só poderia tocar na noite aqueles 
que tivessem registro. Embora tivésse-
mos executado as músicas que nos de-
ram, ninguém passou, mas ganhamos 
nossa carteira provisória por 6 meses”.

“Uma vez em 1969” – agora é Dado 
quem toma a palavra – “estavam num 
jipe, a gente vinha pela Av. Visconde, 
e uma senhora foi atravessar a aveni-
da, mas se apavorou, tentou voltar, e o 
estribo do jipe bateu na perna dela. Fo-
mos pra delegacia. O Dário ficou chate-
ado, porque ele reconheceu a senhora, 
era a Tia Joaninha, em cujo programa 
de rádio ele cantava quando criança.”

Já outra testemunha revela que: 
“Atropelaram mesmo. A Tia Joaninha 

The Hulks: Uilians (guitarra), Dário (baixo) e Zucchi (bateria) no 
Clube dos Veteranos. Final dos anos 60. (crédito Uilians E. Ruivo)
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estava com uma inseparável amiga, 
nas proximidades do Mercado Muni-
cipal, atravessando a rua. O motorista 
amigo do Dário quis fazer gracinha, 
acelerou, só que uma parou (a Tia Jo-
aninha) e a outra correu; acertaram a 
coitada. Mais chateada ficou a Tia Jo-
aninha, pois ela nem imaginava que o 
Dário estava junto”.

Podiam estar indo ou vindo de al-
gum show pela cidade ou região. The 
Hulks estavam em todas, tocavam na 
Sociedade Italiana, Grupo Ginástico, 
Grêmio, Filarmônica e Clube dos Vetera-
nos. “A Sociedade Italiana era ponto de 
encontro obrigatório dos cults da épo-
ca”, explica Santana. “Grupos de teatro e 
de música ali ensaiavam e se apresenta-
vam. Havia festivais de teatro. Na época 
os estudantes da faculdade apresenta-
ram a peça ‘O Uivo’, com texto do alter-
nativo e hippie Allan Ginsberg.”

“A Sociedade Italiana que doou a está-
tua do Anjo Branco pro Jardim Público”, 
acrescenta João Eli Cassab. “Nos mistu-
rávamos muito, a turma do Anjo Branco 
e outras. Saíamos da escola e já tinha 
virado hábito sentar lá na estátua e tocar 
um violão, onde se fazia fofoca, falava das 
menininhas da cidade, quem era e quem 
não era.”

Tuka Ribeiro detalha que “ali em volta 
do Anjo, em frente à lanchonete Rainha, 
era um point . Ficava ali quem queria e 
todo mundo conversava com todo mun-
do. O Dário dava suas paradas também. 
O centro era demais”.

“Fora das aulas, a moçada distribui-se 
entre as turmas do Morcego, Anjo Bran-
co, 14 Bis, Gato Preto e a Dúzia, organiza-
doras de brincadeiras dançantes à Cuba 
Libre na Casa do Tui”, escreve Santana 

(2012). “O espírito cívico preserva-se or-
gulhosamente nos glamourosos desfiles 
escolares. Os ensaios antecipados de 
quase um mês da fanfarra do Puríssimo 
dão o tom aos pássaros da Praça da Li-
berdade.”

“Come Together”

Estudando no Puríssimo, a jovem 
Carmen Mônaco dividia o tempo entre 
os ensaios para os desfiles cívicos; as 
aulas de piano com dona Ophelia Ricci, 
com quem estudou por 7 anos na com-
panhia das jovens pianistas Regina Vec-
chiato (futura pianista e contrabaixista 
da Orquestra Sinfônica de Rio Claro) e 
Vera Jordão (futura professora de piano 
do “Conservatório Musical Rio Claro” e 
esposa de Franco Bartiromo, um futuro 
parceiro musical do ainda adolescente 
Irineo Dário Jr.); e uma mãozinha na loja 
de calçados dos pais, Casa Mônaco, na 
Rua 3 com Avs. 4 e 6.

Até que decretaram o AI-5 e, no final 
de 68, Roberto Carlos deixou o programa 
da Record. A Jovem Guarda foi enfraque-
cendo, assim como a Tropicália.

“A jovem guarda se reservava a baile 
de debutantes, retiros espirituais nos fe-
riados, Quaresma sem dança ou bebida 
nos clubes.” (Santana, 2012)

Giô conta que, no final da década, eles 
se dedicavam aos Treinamentos de Lide-
rança Cristã, “e o Big compunha as musi-
quinhas que eram cantadas nos retiros”. 
Como seria isso para Júnior? Ele dividido 
entre as práticas cristãs e o rock’n’roll. “O 
Big, diferentemente da maioria de nós, 
nunca foi um rebelde sem causa. Ele se 
expressava, se procurava e se encontra-
va através da música. Era um romântico 

que festejava a vida”, define Giô.
Por falar em romantismo... a festa 

de 13 anos da mocinha Carmen Mônaco 
se deu em 9 de agosto de 1969. “Nesse 
dia...”, Carmen adora contar essa história, 
“o Big e um outro amigo foram de bicão 
na minha festa.” Mas Thiago esclarece: 
“Ele foi “de bicão” porque já estava afim 
dela. Até se conheciam, mas não muito 
bem. E viu aí uma oportunidade para se 
conhecerem melhor”.

Depois de uma semana, em 16 de 
agosto, imagino Júnior esperando Car-
men sair da aula de piano, o sangue meio 
italiano e meio austríaco lhe subindo às 
faces, e embora corado de vergonha, e 
como bom libriano devia estar meio inde-
ciso, mesmo assim ele respirou fundo, se 
aproximou e, na lata, fez a proposta. “Foi 
meu primeiro ‘sim’”, revela Carmen. “E aí 
tudo aconteceu.”

O professor David Chagas recorda 
quando dava aulas de Português ao Jú-
nior no Batista Leme. “Sabe que me veio à 
lembrança ainda agora: as rápidas saídas 
que dava nos intervalos grandes para ir 
correndo até a Carmen.” E conta de um 
dia, aniversário do professor, ele vinha 
com flores presenteadas por alguém, 
então Júnior “perguntou se podia rou-
bar uma rosa. Não pediu de forma usual. 
Alargou a cara com seu sorriso e soltou 
a voz: ‘se eu pudesse ser menino eu rou-
bava essa rosa/ e ofertava todo prosa/ à 
primeira namorada’. Desfiz o pacote e 
ofereci a rosa que você, rapidamente, saiu 
em busca daquela que seria o seu amor de 
toda a vida”.

O homem tinha acabado de pisar na 
Lua. Em novembro era lançado o selo co-
memorativo do milésimo gol de Pelé. Os 
Beatles se separaram. ¢

(continua)
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Considerações iniciais

E ste artigo foi inspirado na tese 
intitulada “A matemática con-
tábil: das lides comerciais para 

os cursos secundários técnicos e sua 
transformação em saber acadêmico 
no Brasil (1808-1970)” (GOUVEIA 
NETO, 2015), que versou sobre uma 
história da matemática do ensino co-
mercial nos séculos XIX e XX. Na tese, 
são realizadas algumas discussões so-
bre o rio-clarense Carlos de Carvalho, 
inserindo-o em um importante grupo 
de contadores do início do século XX.

Em homenagem a esse Rio-Cla-
rense, os contabilistas brasileiros er-
gueram um monumento na Praça XV 
de Novembro, na cidade de Rio Claro 
(Figura 1), que mostra o reconhecimen-
to da classe dos contadores pelos seus 
trabalhos. Além desse tributo, em 1920, 
no ano de falecimento de Carlos de Car-
valho, a Revista Brasileira de Contabili-
dade publicou uma série de artigos que 
tratavam de sua vida e obra (D’ÁURIA, 
1920). Apesar desses reconhecimen-
tos e da citada tese, não há um artigo 

específico, que trate sobre Carlos de 
Carvalho, principalmente como autor 
de livros de Matemática Comercial e 
Financeira. Da mesma forma, pouco se 
sabe sobre esses textos de Matemática 

(GOUVEIA NETO, 2015).
Assim, o trabalho aqui delineado 

tem como objetivos apresentar um 
breve histórico sobre o rio-clarense 
Carlos de Carvalho, bem como  discu-

Figura 1. 
Monumento em 
homenagem a 
Carlos de Carvalho 
na Praça XV de 
Novembro em Rio 
Claro.
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Figura 2. Capas e contracapas dos 
livros de Carlos de Carvalho. 

tir um pouco das suas obras “Aritméti-
ca Comercial e Financeira” e “Noções 
de Cálculos Comerciais e Financei-
ros” e suas possíveis contribuições  
para o desenvolvimento da disciplina 
de Matemática Comercial e Financeira.

1. Breve histórico sobre Carlos de 
Carvalho

Carlos de Carvalho nasceu em Rio 
Claro, Estado de São Paulo, no dia 12 
de agosto de 1866. Filho do alfaiate An-
tonio Marcellino de Carvalho e de dona 
Maria de Carvalho, iniciou seus estudos 
no Colégio do Reverendo João Fernan-
des da Gama, nos altos de Santa Cruz 
(PENTEADO, 1977). Posteriormente, 
mudou-se para São Carlos, onde teve 
aulas particulares de contabilidade com 
o engenheiro polonês Estanislau Krus-
zynski, que viveu naquela cidade no fim 
do século XIX (PIGATTO, 2010).

De volta a Rio Claro, iniciou sua 
carreira como Guarda-livros da casa 
comercial do seu irmão Benedito Rodri-
gues de Carvalho na cidade de Rio Claro 
(PENTEADO, 1977). Após esse período, 
retornou a São Carlos, onde exerceu o 
cargo de guarda- livros e, nessa função, 
pediu a Kruszynski que reformasse a 
contabilidade do município, introdu-
zindo o método das partidas nas contas 
públicas, uma novidade para a época 
(PIGATTO, 2010). Como consequência 
desse trabalho, recebeu o convite para 
assumir a diretoria de contabilidade do 
Tesouro do Estado de Paulo, em 1905. 
Contudo, segundo Adde (2012), o con-
vite foi feito também por outros moti-
vos, principalmente aqueles ligados ao 
negócio do café:

[...] Em 1905, envolvia-se o Estado 

de São Paulo em dois grandes em-

preendimentos: a encampação da 

Estrada de Ferro Sorocabana e a 

valorização do café, por meio do 

Convênio de Taubaté.  Carlos de 

Carvalho, [...] foi convidado para 

acompanhar essas duas opera-

ções nos seus mínimos detalhes, 

além de também empreender a re-

forma da escrituração do Tesouro 

através do estabelecimento da es-

crituração por partidas dobradas 

e pela introdução da contabilida-

de patrimonial ao lado da finan-

ceira [...] (ADDE, 2012, p. 60).

 
Além de chefe da contabilidade 

do tesouro do Estado de São Paulo, 
cargo assumido em 16 de fevereiro de 
1906 (PENTEADO, 1977), Carvalho foi 
também membro do Instituto de Con-
tadores Fiscais, do Instituto Brasileiro 
de Contabilidade e de Societè Academi-
que de Contabilité de France. Autor de 
diversos livros, entre, entre eles Conta-
bilidades das Companhias de Seguros, 
Estudos de Contabilidade, Explica-
ções Práticas de Escrituração Mercan-
til, Noções de Cálculos Comerciais e 
Financeiros, Problemas de Escritu-
ração, Aritmética Comercial e Finan-
ceira, Tratado Elementar de Contabi-
lidade, escreveu também artigos para 
a Revista Brasileira de Contabilidade 
(RBC), fundada em 1912. Nessa revista, 
exerceu o cargo de diretor, até o seu fa-
lecimento, no dia 02 de janeiro de 1920.

2. Sobre os livros “Aritmética Co-
mercial e Financeira” e “Noções 
de Cálculos Comerciais e Finan-
ceiros” de Carlos de Carvalho

A maioria dos livros de Carlos de 
Carvalho situa-se na área de contabi-
lidade. Contudo, dois dizem respeito 

ao campo da disciplina de matemática 
comercial e financeira (Figura 2), dos 
quais um deles, a “Aritmética Comer-
cial e Financeira” tornou-se um clás-
sico da área, tendo sido  encontrada a 
vigésima quinta edição. 

Da terceira edição (1917) à vigésima 
quinta edição da Aritmética Comercial 
e Financeira (1953), notam-se pequenas 
diferenças. A primeira é em relação ao 
título, que continha a grafia “Arithme-
tica Commercial e Financeira” e que 
mudou para a “Aritmética Comercial e 
Financeira”, por causa do acordo orto-
gráfico de 1931. A segunda, ao apresen-
tar o currículo de Carlos de Carvalho, 
coloca-o como Ex-diretor de Contabi-
lidade do Estado de São Paulo. Apesar 
dessas diferenças, as edições encontra-
das consistem no mesmo livro, não há 
mudanças na estrutura ou mesmo em 
conteúdos, exemplos ou exercícios.

Na “Aritmética Comercial e Finan-
ceira”, os conteúdos estão divididos em 
três partes. A primeira denominada de 
Cálculos Comerciais trata dos tópicos 
de porcentagem, juros simples, descon-
to (por fora e por dentro), taxa média, 
prazo médio, divisões proporcionais, 
regra de sociedade, preço médio, des-
contos sucessivos, operações sobre mer-
cadorias, câmbios, títulos de renda, 
mercados de café, cálculos sobre metais 
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preciosos, mistura ou liga. 
A segunda parte, denominada de 

Cálculos Financeiros, trata dos con-
teúdos de juros compostos, desconto e 
valor atual, amortização, capital no-
minal e real, análise dos empréstimos 
(equivalência dos empréstimos, mo-
dificação dos elementos do emprésti-
mo), amortização e taxa média (pra-
zo único de diversos capitais). 

A terceira parte, chamada de Tábuas 
Financeiras, apresenta tabelas de juros 
compostos, de anuidade para amortiza-
ção e valor atual. Cada tópico de conteú-
dos e os subtópicos formam os sessenta 
e quatro capítulos do livro. 

Em relação ao livro “Noções de Cál-
culos Comerciais e Financeiros para 
uso dos alunos dos cursos primários de 
comércio”, foi encontrada a edição publi-
cada em 1953, trinta e três anos após o 
falecimento de Carlos de Carvalho! Apre-
senta uma estrutura mais simples, com 
conteúdos de máximo divisor comum, 
mínimo múltiplo comum, porcentagem 
e frações ordinárias, comissão e corre-
tagem, compra e venda, seguros, juros 
simples, etc. Ao que parece, o livro foi 
destinado aos alunos do ensino comer-
cial básico, curso estabelecido pela Re-

forma Capanema, em 1943.
Carlos de Carvalho fez parte de 

uma rede formada por diversos con-
tadores (por exemplo: Francisco 
D’Áuria, Horácio Berlinck e Coriola-
no M. Martins) que, no início do sé-
culo XX, foram os responsáveis pela 
publicação de livros de matemática 
comercial e financeira, além de pu-
blicação de diversos artigos sobre 
o tema na RBC (GOUVEIA NETO, 
2015). Os livros desses contadores 
foram caracterizados, principalmen-
te, pela presença de conteúdos típi-
cos da economia da época, tais como 
mercados de café, caixas de conver-
são, caixas econômicas, de conver-
são e de amortização, cujos textos 
tinham forte ligação com a legislação 
do ensino comercial, tornando-se re-
ferências para as escolas de comércio 
(GOUVEIA NETO, 2014).

Além da inclusão nessa rede de 
contadores, os livros de Carlos de 
Carvalho inserem-se também em ou-
tro grupo: os que adotam uma lingua-
gem mais simples, sem uso de recur-
sos algébricos e baseados apenas em 
cálculos aritméticos, conforme o pró-
prio autor ressalta no prefácio:

[...] – e tão simples é a exposição, 

tão fácil a análise, que as mesmas 

pessoas que nunca estudaram ál-

gebra poderão resolver, depois de 

percorridos todos os capítulos do 

volume, os casos mais interessan-

tes que de ordinário se deparam no 

alto comércio e no mundo bancá-

rio. [...] (CARVALHO, 1939, p. 5).

3. Considerações Finais

De uma forma geral, os livros de 
Carlos de Carvalho contribuíram para 
a manutenção e disseminação dos co-
nhecimentos da matemática comercial 
e financeira. Da rede de contadores 
que publicaram livros nessa área na 
primeira metade do século XX, seu 
trabalho foi o que mais teve sucesso, 
considerando-se o número de edições.

Por fim, destacamos a necessidade 
de outras pesquisas sobre este autor 
rio- clarense, com o objetivo de cons-
truir uma biografia, com ênfase princi-
palmente em suas obras de contabili-
dade. Os interessados podem começar 
consultando as referências a seguir. ¢
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Sobre o Barão de Porto 
Feliz, proprietário em Rio 
Claro (1830-1879)
Paulo César Tamiazo1 

N este artigo, pretendemos re-
cuperar algumas informações 
sobre o Barão de Porto Feliz, 

proprietário de fazendas e imóveis no 
município de Rio Claro, especialmente 
o casarão localizado na Avenida 2, nº 
501, construído provavelmente entre 
1860 e 1865, descrito como um imó-
vel “de esquina, com porão alto. Pla-

1 Historiador e funcionário público em Cordeirópolis. 
2 BALDONI, Marco Antonio. Destruição e tombamentos no centro de Rio Claro. Minha Cidade, São Paulo, ano 06, n. 072.01, Vitruvius, jul. 2006 in  
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/06.072/1943. Acesso em 15 de julho de 2015. 

tibandas e decoração nas fachadas. 
Janela e porta principal voltadas para 
as ruas”. Definido como “uma das úl-
timas remanescentes que mantém o 
canto da esquina em ângulo reto.”2 

Em reportagem do “Jornal Cida-
de”, o caráter relevante da sua arqui-
tetura é descrito de forma mais deta-
lhada: 

“O Casarão do Barão de Porto 

Feliz é um dos últimos edifícios 

de tipologia residencial do sécu-

lo XIX ainda existentes em Rio 

Claro. O estilo ao qual a casa 

pertence, o eclético, foi muito po-

pular no Brasil do fim do século 

XIX e começo do XX, tendo suas 

origens atreladas à famosa École 

des Beauxarts, de Paris.” (...) a 

Casarão do Barao de Porto Feliz. Imagem do acervo do AP

63

Revista do Arquivo | Rio Claro | Novembro de 2015



fachada é marcada pela presença 

de um portal com verga em arco 

pleno, que se afirma no centro da 

composição. No nível inferior, 

encontra-se um porão dotado de 

gateiras, algo comum em residên-

cias da segunda metade do sé-

culo XIX. A fachada ainda exibe 

quatro pilastras, sendo que duas 

estão localizadas nas laterais do 

portal e duas estão nas suas ex-

tremidades. As pilastras possuem 

fuste liso e capitéis detentores de 

uma ornamentação tipicamente 

eclética, sendo que são embasa-

das por um pedestal e uma base 

ática, ambos em alto-relevo.” 3

Afinal, quem foi o Barão de Porto 
Feliz e o que ele tem a ver com Rio 
Claro? Em duas reportagens do jornal 
“O Estado de São Paulo”, encontramos 
dados biográficos desse personagem. 
Na edição de 12 de dezembro de 1975, 
encontramos na seção “Efemérides”, a 
seguinte biografia do barão:

“Cândido José de Campos Fer-

raz, Barão de Porto Feliz, filho 

do Barão de Cascalho, faleceu 

na cidade de Rio Claro em 12 de 

dezembro de 1880. José Jacintho 

Ribeiro registrou o seguinte, na 

Chronologia Paulista: – Opulen-

to e inteligente lavrador nos mu-

nicípios de Rio Claro e Limeira, 

chefe do antigo partido conser-

vador neste último município, 

reais serviços prestou ao lugar 

de sua residência, sendo um dos 

primeiros que, na província ini-

ciou a criação de colônias agríco-

las, procurando introduzir, em S. 

Paulo, diversos melhoramentos 

materiais para o aperfeiçoamen-

to da agricultura, até então, tão 

atrasada e rotineira, fundando a 

importante colônia Boa Vista. O 

Barão de Porto Feliz era sócio 

efetivo da Sociedade Auxiliadora 

da Indústria Nacional. Excessiva-

mente bondoso, era geralmente 

respeitado por seus concidadãos 

e extremecido por seus parentes 

e amigos.” 4

Estranhamente, a sua data de fale-
cimento é posta em dúvida. Anos de-
pois, a mesma coluna “Efemérides”, do 
jornal “O Estado de São Paulo, apre-
senta nova biografia, desta vez basea-
da em reportagem do próprio jornal, 
de 9 de outubro de 1879:

3 GUILHERME, Vivian. “Mistérios envolvem o antigo casarão do Barão de Porto Feliz”. Jornal Cidade, Rio Claro, http://jornalcidade.uol.com.br/rio-
claro/dia-a-dia/dia-a-dia/91938-Lendas-e-misterios-envolvem-o-antigo-Casarao-do-Barao-de-Porto-Feliz citado em http://defender.org.br/noticias/
nacional/rio-clarosp-misterios-envolvem-o-antigo-casarao-do-barao-de-porto-feliz/. Acesso em 15 de julho de 2015. 
4 O Estado de São Paulo, 12 de dezembro de 1975, p. 30.

O Estado de São Paulo 
(sábado - 31.05.1986)

O Estado de São Paulo
(sexta feira - 12.12.1975)
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“Barão de Porto Feliz. O Barão de 

Porto Feliz morreu na cidade de 

Rio Claro, província de São Paulo, 

a 1º de outubro de 1879. Era chefe 

do Partido Conservador, tanto na 

Limeira como no Rio Claro. Foi 

tenente-coronel da Guarda Na-

cional e, entre os diversos cargos 

populares, para os quais foi eleito, 

mencionaremos a presidência da 

Câmara Municipal. Foi nomeado 

barão em 1867. Na questão Chris-

tie, concorreu com o auxílio de 

grande soma de dinheiro e, para 

a Guerra do Paraguai, alforriou 

doze escravos, fardou-os e reme-

5 “O Estado de São Paulo”, 31 de maio de 1986, p. 16

teu-os. Crente da transformação 

do serviço agrícola, fundou colô-

nias de alemães que sempre o es-

timaram como seu protetor. Mais 

de 70 famílias vivem contentes 

nas colônias do Cafezal e da Boa 

Vista. A caridade era uma de suas 

virtudes: nas classes pobres deixa 

muitos amigos.” 

Em 1986, o próprio jornal “O Es-
tado de São Paulo” destaca a ação 
de descendentes de Cândido José de 
Campos Ferraz, o Barão de Porto Fe-
liz, que estariam na cidade para fazer a 
doação do acervo pessoal do antepas-

sado ao Museu Histórico da cidade. A 
entrega do acervo, que incluía títulos 
de nobreza, foi feita pela neta do ba-
rão, Edissa Zulmires de Campos. 

Destacava a reportagem que “a po-
pulação de Porto Feliz desconhecia a 
história do seu barão”. Tudo foi desco-
berto e revelado por dois pesquisado-
res da cidade, que descobriram que “o 
Barão de Porto Feliz havia sido prós-
pero fazendeiro em Rio Claro, onde 
residiu até à morte. No patrimônio 
histórico daquela cidade conseguiram, 
ainda, informações sobre a descen-
dência do barão (...)”. 

Mais uma vez, aparece uma biogra-
fia com outras informações:

“Cândido José de Campos Ferraz 

recebeu o título de barão do Im-

perador D. Pedro II, por decreto 

de 6 de novembro de 1867, tendo 

seu brazão (sic) registrado em 6 

de fevereiro de 1868, no Cartório 

da Nobreza da Província, livro VI, 

folhas 96. Ele aparece com des-

taque entre as grandes figuras do 

Império. É citado no “Almanak da 

Província de São Paulo” de 1873, 

na relação de Titulares da Provín-

cia e, ainda, como fazendeiro de 

café, cana, chá e algodão nos Mu-

nicípios de Rio Claro e Limeira.”

Encerra a reportagem com mais 
dados: 

“Foi contemporâneo do coronel 

Joaquim Floriano de Toledo, por-

to- felicense que administrou a 

Província em várias ocasiões. O 

Barão de Porto Feliz nasceu em 

Campinas, em 25 de outubro de 

1830, e faleceu em Rio Claro, em 

12 de dezembro de 1880. Foi ca-

sado com a porto-felicense Fran-

cisca Dias de Toledo”.  5

A motivação para a concessão desse 
título, certamente escolhido pelo home-
nageado em função de sua grande liga-
ção com a cidade de Porto Feliz, apesar 
de natural de Campinas e com proprie-
dades em Rio Claro, foi destacada por 

O Estado de São Paulo 
(sexta feira - 12.12.1975)
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6 MOYA, Salvador de. Titulares do Império. Revista Genealógica Latina, vol. 8-11, p. 222-223. Rio de Janeiro, 1956
7 http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1880/lei-96-21.04.1880.html. Acesso em 15 de julho de 2015. 
8 Monitor Paulista, Bananal, 12 de outubro de 1897, p. 2, em http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=823554&pasta=ano%20187&pes-
q=barão%20de%20porto%20feliz. Acesso em 15 de julho de 2015. 
9 Um artigo online sobre o Partido Conservador que funcionou no Império do Brasil: https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(Bra-
sil_Império). Acesso em 15 de julho de 2015. 
10 Sobre as colônias feitas pelo Barão de Porto Feliz em suas propriedades, JAGUARIBE, Domingos José Nogueira. Algumas Palavras Sobre a 
Emigração. S.Paulo, Typografia do Diário, 1877. 
11 Sobre a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, dentre outros, ver BARRETO, Patrícia Regina Corrêa.“Sociedade Auxiliadora da Indús-
tria Nacional: Oficina de Homens” em http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212685654_ARQUIVO_ARTIGOREVISA-
DO.pdf. Acesso em 15 de julho de 2015. 
12 Sobre a Guarda Nacional no Brasil, veja, dentre outros, SILVA, Douglas Pereira da. “A Guarda Nacional e sua importância história: Das origens 
ao surgimento e crescimento das Polícias Militares”. In http://www.jusmilitaris.com.br/novo/uploads/docs/guarda_nacional_.pdf. Acesso em 15 de 
julho de 2015. 
13 “A compra de substitutos, ou seja, a compra de escravos para lutarem em nome de seus proprietários, tornou-se prática corrente. Sociedades pa-
trióticas, conventos e o governo encarregavam-se, além disso, da compra de escravos para lutarem na guerra. O império prometia alforria para os 
que se apresentassem para a guerra, fazendo vista grossa para os fugidos. TORAL, André Amaral de. A participação dos negros escravos na Guerra 
do Paraguai. Estudos Avançados, 9:24, mai/ago 1995, p. 292, em http://www.scielo.br/pdf/ea/v9n24/v9n24a15.pdf. Acesso em 15 de julho de 2015

Affonso Taunay, num dos volumes da 
monumental “História do Café no Brasil”: 

“De 1866 a 1869 recompensou 

o Imperador a muitos grandes 

lavradores de posses, entre eles 

números cafesistas, pelos gran-

des donativos ao Estado, como 

os barões de (...) Cascalho, (...), 

Limeira (...), Porto Feliz (...).”

Outra fonte para recuperar infor-
mações sobre o Barão de Porto Feliz 
foi um dos exemplares da Revista Ge-
nealógica Latina, onde se descreve a 
biografia do fazendeiro: 

Cândido José de Campos Ferraz, 

primeiro e único Barão de Porto 

Feliz (Campinas, 25 de outubro 

de 1830 – Rio Claro, 12 de de-

zembro de 1880), foi fazendeiro 

e político brasileiro, tendo sido 

líder do Partido Conservador 

na região de Limeira, São Pau-

lo. Fundou a colônia agrícola de 

Boa Vista. 

Continua a biografia:

Filho de José Ferraz de Campos, 

Barão de Cascalho, e de Umbeli-

na de Camargo, tendo tido como 

irmão o Barão de Monte-mor. Ca-

sou-se, em 1860, em Porto Feliz, 

com Francisca Dias de Toledo 

(Porto Feliz, 1844 – São Paulo, 

4 de dezembro de 1879), filha do 

capitão Antônio Dias de Toledo e 

de Maria Miquelina da Assunção.”6 

Mesmo que as fontes indiretas insis-
tam na data de falecimento do Barão de 
Porto Feliz em dezembro de 1880, pare-
ce ter razão a biografia estampada no 
“Estado de São Paulo” que cita a data 
de 1º de outubro de 1879 como seu fa-
lecimento. Um dado que reforça essa 
hipótese é a Lei nº 96, de 21 de abril de 
1880, que dispõe, dentre outras, sobre a 
transferência das “fazendas do Casca-
lho e dos Cordeiros actualmente da Li-
meira e de propriedade dos herdeiros 
do Barão de Porto-Feliz.” 7

No final da década de 1990, fizemos 
pesquisas no arquivo do Fórum de Rio 
Claro, quando os antigos processos judi-
ciais não tinham sido transferidos para 
o arquivo geral do judiciário em Jundiaí, 
e encontramos duas referências em um 
livro que ordenava a documentação, 
sendo que ambas indicavam o início dos 
inventários do Barão e da Baronesa de 
Porto Feliz durante o ano de 1880. 

Como comprovação final da correção 
da data de 1º de outubro de 1879 como 
o falecimento do Barão de Porto Feliz, 
temos um exemplar do jornal “Monitor 
Paulista”, da cidade de Bananal, cuja edi-
ção de 12 de outubro de 1879 afirma: 

Faleceu na cidade do Rio Claro, 

nesta província, o exmo. Barão 

de Porto Feliz, importante fa-

zendeiro, e chefe de uma distinta 

família. 

O finado militou sempre nas filei-

ras do partido conservador e go-

zava da estima geral de quantos o 

conheciam. 

Nossos pêsames a sua numerosa 

família e especialmente a seu dig-

no genro, o nosso ilustrado amigo 

dr. Domingos José Nogueira Ja-

guaribe. 8

Através de fontes de períodos distin-
tos, pudemos recuperar informações im-
portantes sobre o Barão de Porto Feliz: 
foi chefe do Partido Conservador9; cria-
dor de colônias agrícolas em suas fazen-
das10; membro da Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional11; tenente coronel 
da Guarda Nacional12; proprietário de es-
cravos, dentre os quais destinou alguns 
para servir na Guerra do Paraguai13; agri-
cultor de café, cana, algodão e... chá! 

Por estes motivos, ressaltamos a ne-
cessidade de se realizarem novas pesqui-
sas ou descobrir as já realizadas, visando 
recuperar as ações do Barão de Porto 
Feliz em Rio Claro, em sua vida relati-
vamente breve, posto que faleceu com 
apenas 49 anos incompletos. ¢

Brasão Barao de Porto Feliz
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Réquiem para 
Professora Branca
Paulo Cabral

Quem transitou pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras 
de Rio Claro - FAFI e, mais es-

pecialmente, os estudantes do curso 
de Ciências Sociais, hão de recordar 
do “triunvirato da história”, referência 
jocosa, mas também carinhosa, com a 
qual designavamos as três  integran-
tes da Cadeira de História, Jeanne 
Berrance de Castro, desde os primór-
dios na sua chefia; Júlia Maria Leonor 
Scarano tratada por Julita e Maria da 
Conceição Martins Ribeiro, sempre 
conhecida por Branca. Personalidades 
muito distintas entre si, figuras hu-
manas radicalmente comprometidas 
com a docência, matrizes presentes na 
formação de gerações de acadêmicos 
privilegiados com o trabalho dessas 
profissionais que encarnavam, a um só 
tempo, diversidade de estilos, percep-
ções da realidade próprias e  unidade 
de propósitos, voltados para a sólida 
formação dos discentes, garantindo-

-lhes a necessária familiaridade com 
a abordagem diacrônica dos fatos, 
recentes ou remotos, tão útil para a 
prospecção dos fenômenos com que 
trabalham os cientistas sociais. 

Em 15 de abril de 2015, perdemos 
Branca, o último baluarte do “triunvi-
rato”. Julita, a primeira a partir, dei-
xou-nos em 2004; em 2011, foi-se Jean-
ne e ela agora. Formada pela primeira 
turma de História e Geografia da USP, 
1934-1938, era uma das últimas, senão 
a derradeira remanescente desse gru-
po pioneiro de universitários. Filha de 
tradicionais estirpes francanas, fez os 
primeiros estudos em casa, com pre-
ceptoras francesa e alemã. Em São 
Paulo, foi matriculada no Colégio Sion 
e cursou depois o Normal, na Escola 
Caetano de Campos. Iniciou-se profis-
sionalmente na escola da fazenda dos 
avós maternos, em Santa Rita do Passa 
Quatro, cidade fundada por Francisco 
Deocleciano Ribeiro, seu avô paterno. 

Com vitalidade extraordinária, 
conservou-se muito ativa até o final. 
Ano passado, celebrou o centenário, 
transcorrido a 27 de maio. Participei 
do jantar festivo, onde estavam pri-
mos, ou melhor, filhos e netos de pri-
mos seus. Foi um encontro restrito, 
das pessoas que a visitavam com re-
gularidade. Muito vivaz, ela comparti-
lhou com todos a sua alegria de muito 
e bem viver. Da última visita que lhe 
fiz, em dezembro, guardo a lembrança 
de ainda uma lição: apesar de já estar 
meio limitada, (pela primeira vez re-
cebeu-me em seu quarto, onde ouvia a 
nona sinfonia de Beethoven e aprecia-
va o movimento da Av. Angélica de sua 
porta janela) não dava qualquer mostra 
de desconforto ou abatimento, manten-
do sua integridade e o espírito de de-
terminação com que se postou na vida.

Dona de simplicidade genuina e de 
grande carisma, envolvia a todos com 
a sua simpatia. À época em que lecio-
nava na faculdade, havia em Rio Claro 
algumas senhoras meio amadoras, que 
recolhiam e comercializavam peças 
antigas, fixavam o preço de acordo 
com a cara do freguês. O triunvirato 
colecionava peças de vidro: pratos, 
compoteiras, garrafas e licoreiras. Se 
Jeanne se interessasse por um objeto, 
o preço cobrado era sempre o maior, 
ela tinha um ar chique ou esnobe. Se 
fosse Julita, pediam uma quantia inter-
mediária. Para Branca, sempre o me-
nor valor, resultado da sua comunica-
ção direta, despojada e cativante.

No curso, o primeiro contato que 
tínhamos com ela era na disciplina de 
Introdução aos Estudos Históricos, na 
realidade, o que hoje se designa Intro-
dução à Metodologia Científica. Nossa 
iniciação em pesquisa acontecia ali, 
quando devíamos dar conta de apre-
sentar, ao término do semestre, uma 
monografia sobre qualquer instituição 
de nossa escolha. Pesquisei o Cemité-
rio da Consolação, em São Paulo. Um 
companheiro levantou a história do 
Teatro Cacilda Becker, e por aí ia. De 
modo geral, trabalhos interessantes, 
mormente levando-se em conta que 
se tratava de estudantes primeiranis-
tas. Lembro-me de uma colega que 
mandou o trabalho para datilografar 
e, faltando espaço no final da lauda, 

Do lado direito Branca e sua prima Olga Ribeiro; do lado esquerdo, a 
prima Regina de Almeida Conrado. Atrás de Branca, o primo engenheiro 
Agnaldo Villela Conrado, em 22/12/2014.  Demais não identificados.
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a pessoa contratada colocou no alto 
da página seguinte o que deveria ter 
sido a nota de rodapé. E Branca, mui-
to espirituosa, anotou: “rodapé, agora, 
virou rodacabeça?” Esse era o seu esti-
lo de chamar a atenção para as impro-
priedades do trabalho.

Ela imprimia um ritmo intenso a 
suas aulas, com voz firme, tom audível, 
provocava a participação de todos, 
tornando-as fluidas e dinâmicas. Ao 
dar uma explicação, a velocidade de 
seu raciocínio, frequentemente muito 
rápido, tantas as informações que ar-
mazenava e procurava transmitir, aca-
bava por fazer que se atropelasse em 
meio à torrente verbal. Por conta des-
sa característica, era comum ela “co-
mer” os finais de frase, numa espécie 
de resmungo, os quais, com o tempo, 
aprendíamos a decifrar. Sua didática 
sui generis nos magnetizava, funcio-
nando extraordinariamente.

A disciplina seguinte era História 
Contemporânea. Depois de uma par-
te teórica, distribuiam-se os temas 
dos seminários, que chegavam a ter 
duração de até 8 horas consecutivas. 
Verdadeiros “happenings” que ela 
conduzia com maestria. No seminário 
relativo à música nos séculos XIX e 
XX, o grupo fez uma pesquisa bastan-
te criteriosa, cobrindo vasto espectro 
de manifestações estrangeiras e na-
cionais, os mais importantes gêneros, 
tudo com trechos de gravações ilus-
trativas, (à época não se dispunha da 
tecnologia do DVD, a mais moderna 
eram as fitas cassete, lançadas em 
1963, pela Phillips). Ao final, Branca 
constatou que eles não haviam inclu-
ído a música caipira – a adjetivação 
de sertaneja viria muito depois – uma 
omissão importante, tendo em vista 
que parte considerável da população, 
especialmente a recém-chegada do 
campo, ouvia esse gênero. Daí, ela per-
guntou para a classe: “quem conhece 
Chico Mineiro?” e mais da metade sa-
bia a música. “Então, vamos cantá-la” 
e puxando a cantoria, supriu a lacuna, 
sem, contudo, punir o grupo com uma 
avaliação inferior.

Aliás, as suas avaliações eram 
exemplares. Não havia como se orga-
nizar para respostas prontas, já que as 
questões de suas provas exigiam tiro-

cínio para equacioná las. Por exemplo, 
“estabeleça comparação entre banda 
e orquestra, apontando semelhanças 
e diferenças”. Evidentemente, não ha-
via livro ou manual que apresentasse 
o problema nesses termos; era preciso 
acessar o repertório de informações 
pertinentes e construir um fio condutor 
para responder a questão. Além da cor-
reção escrita, havia uma entrevista pos-
terior, quando Branca, se percebesse a 
articulação de um raciocínio correto, 
mesmo sem a fundamentação necessá-
ria, concedia algum ponto, valorizando 
a “sacada” do estudante. Para a época, 
anos 60/70, era algo muito avançado.

Nesse tempo, os cursos de licen-
ciatura centravam sua atuação nas 
atividades de ensino e pesquisa, com-
petentemente desenvolvidas, de sorte 
que a articulação com a coletividade 
constituia-se, simultaneamente, em 
inspiração e consequência desse exce-
lente trabalho. Vale dizer, a extensão 
universitária era bastante incipiente. 
Mas Branca, antenada com as expec-
tativas dos estudantes e ciente de que 
poderia dilatar os limites da progra-
mação obrigatória, propunha aulas de 
extensão, em horários alternativos, 
elegendo pautas que eram trabalhadas 
por meio de músicas do cancioneiro 
popular. As letras selecionadas eram 
capazes de refletir diversificados mati-
zes na abordagem dos temas, a forma 
como evoluía a percepção de certos 
objetos, em síntese, o modo como a 
sociedade assumia ou modificava seus 
valores. Demonstrava, por fim, a pos-
sibilidade de se ampliar o potencial de 
recursos didáticos, valendo-se de um 
material, então, bastante original.

Em 1972 doutorou-se pelo Depar-
tamento de História da USP, cuja tese 
“A Vida Urbana Paulistana vista pela 
Administração Municipal 1562-1822”, 
publicou em 2011. Trata-se de alenta-
da pesquisa, cobrindo todo o período 
colonial da capital paulista, no recuo 
permitido pelo acervo documental, já 
que alguns livros da Câmara Munici-
pal, principal fonte de suas consultas, 
foram perdidos. Em que pese essa cir-
cunstância, ela recupera não só o re-
pertório factual de quase três séculos, 
mas principalmente a evolução da men-
talidade dos homens públicos no que 

concerne às suas preocupações com os 
problemas urbanos, trazendo uma con-
tribuição inestimável para a pesquisa 
das questões urbanas contemporâneas.

Próximo de aposentar-se e sem pre-
tensão de aquietar-se, não é que ela in-
venta novas modas? Matriculou-se no 

Dr. Jonas e D. Genoveva, pais 
Branca. Casamento civil de Jonas 
e Genoveva (pais de Branca), em 
Franca-SP em 07/09/1957. Da 
esquerda para direita: Genoveva 
Martins Ribeiro, então com 67 anos, 
Dr. Jonas Decleciano Ribeiro, com 
77 anos, Antônio Ubirajara Ribeiro 
de Barros e sua esposa, Ignez 
Cedeno de Lima Barros.

Branca no carnaval, no início 
da década de 1920.
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Curso de Línguas Orientais da USP e por 
cinco anos estudou russo, graduando-se 
novamente, mais de quarenta anos de-
pois da primeira formatura. Posterior-
mente, ainda fez aulas de árabe. Poliglo-
ta, seu encantamento com o estudo de 
línguas transcendia o mero domínio de 
outros idiomas, já que se tratava de uma 
habilidade utilíssima, frequentemente 
exercitada nas muitas viagens, um de 
seus grandes prazeres, realizadas em to-
dos os cantos do planeta. 

Com efeito, se a pedida fosse viajar, 
ela não era seletiva, todas as paixões 
a divertiam. Certa ocasião, ligou-me 
dizendo que passaria por Campo 
Grande, a caminho da Chapada dos 
Guimarães, no Mato Grosso e viria 
visitar-nos com Pia, sua irmã, à épo-
ca já doente, mas nem por isso dei-
xada em casa sem passeios. Branca 
estivera o agosto todo em excursão 
à China, regressou no último dia do 
mês e três dias depois já se punha em 
um ônibus, com um grupo de pesso-
as bem simples, aventurando-se, com 
a mesma curiosidade e entusiasmo, 
pelo Centro-Oeste do país. Para ela 
não importava onde, o que a estimu-
lava era conhecer ou retornar a ou-
tras plagas, sempre extraindo o má-
ximo de cada viagem.

No final de 45, mesmo com pouco di-
nheiro, partiu para a Europa; queria con-
ferir os estragos provocados pela guer-
ra, antes da reconstrução. Tinha oitenta 
anos quando foi para o Tibet. Lá, o médi-
co que liderava a excursão sugeriu que 
as pessoas tomassem um coquetel de 
medicamentos, cerca de sete diferentes 
drágeas coloridas, para que pudessem 

aguentar a escalada. Naturalmente, ela 
não aceitou tomá-las e foi a que teve 
mais disposição para cumprir a tarefa.

Relatando-me sua estada na África 
do Sul, disse que chegando ao Cabo 
das Tormentas havia uma escadaria de 
mais de uma centena de degraus para 
se atingir a confluência dos oceanos. 
O grupo, muito acomodado, dispensou 
essa parte do programa e só duas pes-
soas encararam a maratona: uma ga-
rota de 16 anos, a mais jovem e ela, a 
mais velha, rematando “imagine se eu, 
estando lá, deixaria de conferir uma 
coisa dessas”. Esse espírito fez que a 
jovialidade jamais a abandonasse. 

Em setembro de 1986 ela esteve em 
Campo Grande, a meu convite, para 
ministrar um curso durante a Semana 
de História das Faculdades Unidas Ca-
tólicas – FUCMAT, hoje Universidade 
Católica Dom Bosco. Lido seu currícu-
lo, os estudantes souberam-na septu-
agenária e esperavam por uma senho-
rinha idosa e pacata. Qual a surpresa 
ao se defrontarem com a sua natureza 
irriquieta, instigante, desafiando-os a 
cada noite, durante as aulas e, depois 
delas, enfrentando a programação so-
cial, madrugada adentro, com todo o 
vigor. Apesar do encontro breve, en-
cantaram-se para sempre.

Autêntica, não tinha papas na lín-
gua. Na defesa da tese de doutoramen-
to de Hélio Duque, na UNESP, teste-
munhei uma saia justa memorável, 
protagonizada por Branca. O tema era 
a guerra do café solúvel e na banca exa-
minadora, além de outros, estavam ela 
e o deputado federal Herbert Levy. A 
certa altura, ele, em tom de censura ao 

doutorando, afirmou que o congresso 
norte-americano estava corretíssimo 
na defesa dos interesses dos produto-
res do café solúvel yankee. Indignada, 
ela o interpelou, replicando que era 
lamentável nossos parlamentares não 
terem idêntica atitude nacionalista. 
O deputado ruborizou-se estupefato, 
mas não tinha como retrucar discurso 
tão direto e franco, ao qual, certamen-
te, não estava habituado. 

Das influências que recebi na mi-
nha formação como docente, Bran-
ca tem uma participação especial. A 
ocupação do espaço da sala de aula; 
a forma de apresentar a correção 
de provas e trabalhos, pontuando 
comentários sobre aspectos positi-
vos e negativos do desempenho; o 
uso do inusitado quando coubesse, 
foram elementos que incorporei à 
minha prática e, depois de algum 
tempo de magistério, percebi que 
era dela esse legado. 

Legado importante foi também a 
amizade nascida desse feliz encontro 
no exame oral de história do Brasil, do 
vestibular de 1968, mantida por quase 
meio século. Se de um lado pesa a per-
da de uma pessoa tão cara, de outro 
prepondera o privilégio de termos tido 
Branca em nossas vidas e a alegria de 
ter testemunhado uma existência tão 
longeva, fecunda e feliz.

Descanse em paz, querida mestra e 
amiga. ¢

No aniversário 
de 100 anos - da 
esquerda para 
direita: Sérgio 
Severo de Castro, 
Lucy de Andrade 
Machado, Guilherme 
Chaves Sant’Anna e 
Ana Lúcia de Castro. 
Sentada: Branca.

Demais não 
identificados

Formandos de 1938, no salão do 
Teatro Municipal de São Paulo. 
Foto do acervo: CAPH  FFLCH.
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A Casa Onde 
Se Vive
Carlos Aureo de Arruda Campos (Halo)
Autor de peças teatrais, poesias e contos
haloarruda@hotmail.com

Não sei de onde me veio essa 
agradável sensação.

Estranha sensação.
Sensação estranha de bem estar 

com essas gentes.
Enquanto ia escrevendo - por três 

dias - ia até o Face
do Gigio para ver se ele havia edita-

do as fotos do
encontro que, para mim, teve pela 

segunda vez
a sensação, um repeteco, de uma 

sagração mui especial.
Ao chegar em casa, fiquei a pensar 

no nosso convívio
nos dois passados aniversários do 

nosso irmão Dêde.
E nada das fotos do Gigio
E fui escrevendo. Modificando aqui 

e ali. Não querendo esquecer
de quem esteve presente no aniver-

sário do Dêde

O único convalescente, mas em 
franca recuperação

 me pareceu ser o Fernando, admi-
rador de Boccaccio e Camões, 

acompanhado que estava pela fiel 
escudeira e sua defensora irmã 

Ana Alice Beco, ambos becos com 
saídas para jardins floridos 

da mais fidalga convivência e seus 
prazeres.

Afonsinho trazia em si a serenidade 
visível de sempre,

acompanhado de seu amigo com 
face de bom rapaz,

Valéria, recepcionista estelar, a ir-
radiar a simplicidade

do “mais humilde dos tarefeiros” 
com cativante simpatia

(Por essas palavras fica me deven-
do dezoito entradas de teatro)

 
O Juca ali me lembrou o tio Eiriri a 

exclamar: “Esse Juquinha!!!”
Sem desta vez reclamar – com seus 

antigos monólogos –
  da falta de diálogo nas nossas con-

versas (relato da Valéria).
Eu disse ao Juca, cujo nome no fu-

tebol era Arruda,
 que ele era um Dino Sane (jogador 

do S. Paulo) no futebol
E ele, gozador, me disse que o Dino 

Sane é que era um Arruda.
 
O Pedro resolveu ser de uma ele-

gância singular
e me pareceu ter o peito expandido 

por um coração

apaixonado pelos seus entes que-
ridos

(Não é para espalhar, mas estou 
precisando de um avalista).

É claro que sem a Edisa ele já esta-
ria a fazer companhia

ao Rogério, Luiz Macha, Pavão e a 
mais de uma centena de

tradicionais  boêmios profissionais 
deste país

 
A anfitriã Tutá não se continha 

numa alegria escancarada.
Seus olhos se confundiam em que-

rer tudo abarcar
e a tudo e a todos ao mesmo tempo 

acompanhar.
Sua cabeça por dentro devia estar 

a liquidificar emoções,
onde se misturam afeto, carinho e 

amor, para então servir
numa bandeja de ouro onde se 

leem em letras rutilantes: Paz e Bem.
Menos, Tutá. Menos. Maria Silva, 

Nana, cuida dela. Dá-lhe um chá
de erva menos aos “vaidosos” da 

estirpe dela. 
 
A Teresa às vezes parecia se con-

fundir em delírio com aquele encontro,
onde a alegria se despregava dos 

rostos das gentes ali em festa,
mesmo com a lembrança do 

“bullying” que fizemos com ela a res-
peito do RC ;

Por seu lado, o Gigio arisco procu-

Parabéns ao Dêde em seus 75 anos. Foto de 
Giorgio Bastos.
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rava capturar as emoções lançadas aos 
ares da casa

e que balançavam os balões colori-
dos no lustre e no teto da sala.

Leonel e Vitor desenhavam suas 
virtudes com particular fidalguia

Dois jovens que parecem possuir 
alguns dons de fina alquimia fraterna.

O Guilherme não sei o que ele tem 
de mim que eu sinto e pressinto: 

Será que são as suas caretas nas fo-
tos – o que era uma prática tão minha 
nessa idade –

Como pode o Gui puxar por mim 
nas “caretices?” 

 
Não senti a ausência do frei Mazzu-

co, pois o trago comigo amigo,
sempre, num bom pensamento des-

de que ele visitou em missão  
a nossa casa e nos honrou o cora-

ção com a sabedoria da oração e a re-
cepção franciscanas, creio,

além do seu livro que ganhei da 
Tutá sobre um tal de Francisco. (Se-
gredo: Havia muitos dólares

entre as folhas do livro e quando eu 
fui devolver fui assaltado logo ali na 
praça ali perto da casa da madrinha). 
Tá bom, não sou bom mentiroso!

Não senti as ausências do Roberto, 
do Beto e do Zezo 

Eu brinquei de ser Roberto pedindo 
pra Paula e o Vitor

 não colocarem coentro na paella.

Brinquei de Beto voando no imagi-
nário dos que admiram “o ramo azul das 
estrelas.”

E ouvi o Zezo a me dizer - quando eu 
o advertia do perigo da sua profissão -

Olha, tio, é adrenalina pura!

A presença deles para mim era quase 
palpável.

Só não era de verdade real e concreta, 
para o Roberto não assustar as crianças.

Ele que sempre demonstrou um cari-
nho especial por crianças, com liberdade 
poética;

aqui faço uso dessa boba e não fina 
ironia, mas é o que tenho a oferecer no 
momento.

Acho até que foi por isso que o Rober-
to não cresceu e virou adulto por inteiro,

assim como eu também e, é claro, o 
Dêde, que não podia faltar nessa roda da 
criancice criativa

E, então, assim ficamos com esse lado 
criança para sempre em nossas vidas

Fato a que damos graças.

Roberto, Beto e Zezo pelo menos 
no meu “insuspeito” imaginário são as-
sim como 

três mosqueteiros em vivas aventu-
ras. Nunca serão páginas, simplesmen-
te, viradas. Eles serão sempre páginas 
lidas, relidas e ainda por ler...

 
Pouco me lembro de haver ficado 

calado nesse dia de maio na casa da 
Tutá.

Eu queria tanto contar que devia 
ter feito uma lista com os cem assun-
tos pendentes,

mas queria também perguntar cem 
outros assuntos a todos os presentes.

Porém, o tempo foi consumido 
como se seis horas se encurtassem em 
seis minutos, não mais.

Não posso me esquecer de dizer 
que ensinei um golpe de judô ao Rafa-
el.

Duas lindas moças, quais garoti-
nhas de Ipanema, passaram por nós e 
circularam pelo lar.

Uma delas namorada do Guilher-
me, a Renata. A outra sobrinha da Pau-
la, a Samira. 

Gui, segue aqui a pergunta que não 

quer calar, para quem deseja ver a pro-
le proliferar

 que nem as capivaras de Piracicaba e 
Pirassununga e as pombas amargosas de 
Rio Claro, 

 Encaixa bem o sobrenome do Gui no 
nome da Renata?

 ( Aqui todos devem responder: Siiii-
mmmmm!!!!) Quem disser não, está ex-
pulso desta opereta de ocasião,

por decreto de cada irmã, de cada ir-
mão. Faz careta agora, Guilherme!

 
Nesses dois passados aniversários do 

Dêde, tão presentes em mim e em mim 
marcantes de tanta alegria...

 Nesses encontros a Nilce se fez pre-
sente e soube se portar convenientemen-
te, nas duas vezes

(não se embriagou, não fofocou e 
também não fez streptease etc e tal) 

 com isso me deu um dos melhores e 
dos mais gratificantes

dos presentes que eu poderia receber 
dela, companheira, em todos esses anos

de “mútua tolerância” (pausa), po-
rém,  tolerância e intolerâncias muitas 
vezes saciadas

 com o nosso amor deveras subli-
me, deveras muiiiiitoooo selvagem 
(Cada vez que eu comento sobre isso

vejo no Pauleta uma inveja de dar 
dó, coitado) (Pausa). Tadinha da Tita.

 
Não falei do Pilé?
Se alguém na vida real conheceu 

anjo da guarda 
Esse alguém fui eu, esse alguém foi 

o Pedro
Toda a nossa primeira infância o 

Pilé ali esteve presente.
Coisas simples assim como  salvar 

de afogamento, de engasgados, de mar-
teladas na cabeça,

de agressões, de choques em fios 
desencapados e os fantasmas das noi-
tes tenebrosas.

 A presença do Pilé vigilante parecia 
como coisa natural e só hoje sabemos

que a presença do Pilé foi funda-
mental na nossa criação tanto é que o 
deixamos, vejam como 

somos generosos, o deixamos ser 
nosso irmão para sempre. Não um ir-
mão qualquer assim como o Dêde, 

mas, um publicíssimo e exemplar 
irmão, o nosso Pilé.

Trecho do cartão lembrança 
do aniversário.
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 “ Nesse cometa de luzes coloridas 
que por aqui passa hoje e passará por 
toda a eternidade,

  nele viajam no sempre a Tutá, o 
Juca, o Dêde, o Pilé, o Halo, o Pedro, 
a Teresa e quem pegou carona na ami-
zade sincera 

e convívio (difícil, terrível, sofrí-
vel) com eles.”

 
 Conosco, melhor dizendo. Por 

isso, todos vocês que estiveram na 
Tutá neste penúltimo dia de maio de 
2015

e que, agora, estão a ler estas mi-
nhas notas e o convite da minhoca 
filósofa, todos são nossos convidados 
para aquele voo,

 naquele cometa que nenhum astrô-
nomo previu. Para aquele voo, naquele 

Em família, não falta a boa música. Foto de Giorgi Bastos. 

Aquelas duas figurinhas nascidas 
lá em 1912 e que tiveram uma missa 
celebrada num “ato de catequese fran-
ciscana” pelo frei...( que não posso 
delatar nem em delação premiada) e, 
então, aqueles dois que viveram por 
quase todo o século vinte

tempos sombrios, como disse o po-
eta, mas também tempos de luz,

 deixaram como legado esses netos 
e bisnetos que hoje

tanto prezamos e que nos dão o 
alento e acalanto para o prosseguimen-
to da jornada misturada de realidade e 
milagres

Entre o “ser” que somos deles - os 
nossos pais - e o “ser” que serão os nos-
sos descendentes, 

lá num futuro ainda impensável de 
distante, lá não seremos o que somos 
hoje, lá seremos todos

a possibilidade de uma energia que 
viajará junta pelo cosmo infinito.

Viagem numa perfeita inconcretu-
de de tamanha magnitude, não impor-
tam os nomes que se dão

 a todas as coisas e também a todas 
as emoções nesse tempo que hão de 
parar toda a humanidade

Nesse tempo virá uma minhoca fi-
lósofa – última sobrevivente e que fará 
a narrativa do fim da história  –

 deixará no ar numa dança de baila-
rina a bailar como anjo barroco – numa 
escrita de luz  um dos seus recados 
para o além dessa vida:
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astro de luz em que nos perdoaremos 
a todos, 

como se estivéssemos a imitar os 
santos gulosos de paz e bem que tanto 
são venerados 

 Seremos almas viajantes. Seremos 
almas cantantes em eterna serenata. 
Com assento de carona também para 
todos que quiserem nos fazer compa-
nhia, até os ateus. Os atoas não convi-
damos, não. Perdão.

 Graças a Deus até os mansos ateus 
conosco viajarão.

Claro, haverá música nessa viagem 
e sob a regência régia do “almado” Ro-
gério Rossini. 

Hasta los cosmos, baby!  Hasta los 
cosmos, éveri bodi!!!!    

 
 Do

      Espectro de memorialista
e como dizia o Vincent  “um forte 

abraço no pensamento”

 Halo
 
P.S 1 Quem não compareceu foi 

considerado ausente (como diziam lá 
no Exército em que servi em 1965)

P.S 2 No próximo aniversário do 
“Dedo” acrescentaremos os nomes 
dos que comparecerem, pois os que 
“comparecerem serão considerados 
presentes.

P.S. 3 As fotos do Gigio chegaram 
só na terça à noite ( o aniversário fora 
no sábado) 

             acho que não me esqueci 
de ninguém, nem do Nuno, agora que o 
vejo a tocarviolão numa das 160 fotos 
daquele cara estimado por todos.

P.S. 4    A Nilce gostou tanto do nos-
so encontro no mês de maio que acaba 
de virar que já agendou para agosto  
(mês de cachorro louco) a ida ao ani-
versário da Teresa.    

P.S. 5 Mas o Toninho estava lá. E 
agora. Vamos consertar. Vamos “con-
certar”.

A tela que o Rafael ganhou foi esco-
lhida pelo Toninho quando ele esteve 
em Piracicaba. Ponto.

O Toninho disse que era para colo-
car o quadro no quarto do Rafael. Pon-
to. O Toninho se comportou direitinho 
no aniversário do pai. Ponto.

Dêde, se você for repassar a crô-

nica do seu inesquecível aniversário, 
acrescente estas notas.

E diga: “Eu nunca me esqueci de 
nada e de ninguém. E você, Halo, foi se 
esquecer justo do meu filho Toninho. 
Imperdoável.

Detestei aquela sua intertextuali-
dade provinciana. Ponto.” 

 Eu não concordo com esse ter-
mos, mas aceito. Tolero. Ponto.

P.S. 6 Inesquecível a Paella criati-
vamente preparada pelos Chefs Vitor 
e Paula. Maravilha!

P.S. 7  “Não perca de vista seu pon-
to de partida”,  como nos ensinam os 
franciscanos que nos protegem, sem-
pre.

P. S. 8 Lela nos brinda com cartão 
onde a fotografia do Dêde está ao lado 
do poema do Drummond “Irmão, Ir-
mãos”.

P.S. 9 - Título original :”Crônica so-
fismável de dois aniversários do Dêde 
(Luís Antônio de Arruda Campos) na 
casa da Tutá (Uma quase Ode Em Pro-
sa e Verso À Casa Onde Se Vive)” ¢

Rafael recebendo 
seu presente - um 
quadro pintado pelo 
Tio Halo. Foto de 
Giorgi Bastos.

Família Arruda Campos. 
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“Benito, meu irmão”
Rosa Maria Castellano Pieroni
Poetisa - em memória

Você era eu, 
Eu era você!
Nós dois – um só,
Irmãos de sangue
Irmãos de alma
Irmãos de amor!
Éramos tão iguais
E ao mesmo tempo
Tão diferentes, pois 
Você era bom!

Dizem, agora,
Que você morreu!
Não pode ser, porque o vejo

Em toda parte, “figura simples”
Como disse a Mara; 
Com aquele terno cinza,
Tão surrado
Tão usado,
Com bolsos
Gordos de papéis
E de recados.
Com endereços de pobres
E aleijados,
Com nome de gente
Procurando emprego,
Viúva aposentadoria,
Professora de comissionamento,
Funcionário de asfaltamento,
Doentes de internamento.

Ouço sua máquina de escrever,
Que os seus olhos já sem luz,
Ditado pelo coração
Fazia cartas mais ou menos assim:
“Meu caro amigo Viterbo:
O portador desta, João de tal, meu
Particular amigo, bom rapaz,
Necessita de um emprego.
É um rapaz hábil e capaz, 
E de grande honestidade
Atenda-o, por favor.
Ao seu inteiro dispor, 
Fica o amigo Benito”

O seu único pecado! 
Só faltava com a verdade, 

Quando ajudava alguém.
João de tal era ninguém,
Nem hábil nem capaz
E quem sabia da honestidade?

Vejo você, tão modesto, 
Tão alheio à vaidade
Vendendo rifas na cidade
Pro estádio construir
E quantas vezes brincando
Eu lhe dizia:
O seu nome Benito Agnelo 
Só rima mesmo com VELO,
E se alguém lhe auscultar o coração
Vai ver que apesar do seu cansaço
Bate em binário compasso
Dizendo: Ve-lo – Ve-lo!...

Vejo você entrando nos hospitais
Conduzindo seus doentes
E você, mais enfermo
Que todos, sem jamais pensar em si.
Mas toda a ventura do mundo,
Transbordava em seu olhar!
Nascida d’alma no fundo
Conjugando o verbo amar!

Sempre sorrindo, agradecendo, 
Chamando jovens e velhos,
Com humildade e respeito, 
Com aquele meigo jeito,
De senhor e de senhora!
...Dizem agora que você morreu!
Deve ser mesmo verdade,
Pois na realidade
“A voz do povo é a 
Voz de Deus”.
Mas, se eu o vejo
Em toda parte,
A todo instante,
Então, deve ser porque,
Naquele dia, Benito, 
Eu morri com você! ¢

Atrás: os pais José Castellano Junior 
e Clara Freire Castellano. A frente, da 
esquerda p/ a direita: Gijo, Rosa Maria 
(Loló) e Benito. Fonte: Benito e Velo – 
Uma paixão em vermelho e verde.

Rosa Maria Castellano Pieroni - Foto do 
arquivo pessoal de Ariana Castellano 
Pieroni

Jogo entre equipes estudantis, Estádio 
Municipal, 1944. Benito é o último 
à direita. O primeiro à esquerda, 
Waldomiro Luiz, arbitrou a peleja. 
Fonte: Benito e Velo – Uma paixão em 
vermelho e verde.
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As crianças gostam de histórias em quadrinhos. 

Eles apresentam de uma só vez a literatura e 

as artes plásticas, senvindo de ferramenta 

pedagógica dinâmica, atraente e importante.O projeto realizado com o apoio do Governo do 

Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e 

Programa de Ação Cultural 2012, desenvolveu 

dois gibis, apresentando dois temas relevantes 

da história de nosso município: a Fiqueira de São 

Benedito e o que sob seus galhos se passou; e a 

história da Cracrinha dos Pretos, terra herdada 
por escravos e deles retirada.

NO QUINTAL DA FIGUEIRA
O MENINO DA CHACRINHA

E

Você está convidado a 
passear pela história de 

nosso município! 
Vamos

conhecer?
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