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Apresentação
Esta primeira Revista do Arquivo de 2011 apresenta uma 

grande diversidade de temas, todos eles fortemente ligados a nos-
sa história. Rio Claro tem vida intensa. Gente que trabalha, faz e 
acontece, transformando realidades e produzindo novas e produtivas 
histórias.

A memória de uma cidade, de sua gente, de suas instituições 
e dos acontecimentos precisam ser cuidadas e preservadas para o 
bem público. Conhecer o costume de um tempo, como as pessoas se 
relacionavam, o que faziam, o tipo de alimentação, as vestimentas, 
com o que se divertiam, os meios de transporte, o lazer, a arte e 
tantos outros usos e costumes que marcaram aquele tempo podem 
ser apreciados depois, por outras gerações e com isso provocar o es-
tranhamento necessário para aprender a conviver com as diferenças. 

Neste volume o Arquivo lança um pedido e um convite à 
população rio-clarense. O pedido é para que participem mais desse 
projeto de ampliação do acervo do Arquivo que pretende reunir a 
um tempo a organização e disponibilização do seu acervo, e como 
convite a disponibilização da comunidade de novos/antigos docu-
mentos, fotos e filmes que estão em mãos particulares para que as 
histórias privadas se tornem públicas pela doação ou empréstimo 
para cópia. Assim, a história fica garantida, pois a memória permitirá 
seu reconhecimento. 

Contamos com a participação e desprendimento das famílias, 
das instituições e de toda a comunidade para que nosso acervo possa 
ter muito mais presente as histórias vividas por seus moradores.

A capa desta Revista do mês em que nossa cidade completa 
184 anos, homenageia o  Ribeirão Claro, rio que deu origem ao nome da 
Cidade, que passou de São João Batista do Ribeirão Claro a Ribeirão 
Claro, e finalmente, Rio Claro. Ele nasce na zona rural do município 
de Corumbataí e após percorrer 43 quilômetros suas águas desá-
guam no Rio Corumbataí, nas dependências da Usina Hidrelétrica 
Corumbataí, no município de Rio Claro. A revitalização do rio inclui 
a recuperação de dois quilômetros e meio de emissários de esgotos 
e a construção de outros sete quilômetros. Cerca de 40% da água 
consumida pela população vem do Ribeirão Claro. Essa conquista 
demonstra a preocupação da cidade com o meio ambiente e a prote-
ção necessária para o bem estar de nossa população.

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do APH Rio Claro

NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS:

a) Extensão: até 6 páginas;

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

c) Fonte: 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 imagens. 

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

i) Os artigos devem ser enviados para o e-mail arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br    

A Revista do Arquivo está aberta à participação de todos que queiram 
contribuir com o registro e a reflexão sobre nossa história, nossa cidade.
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Feitos e efeitos da Ditadura 
Civil-Militar em Rio Claro
Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, 
Psicóloga e pedagoga, mestre e doutoranda em Educação pela Unicamp/Grupo Violar
E-mail: teresa.arruda2010@gmail.com 

Viver numa ditadura é experiência fundante na estrutura de to-
dos que passaram por ela. Ouvir, ver, sentir o clima de desconfiança e 
medo marca a vida das pessoas e as deixa resistentes a qualquer tipo de 
autoritarismo. 

Muitas foram as formas de experienciar esse período da histó-
ria de nosso país e algumas provocaram mais retaliações do que outras, 
algumas produziram pessoas mais esperançosas, outras pessoas mais aco-
modadas, outras pessoas mais demagógicas, outras cresceram e usaram 
essa experiência a favor de si mesmas, outras morreram clandestinas, al-
gumas loucas, alcoolistas, deprimidas. Muitas se suicidaram, outras se 
entregaram, denunciaram. A ditadura, e nela a tortura como estratégia de 
controle, serve para escancarar nossos limites enquanto pessoas, nossas 
dúvidas, medos, certezas e capacidades de enfrentamentos. Sob tortura 
nenhum direito é garantido e nenhum julgamento deveria ser feito.

A Ditadura Civil-Militar no Brasil foi o período de 1964 a 1985 
onde os militares governaram com financiamento dos civis. A Ditadu-
ra Civil-Militar representou um regime de exceção no Brasil, ou seja, 
um Estado que não era de Direito. Assim sendo, democracia e direitos 
constitucionais não existiram neste período onde a censura, perseguições, 
repressão, atos institucionais foram ferramentas de controle ideológico e 
social aos que se posicionaram contra o regime imposto. 

Na internet, é possível encontrar muitos sites e fóruns que dis-
cutem este período da história do Brasil. Existem vídeos com esses regis-
tros históricos em sites como o youtube.com e debates acerca de questões 
que ainda não foram esgotadas como a Lei da Anistia e a recém criada 
Comissão da Verdade. O Projeto Brasil Nunca Mais, Grupo Tortura Nun-
ca Mais, a Anistia Internacional, Escritório do Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Direitos Humanos (ONU), Arquivo do Estado de São 
Paulo, Arquivo Edgard Leuenroth são algumas das boas práticas pelo fim 
da tortura1 e na pesquisa em Direitos Humanos.  

Como Arquivo Público e Histórico, alinhado aos projetos do 
Arquivo Nacional, em especial ao Projeto Memórias Reveladas que já 

1A tortura é proibida pela convenção das Nações Unidas, adotada pela Assembléia Geral em 10 de dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987, e pela 

terceira Convenção de Genebra. Ela constitui uma grave violação dos Direitos Humanos. Não obstante, a tortura ainda é praticada no mundo, frequentemente coberta por 

uma definição imprecisa da lei ou legislações locais vagas.

Cecília Wetten quando jovem. 
Fonte: Acervo do Arquivo Público e 

Histórico de Rio Claro. 
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recebeu cerca de 16 milhões de pá-
ginas de textos, iniciamos essa bus-
ca pela verdade e pelo não esqueci-
mento da luta pela democratização 
do país também presente na cidade.

Pesquisas nos jornais lo-
cais da época apontam para a ade-
são da imprensa local a favor da 
Ditadura Civil-Militar e pouco ou 
quase nada noticiou sobre qual-
quer tipo de resistência a ela2. Esse 
silenciamento pode parecer aos 
mais jovens um sinal de ausência 
de resistências ou mais do que isso, 
como se fosse unânime na cidade, 
o aceite ao que acontecia. É funda-
mental que façamos uma releitura, 
distanciada e reflexiva, agora que 
estamos às vésperas de completar 
25 anos de democracia com a pro-
mulgação da constituinte de 1988. 

Quando começamos a 
levantar a história da cidade nesse 
período descobrimos que as his-
tórias de nossos três pesquisados 
não estava no acervo da Autarquia. 
Nada do que fizeram, pensaram, as 
trajetórias, os amigos, a família, 
nada estava registrado no lugar de 
guarda da história da cidade. Fami-
liares não encontrados, familiares 
ressentidos, amigos que se muda-
ram para longe... Essa realidade di-
ficultou muito o nosso trabalho. Fo-
mos encontrando relatos nos sites, 
nas publicações, em um ou outro 
comentário. Ainda estamos no co-
meço, mas não podemos deixar de 
registrar atitudes como a de Olga 
Salomão, que doou ao Arquivo a 
produção escrita de Maria Cecília 
Wetten, doada a ela por sua mãe,  
D. Rosalina, material que guardou 
por todos esses anos. Essa sorte não 
tiveram Abílio e Orlando, pois so-
bre eles pouco conseguimos colher 
na cidade. Paulo Cabral, amigo de 
Abílio que reside em Campo Gran-
de, veio especialmente para gravar seu 
depoimento. D. Dulce, irmã de Or-
lando Moura Momente, também nos 
atendeu. Dr. Ranulfo de Melo Freire 
gravou depoimento contando com o 

apoio de Pedro Ivo de Arruda Cam-
pos na rememoração da época. Alu-
nos do Ginásio Vocacional cederam 
a gravação que fizeram com a Pro-
fessora Edneth Ferrite Sanches e 
o Professor José Carlos Cardoso 
também falou como professor que 
fora da escola. Olga Salomão, vice-
prefeita de Rio Claro, o professor 
Nilson Santos, a psicóloga Elizabe-
te Christofoletti,  o deputado Ivan 
Valente e o ex-prefeito Nevoeiro 
Junior gravaram depoimento so-
bre Cecília Wetten. O amigo e ator 
Ilion Troya, que vive em Nova York 
também gravou depoimento sobre a 
época, as artes e seu ingresso junto 
ao grupo Living Theatre. 

Comissão Provisória 
de Anistia em Rio Claro 

No primeiro ano de man-
dato, o Prefeito Municipal de Rio 
Claro, Palmínio Altimari Filho, pelo 
Decreto no. 8862 de 07 de outubro 
de 2009 nomeou a Comissão Pro-
visória de Anistia durante as cele-
brações da Semana Ulysses Guima-
rães.  Embora o Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro não tenha 
participado da composição dessa 
comissão, engajou-se ao projeto a 
exemplo do que vem sendo realiza-
do por outros Arquivos, atendendo 
solicitação do Presidente da Co-
missão para realização de pesquisa 
sobre o período e seus reflexos na 
cidade de Rio Claro. Fizeram parte 
da Comissão provisória: Dr. José 
Gustavo Viegas Carneiro (Presi-
dente), Luiz Carlos Rezende (Vice- 
presidente), Jayr Soares da Silva 
(primeiro secretário), Marcela Pires 
de Oliveira Gomes (segunda secre-
tária) e Pablo Henrique Sotelo da 
Fonseca (tesoureiro). 

A década de 60 em Rio Claro

Algumas manifestações 
marcaram a década de 60. Selecio-
namos quatro fatos para demonstrar 

o que aqui acontecia. 
Em 1963 os jornais lo-

cais anunciavam que estudantes 
da FAFI (atual Unesp) estavam se 
organizando no Centro Acadêmi-
co 23 de Março, para passeatas e 
protestos pela morte do estudante 
secundarista Edson Luís, morto 
por militares em São Paulo. Essa 
manifestação contou com uma 
passeata saindo da FAFI (Rua 10, 
Alto de Santana) e outra saindo do 
colégio Joaquim Ribeiro (Rua 6, 
Avenidas 13 e 15) que se encontra-
ram na Igreja Matriz de São João 
Batista para a missa de sétimo dia, 
celebrada pelo então Padre Mauro 
Morelli, hoje bispo aposentado. A 
coordenação da passeata dos uni-
versitários foi de Abílio Clemente 
Filho3 e, do Joaquim Ribeiro, de 
dona Elen Dória. 

Em 1964 a igreja católi-
ca, entidades assistenciais e grupos 
de serviços realizam passeatas pela 
pátria, família e liberdade, contra o 
terrorismo, ateísmo e comunismo, 
contando com forte adesão da im-
prensa local.

Em 12 de Dezembro de 
19694 o Ginásio Vocacional, esco-
la pública que trabalhava com um 
método inovador de ensino (hoje o 
prédio abriga a escola Chanceller 
Raul Fernandes) foi invadido pelo 
militares. O Vocacional trabalhava 
com um sistema de ensino calcado 
no estudo da realidade e um pensar 
sobre ela como sujeito que também 
a constitui. A vinda do Ginásio Vo-
cacional para Rio Claro foi pela 
interferência do então deputado es-
tadual, o rio-clarense Gijo Castella-
no. Não bastou muito tempo para o 
exército invadir a escola e perseguir 
diretamente a diretora em exercí-
cio, a jovem Edineth Ferri Sanches 
(era sua primeira experiência como 
diretora recém empossada) que até 
hoje apresenta as marcas vividas 
ali. Edneth Ferrite Sanches contou 
com o apoio do juiz Ranulfo de 
Melo Freire juntamente com pro-

2A pesquisa nos jornais locais não está concluída.
3Conforme depoimento de Paulo Cabral ao Portal Memória Viva: arte, cultura e história
4Sobre esse acontecimento o Portal Memória Viva produziu um documentário 
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fessores da Faculdade, entre eles 
Fernando Altenfelder Silva, que 
deram sustentação e foram pontos 
de apoio e segurança no agitado pe-
ríodo, como relata a professora em 
seu depoimento.

No período o vereador 
eleito Irineu Prado teve seu man-
dato cassado, foi preso e a família 
fi cou mais de uma semana sem 
notícias. Era um militante ativo na 
cidade com forte atuação como sin-
dicalista da antiga Cia Paulista.

Muitos rio-clarenses que 
estavam fora da cidade, já inseri-
dos no mercado de trabalho ou em 
cursos universitários, engajaram-se 
no movimento de resistência, pois 
nacionalmente o movimento de es-
querda se dividiu entre aqueles que 
optaram por se manter na cidade 
aproximando-se dos operários e ou-
tros movimentos sociais e aqueles 
que optaram pelas guerrilhas urbanas 
e/ou rurais. Rio Claro, entre muitos 
militantes que atuaram contra a Dita-
dura Civil-Militar das mais diversas 
formas, três deles tiveram suas vidas 
marcadas drasticamente: Maria Cecí-
lia Bárbara Wetten, Abílio Clemente 
Filho e Orlando Moura Momente.

Maria Cecília Bárbara Wetten 

Nascida em Rio Claro 
em 20 de Junho de 1948, Cecília 
Wetten como era conhecida entre 
os amigos formou-se em jornalis-
mo pela Universidade de Mogi das 
Cruzes. A jovem Cecília optou por 
engajar-se na resistência na cidade. 
Aliou-se ao POLOP (Política Ope-
rária) e depois ao MEP (Movimento 
de Emancipação do Proletariado). 

Como Cecília era jorna-
lista, pode cumprir diversas tarefas 
no movimento, militância que du-
rou até os militares prenderem sua 
mãe e tia forçando-a a se entregar. 
A ética daquela jovem não pode-
ria suportar que sua família fosse 
torturada em seu lugar e Cecília se 
entregou rapidamente. Ficou presa 
em São Paulo, depois foi transpor-
tada de São Paulo ao Rio de Janei-
ro deitada no chão do carro, sendo 
pisada por militares que colocaram 

Carta Publicada na Revista Veja. 

Marco Antonio Castelli, Abílio, Fanny 
Menzatto e Paulo Cabral. Todos colegas 

de classe. São Paulo, novembro de 
1967. Fonte: Acervo do Arquivo Público 

e Histórico de Rio Claro.

Orlando de Moura Momente 
(3º da esquerda para direita) e familiares. 

Fonte: Acervo pessoal de Dulce Momente.
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suas botas sobre seu corpo, até o 
presídio onde ficou presa com ou-
tros presos políticos. 

Cecília foi barbaramen-
te torturada e as seqüelas a perse-
guiram por toda a sua vida. Foi a 
primeira e uma das poucas presas 
que conseguiu descrever a tortu-
ra recebida. Voltou para Rio Claro 
por interferência do então Prefeito 
Nevoeiro Junior, a pedido de sua 
mãe que teve uma carta publicada 
na Revista Veja de 30 de novem-
bro de 1977, onde pedia ajuda para 
ter a filha de volta e viva. Os ami-
gos do Partido dos Trabalhadores, 
recém criado, foram seu ponto de 
apoio na cidade, para onde voltou 
bastante prejudicada pelo sofri-
mento da tortura. Ficou conhecida 
pelo desenho que representava o 
desabafo de todos os torturados no 
Brasil. Como jornalista participou 
ativamente do jornal “Companhei-
ro”, das greves do ABC, depois do 
movimento de anistia e contribuiu 
com o nascimento do PT. Produziu 
muitos escritos para movimentos 
sindicais e movimento de mulhe-
res, mas não superou o problema 
psicológico das torturas sofridas fi-
cando com dificuldade de aparecer 
em público, abafando sua caracte-
rística muito forte de ser uma pes-
soa muito alegre que sempre lutou 
por um país mais justo, igualitário e 

livre. Só aos mais íntimos se abria, 
ria e fazia rir. Gostava das crianças 
e dos animais com os quais manti-
nha uma relação afetiva franca. Na 
Revista do Arquivo, no. 5, de Junho 
de 2010,  há um belo depoimento 
de Aurélia Maria Rios Piterskih. 
Cecília morreu com 50 anos, em 24 
de Outubro de 1998.

Abílio Clemente Filho

   Outro acontecimento-
marcante para Rio Claro foi o que 
ocorreu com o estudante Abílio 
Clemente Filho. Paulistano, mora-
va na cidade por ser aluno da FAFI 
(atual Unesp/Rio Claro) no curso 
de Ciências Sociais. Rapaz muito 
inteligente logo se engajou na luta 
estudantil. Foi revisor do Jornal Di-
ário, escreveu para as Revistas da 
FAFI, ministrava aulas no cursinho 
gratuito mantido pelos alunos da 
Faculdade. Abílio mantinha uma 
vida repleta de tarefas e de com-
promissos com a sociedade. Sumiu 
misteriosamente em um passeio 
pela cidade de Santos em 10 de 
Abril de 1971, e somente em 02 
de Agosto de 2006 foi concluído o 
processo sobre seu desaparecimen-
to e morte por questões políticas. 
Testemunharam a seu favor, o de-
putado e membro da Comissão de 
Indenização dos Presos Políticos de 

São Paulo Renato Simões e o depu-
tado estadual Antonio Mentor.

Abílio liderou o movi-
mento estudantil unindo os univer-
sitários e secundaristas na passeata 
que culminou na missa de 7º Dia de 
Edson Luis. O desaparecimento de 
Abílio até hoje produz reflexos em 
seus amigos e familiares. De famí-
lia pobre, negra, Abílio carregava a 
esperança das famílias nessa situa-
ção que conseguiam que um filho 
fosse à faculdade pública formar-se. 
Paulo Cabral escreve nesta edição 
um belo hino de amor a essa amiza-
de tão cedo interrompida.

Orlando Moura Momente

Temos a apresentar mais 
uma vítima, ligada a uma outra par-
te da militância de esquerda que se 
organizou em focos de resistência, 
conhecida como guerrilhas arma-
das, urbanas e rurais. Esse grupo 
acreditava que por meio da guerri-
lha conseguiriam adesão do povo, 
participação para lutar contra o re-
gime militar e trazer a democracia 
de volta. Nesse grupo tivemos o 
rio-clarense Orlando Moura Mo-
mente, mais conhecido como Lan-
dinho, sindicalista em São Paulo 
que ingressou e dedicou sua vida ao 
Partido Comunista do Brasil. 

Landinho era conhecido 

Cerimônia de Pedido de Desculpas Públicas, realizada 
do Arquivo no dia 29 de Abril de 2011. Fonte: 

Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Dulce Momente em viagem à Brasília-DF em busca dos direitos 
de sua família. Fonte: Acervo pessoal de Dulce Momente.
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por seu gênio alegre, criativo, ha-
bilidoso e prestativo. Era um jovem 
de espírito arrojado o que o livrou 
de enfrentamentos pois conseguiu 
despistar agentes da repressão 
passando-se por camponês. Tinha 
a simpatia dos camponeses que o 
apresentavam como compadre ou 
parente. 

Landinho se juntou à Guer-
rilha do Araguaia, localizada no To-
cantins, em 1971, passando mais de 
três anos dentro da mata. Foram três 
grandes enfrentamentos na mata con-
tra o exército brasileiro, sendo que 
somente foram encurralados e mortos 
na terceira tentativa do exército em 
exterminá-los. Landinho nasceu em 
Rio Claro em 10 de Outubro de 1933. 
Aqui fez o curso primário e o de dese-
nho mecânico, concluindo-o em 1950 
quando se mudou para São Paulo  
onde foi trabalhar como operário na 
Companhia Antarctica Paulista entre 
1951 e 1959. Em 1964, foi viver com 
sua família em uma fazenda em Fer-
nandópolis, onde ficou pouco tempo, 
indo para a clandestinidade. Periodi-
camente visitava a sua família, sendo 
que, no ano de 1969, foi a última vez 
que esteve com seus familiares. Devi-
do às perseguições políticas, foi viver 
no norte de Goiás e posteriormente 
no sul do Pará, próximo à Transama-
zônica, na localidade de Paxiba, onde 
foi identificada uma ossada com seu 
chapéu de couro de coati, sendo então 
constatada sua morte.

Seu nome consta da lista 
de desaparecidos políticos do anexo 
I da lei 9.14095, protocolo 090/96. 

Em Campinas, há uma 
rua em sua homenagem situada no 
bairro Residencial Cosmo I.

Projeto “Feitos e Efeitos da 
Ditadura Civil-Militar em 
Rio Claro”

Conhecendo todas essas 
histórias de jovens carregados de 
ideais de justiça social mas marca-
das pela dor, foi elaborado um pro-
jeto no Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro onde nada constava a 
respeito em seu acervo. Falava-se 
dos três cidadãos aqui citados em 

tantos livros, em tantas revistas, em 
processos e sites, mas na cidade de 
Rio Claro eram quase desconheci-
dos. A partir de um projeto conjunto 
do Arquivo com a Secretaria de Se-
gurança, cujo titular é o presidente 
da comissão provisória de anistia, 
foram elaborados mecanismos de 
ação para o levantamento, registro, 
pesquisa e divulgação da história da 
cidade no período de 1964-1985 e 
as vítimas rio-clarenses ou residen-
tes no município na época. Abaixo, 
apresentamos o percurso dessa via-
gem no tempo ainda presente. 

Foi realizado um le-
vantamento bibliográfico para 
montagem de uma biblioteca de 
apoio, propostos artigos para a 
Revista do Arquivo (edição se-
mestral), participação de mem-
bros da equipe no “I Seminário 
Internacional sobre Acesso à In-
formação e Direitos Humanos”, 
realizado em Novembro de 2010, 
promovido pelo Arquivo Nacio-
nal. 

Para a cidade, foi orga-
nizada uma série de três eventos 
dentro do Projeto Batepapo Cul-
tural: “Brasil: 1964-1985 – A di-
tadura e suas significações a partir 
da tortura, dos desaparecimentos 
e de suas vítimas” com a Profa. 
Dra. Maria Aparecida de Aquino 
(Janeiro/2011), “Tempos do Gol-
pe Militar em Rio Claro: o papel 
do judiciário” com Dr. Ranulfo 
de Melo Freire (fevereiro/2011) 
e “Efeitos do Golpe Militar na 
Escola Pública” com  Milene 
Cristina Hebling (Março/2011). 
Foi organizado ainda o evento de 
Pedido de Desculpas Públicas do 
Ministério da Justiça – Comissão 
de Anistia, dias 29 e 30 de Abril, 
numa Jornada de Direitos Huma-
nos com mesa redonda e apresen-
tação de documentário sobre Rio 
Claro.

Participaram da Jornada 
de Direitos Humanos pelo Minis-
tério da Justiça a Vice-presidente 
da Comissão Nacional de Anistia, 
Dra Sueli Aparecida Bellato, e 
pela Sociedade Civil Luiz Carlos 
Fabbri (Comissão Justiça e Paz 

de São Paulo), Frei José Alamiro 
Andrade e Silva (Frei Francisca-
no), Carlos Gilberto Pereira (Pre-
sidente do CEDEP, ex-presidente 
do Grupo Tortura Nunca Mais) 
e o Prof. Dr. Andrey Borges de 
Mendonça (Procurador da Re-
pública), além dos familiares de 
Abílio Clemente Filho e a irmã 
de Orlando, Dulce Momente.

O Portal Memória Viva: 
arte, cultura e história produziu, 
a partir da história oral de fami-
liares, amigos e companheiros 
das três vítimas citadas e de per-
sonalidades da cidade, documento 
vasto para pesquisa e alguns do-
cumentários disponibilizados em 
www.memoriaviva.sp.gov.br.

O trabalho do Arquivo 
continuará. Não podemos deixar 
que a luta dos rio-clarenses contra 
um regime de exceção caia no es-
quecimento naturalizando o exercí-
cio de um poder tirano sobre quem 
não lhe é igual, quem não compar-
tilha dos mesmos princípios e con-
vicções. É propósito dessa adminis-
tração trabalhar para que o Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro 
possa cada vez mais ser um espaço 
democrático de registro, guarda e 
disponibilização da história da ci-
dade. 

Não podemos nos calar 
sob pena de não dignificarmos nos-
sos cidadãos comuns que deram suas 
vidas na defesa de ideais de justiça e 
verdade e de crença na construção de 
novos horizontes. Há que acreditar 
que é possível construir um mundo 
melhor, mais justo e mais humano, 
há que lutar por esse mundo. O medo 
do erro histórico, avaliado sempre a 
posteriori, não justifica um travamen-
to e uma acomodação.

A tortura não acabou. 
Está presente nas casas, no espan-
camento de mulheres e crianças, 
nos consultórios médicos com a 
medicalização excessiva, nas ruas 
com as drogas capturando pessoas, 
nas delegacias e prisões, nos cantos 
onde os moradores de rua se abri-
gam das chuvas. A luta pela demo-
cracia e a coragem de dizer e viver 
de forma digna ainda não acabou. •
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Companhia Paulista 
e seu Grêmio Recreativo: 
A construção de uma cultura de 
tempo livre em Rio Claro
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Este artigo faz parte de uma dissertação de mestrado que al-
mejou resgatar a memória do esporte no Município de Rio Claro a partir 
da relação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF) - uma 
instituição fabril moderna, capitalista, inaugurada em 1876 - com o Muni-
cípio, tendo como foco, nesta relação, o Grêmio Recreativo dos Emprega-
dos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (GRECPEF) - o clube de 
seus funcionários, idealizado com o intuito de promover atividades para o 
tempo livre dos ferroviários.

Introdução

Uma mudança na sociedade compreende uma mudança de valo-
res. A passagem para o modo de produção Industrial foi determinante para 
o desenvolvimento urbano, em detrimento do setor agrário, momento que 
marca a separação do trabalho e não trabalho, ambos tendo o “tempo” como 
principal relação para sua existência. De acordo com Marcellino (1994), 
o aspecto tempo representa um dos componentes da dinâmica produtora 
do lazer, possuindo traços específicos da civilização nascida da revolução 
industrial, caracterizada pelo fato do sistema social ter, no seu epicentro, a 
produção em grande série, de bens materiais, através da indústria. Fonte: Acervo do Grêmio Recreativo. 
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O aumento da produção, 
proporcionado pelo desenvolvi-
mento de novas tecnologias, agre-
gado às lutas de trabalhadores por 
menores jornadas de trabalho, pro-
porciona alterações na organização 
diária das pessoas (CAMARGO, 
1986), promovendo o crescimen-
to do tempo liberado do trabalho 
(DUMAZEDIER, 1975).

No tempo liberado estão 
compreendidas atividades que não 
fazem parte do tempo de trabalho, 
produtivo e racionalizado pela cul-
tura industrial (DUMAZEDIER, 
1975). Esse tempo, liberado, é des-
tinado para que sejam cumpridas 
outras obrigações, que antes do 
processo de Revolução Industrial 
já faziam parte do cotidiano da vida 
na comunidade. São atividades so-
ciais, religiosas, políticas e familia-
res, que, antes da divisão temporal 
evidenciada pela modernidade, 
misturavam-se com o tempo de tra-
balho, haja vista que este era deter-
minado por ciclos e ritmos naturais 
(CAMARGO, 1986).  

O modelo de organização 
social moderno, não apenas limita o 
tempo de trabalho e o tempo destinado 
para outras obrigações, mas também, 
abre espaço para o desenvolvimento 
de um novo momento, um outro tem-
po, diferente dos outros, caracteriza-
do pelo descompromisso, conhecido 
como tempo livre, e nele podem estar 
inseridas as atividades de lazer (DU-
MAZEDIER, 1975). Para Marcellino 
(1994), o lazer não é ociosidade, não 
suprime o trabalho, o pressupõe. Cor-
responde a uma liberação periódica do 
trabalho.

Na modernidade, os “mo-
mentos livres”, mesmo pertencendo 
ao trabalhador, são determinados 
pela relação capital-capitalismo. 
Novos valores começam a se esta-
belecer entre trabalho e tempo livre 
do trabalho. As atividades são siste-
matizadas e trazem em seu interior 
valores que reproduzem os mode-
los de produção. Isso faz com que 
as empresas comecem a oferecer a 
seus funcionários formas para fazer 
uso de seu tempo livre.

No Município de Rio 

Atividades esportivas no interior 
do Grêmio, em 1954. 
Fonte: Acervo do Grêmio Recreativo. 

Salão ornamentado para o carnaval e 
repleto de foliões, em 1955.
Fonte: Acervo do Grêmio Recreativo. 

Festa Junina do Grêmio, no ano de 1961. 
Fonte: Acervo do Grêmio Recreativo. 

Claro, esse quadro teórico, repre-
sentativo das mudanças de valores 
da modernidade, encontra funda-
mento no âmbito da relação entre 
a Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro (CPEF) e a cidade. Os tri-
lhos da ferrovia marcam o início da 
urbanização e da produção fabril, 
dando base para as alterações na 
organização social e de relaciona-
mento dos trabalhadores com seu 
tempo.

O Município de Rio Claro, a 
Companhia Paulista de Estra-
da de Ferro e o tempo livre do 
trabalhador.

O Município de Rio Cla-
ro é fundado em 1845, fruto de uma 
vila originada da passagem de tro-
peiros que iam a Minas Gerais a 
procura de ouro. O desenvolvimen-
to socioeconômico da cidade está 
diretamente ligado a expansão das 
lavouras do café no interior do Es-
tado de São Paulo, onde o transpor-
te era um constante problema para 
os produtores devido aos grandes 
custos, sendo que o café percor-
ria todo o caminho com suas sa-
cas amarradas no lombo de mulas, 
passando pelas estradas precárias, 
o que ocasionava grande perda da 
produção pelo caminho, pois o café 
demorava entre 10 e 15 dias para 
ir de Rio Claro ao porto de Santos 
(SANTOS, 2002). 

Quanto mais se interioriza-
va a produção, isto é, quanto mais 
se expandia a fronteira agrícola do 
café, os custos elevados se constituí-
am num freio natural ao processo de 
acumulação. A implantação de um 
sistema ferroviário se fazia necessá-
rio para que se tornasse a produção 
economicamente vantajosa. Nesse 
contexto, a ferrovia apresentava-se 
como a única resposta ao grave pro-
blema de escoamento da produção 
cafeeira do oeste paulista, principal-
mente para São João do Rio Claro e 
municípios vizinhos, localizado no 
sertão cafeicultor. (GARCIA, 2001, 
p. 141)

Os trilhos da CPEF che-
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garam a Rio Claro em 11 de agos-
to de 1876 (DINIZ, 1973), como 
um prolongamento da via férrea 
que unia Jundiaí à Campinas. Rio 
Claro permaneceu como ponta 
de trilho da Paulista até 1884, 
quando, por dificuldades de es-
coamento da produção do café 
de regiões mais ao interior do Es-
tado, é criada em 15 de outubro 
de 1884 a Companhia Rio Claro 
de Estrada de Ferro (GARCIA, 
2001), que ligava Rio Claro até a 
cidade de São Carlos, um empre-
endimento sem subvenção gover-
namental, realizado apenas com 
investimento dos grandes Barões 
do café, o que a diferenciava de 
todas as ferrovias do país, dando 
uma medida de desenvolvimento 
e concentração de riqueza na re-
gião, como apontado por Diniz 
(1973) em seu trabalho.

A chegada da estrada de 
ferro, logo em seu início, promo-
ve um aumento significativo no 
número de moradores no perí-
metro urbano da cidade (BILAC, 
1978). Era preciso mão de obra 
para a construção da linha férrea 
e posteriormente para sua manu-
tenção, além dos novos trabalhos 
com cargas e transporte de pas-
sageiros. Porém as maiores alte-
rações ocorrem a partir de 1882, 
quando se instalam no município 
de Rio Claro as oficinas de repa-
ração e montagem dos comboios 
CPEF. A instalação das oficinas 
permitiu uma diversificação fun-
cional do núcleo urbano (BILAC, 
1978), promovendo os primeiros 
traços de um sistema de organiza-
ção baseado nos laços de associa-
ção, em substituição ao modelo 
rural, firmado nos laços de comu-
nidade.

Esse “novo morador da 
cidade” encontra trabalho com 
o ofício que aprendeu dentro de 
seus laços familiares. Graças a 
seus conhecimentos, como por 
exemplo, com ferramentas e mar-
cenaria. As famílias eram susten-
tadas a partir de trabalhos como 
pequenos reparos de portas, telha-
dos, janelas,... Porém, o dinheiro 

ganho era pouco, o que fazia os 
pais encaminhar seus filhos para 
um emprego na ferrovia. Para 
Tenca,

não se ganhava bem, mas 
para uma cidade sem empregos, 
a Paulista era um porto seguro. 
E ela, a empresa, não fechou os 
olhos para isso. Ao contrário, fez 
disso um de seus esteios, talvez 
o mais forte, de sustentação de 
sua estrutura de organização e 
controle do trabalho: a Paulista 
tornara-se uma grande família.

(2002)

A população rio-clarense 
vai, aos poucos, se tornando parte 
da CPEF, a maior empregadora do 
Município, e a empresa aproveita 
essa dependência para construir o 
que Tenca (2002) chamou de “fa-
mília ferroviária”, unindo parentes, 
amigos, e até mesmo desconheci-
dos, em um único laço, criando as-
sim a sua própria comunidade, uma 
característica tão forte que marca 
gerações de trabalhadores ferroviá-
rios da cidade. 

Para promover essa in-
ter-relação entre os funcionários e 
seus familiares a CPEF promovia 
piqueniques, sessões de cinema e 
implantou uma cooperativa (GAR-
CIA, 1992). No entanto, o principal 
meio para essa interação foi prova-
velmente o Grêmio Recreativo dos 
Empregados da Companhia Pau-
lista de Estradas de Ferro (GRE-
CPEF), sendo que esse unia os tra-
balhadores não somente em ativi-
dades de lazer, mas também em sua 
construção predial. Pode-se sugerir 
que esse envolvimento fez com 
que o trabalhador da CPEF não se 
limitasse a sentir-se satisfeito pela 
empresa lhe proporcionar um es-
paço social de lazer, mas também 
faz com que esse se sinta impor-
tante e de certa forma proprietário 
do local, sendo que em suas horas 
livres ajudava a erguer as paredes 
do clube.

Fazer da empresa uma 
grande família ajudava os traba-
lhadores a conviver melhor com o 

dia a dia, onde as relações entre 
as pessoas, antes valorizadas por 
seu grau de parentesco ou atuação 
na comunidade, perdem espaço 
para um processo alienante de 
trabalho que conduz ao crescente 
individualismo, característico dos 
laços de sociedade. A CPEF cons-
truiria sua própria comunidade, 
ou seja, oferece a seu trabalhador 
todas a possibilidades de relações 
de uma comunidade. Na verdade, 
como Rago e Moreira (1992, apud 
GARCIA) afirmam, essas conces-
sões fazem parte de um controle 
dos passos do trabalhador, unindo 
a estes benefícios à idéia de que 
trabalhadores e patrões fazem 
parte da mesma comunidade, lu-
tando por interesses comuns.

Esta atitude estendia o 
controle da fábrica ao tempo li-
berado dos trabalhadores, onde 
a empresa assume características 
paternalistas, dando a seus fun-
cionários, a impressão da organi-
zação de uma comunidade privile-
giada, pois uma das preocupações 
da CPEF era desenvolver entre os 
funcionários, formas de cultura 
e de lazer. As atuações da CPEF, 
como afirma Garcia (1992), eram 
através do cineminha da paulista, 
do teatro ferroviário e do Grêmio 
Recreativo dos Funcionários da 
Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro de Rio Claro (GRE-
CPEF). 

Outro ponto importante 
que está relacionado com a cons-
trução do GRECPEF é quanto à 
jornada de trabalho, pois na CPEF 
essa era extensa, o tempo de tra-
balho ultrapassava as duzentas 
horas mensais obrigatórias, o que 
resultava em uma jornada mínima 
de oito horas, incluindo os sába-
dos, como afirma Tenca (2002).

 Essa extensão da jorna-
da de trabalho unida às raras opor-
tunidades de lazer encontradas na 
cidade de Rio Claro no final do 
século XIX, fizeram com que a 
Paulista apoiasse seus funcioná-
rios na formação de um Grêmio 
Recreativo, levando-os a partilhar 
do mesmo ambiente, mesmo fora 



 13 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

do horário de trabalho, buscando 
fortalecer os laços da grande fa-
mília. O clube é criado em uma 
época em que as grandes institui-
ções voltadas para o lazer da clas-
se trabalhadora ainda não haviam 
sido criadas no Brasil. O SESC e 
o SESI datam de 1946, o Grêmio 
data do final do século XIX. 

O GRECPEF foi e é um 
projeto que mobilizou o alto esca-
lão da CPEF desde o momento de 
sua fundação, como afirma Garcia 
(1992).

Sua criação recebeu todo o 
apoio das oficinas, no que diz res-
peito à construção, mão de obra, 
material, etc. Ele foi construído 
pelos ferroviários e era mantido 
pelos seus associados, que tam-
bém eram exclusivamente ferro-
viários. Sua diretoria composta 
por funcionários da administra-
ção da CPEF. (GARCIA, 1992)

Fundado em 05 de 
Agosto de 1896, o Grêmio Recre-
ativo dos Empregados da Com-
panhia Paulista de Estradas de 
Ferro (GRECPEF), se apresenta 
como o principal clube esportivo 
e social de Rio Claro. Esta con-
dição foi alcançada ao longo de 
sua história, quer seja por ser o 
local de atendimento ao tempo 
livre do trabalhador rio-clarense, 
inicialmente representado pelos 
funcionários da Companhia Pau-
lista de Estradas de Ferro, a maior 

parte da população de Rio Claro 
no início do século XX, (DINIZ, 
1973), quer seja ainda por suas in-
fluências no desenvolvimento do 
esporte na cidade, que pode ser 
apontado como exemplo a funda-
ção do Rio Claro Futebol Clube 
em 1909. 

Ao longo de seus 114 
anos o clube permanece com raí-
zes ferroviárias, sendo um ponto 
de encontro para gerações de tra-
balhadores da CPEF e da FEPA-
SA, mas desde os anos de 1960 o 
crescente número de associados 
que não tem relação com a ferro-
via ganha espaço e leva para ou-
tros lugares do Município rastros 
da cultura “Gremista” (como é 
conhecido o associado do clube). 
Esse fato atual, agregado à cons-
trução histórica da sociedade rio-
-clarense, dado que a classe ferro-
viária representou, durante muito 
tempo, a maioria da população 
urbana ativa de Rio Claro, sugere 
que o GRECPEF tem significativa 
importância e influencia na cons-
trução de uma cultura de tempo 
livre em Rio Claro.

As relações do GRE-
CPEF com o Município de Rio 
Claro são mais significativas quan-
do levada em consideração a par-
cela da população que é atendida, 
pois o clube que tem cerca de 30 
mil associados distribuídos em suas 
categorias, o que representa 1/6 da 
população da cidade. •

Piscina do Grêmio Recreativo, 1949. Acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

Fachada do Grêmio, 1949. Acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro.
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Aeroclube: 
Completa setenta e dois anos de existência 
na mesma data em que se comemora 
a fundação de Rio Claro

Anselmo Ap. Selingardi Jr.
Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica
Inscrição: N. 1417 SP
E-mail: anselmoselingardi@hotmail.com

Afirma Aloysio Pereira (1985) que o primeiro aeroplano a des-
cer em Rio Claro, em janeiro de 1921, num campo improvisado, ao lado 
do Cemitério, tinha as asas de lona e as rodas de arame, como as das 
bicicletas.

O movimento para a construção do Aeroporto de Rio Claro, de-
nominado “Adhemar de Barros”, teve início na década de 30, tendo à 
frente os irmãos Scarpa (Chiquinho e Causinho). Neste período ambos 
cursaram em São Paulo a Escola de Avião Civil “Renato Pedroso”.

Francisco Scarpa (considerado o primeiro aviador de Rio Claro, 
brevê nº 65, da referida Escola) arregimentou autoridades civis e milita-
res, inclusive americanas, pois pretendia construir um “Campo de Avião” 
em terreno da “Villa Scarpa”, de sua propriedade, localizada no final da 
rua oito, quase perímetro urbano. Sabe-se que tais autoridades se reuniram 
no antigo Hotel Municipal, hoje Líder Hotel, onde foi eleita a Diretoria 
Provisória do Aeroclube: Presidente, Francisco Scarpa, Secretário, Dr. 
Milton Silveira e Tesoureiro, Savério Castellano.

À época, o Prefeito de Rio Claro, Dr. Francisco Penteado Jú-
nior, irmão de Irineu Penteado, chefe do Partido Republicano Histórico, 
Prefeito de 1922 a 1930, com total apoio da 2ª Região Militar, construiu 
um Campo de Aviação em área Municipal de quase sete alqueires, onde 
se encontra hoje (limítrofe à “Villa Scarpa” - que possuía telefone - for-
mando triângulo com a Estrada do Matadouro e a Estrada de Piracicaba).

Cumpre ressaltar que a Fazenda São José, de propriedade do Dr. 
Lineu de Paula Machado, contava com um ótimo Campo de Aviação e Ae-
roplanos, contribuindo enormemente para que o Aeroporto de Rio Claro 
fosse instalado. Também, Dr. Lineu foi o Presidente da primeira diretoria 
oficial, que tinha como vice, o Prefeito Francisco Penteado Jr.; Primei-
ro Secretário, o Dr. Brazílio Gonçalves da Rocha; Segundo Secretário, 
Manoel Lopes Jr; Primeiro Tesoureiro, o Dr. Ruy Ladislau; e Segundo 
Tesoureiro, o Dr. Vail Chagas.

Para a construção da pista de 740m de comprimento veio até 
um trator do Aeroporto de Limeira (um dos primeiros a ser construído 
no interior) para impulsionar as obras. Concomitantemente, abria-se ou-

Primeira turma formada pela Escola 
Municipal de Aviadores – EMA

Fonte: Acervo Pessoal da Família Oliveira.
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tra pista de 700 X 100 m; fez-se o 
hangar, a oficina, a torre de con-
trole e a cantina. A linha regular 
de ônibus teve seu itinerário es-
tendido até o Campo de Aviação. 
Conta-se que o primeiro avião tra-
zido à cidade foi um “Taylor” tipo 
escolar, seguido do modelo “Pau-
listinha”.

Em 22 de agosto de 1938, 
o Prefeito Francisco Penteado Jr. 
criou a Escola Municipal de Avia-
ção (EMA), destinada à formação 
de pilotos, tendo como instrutor o 
veterano aviador Horton W. Hoo-
ver, que fizera os testes das pistas 
e na oficina da rua oito, esquina da 
avenida dezenove, dirigiu a monta-
gem do primeiro avião rio-clarense 
(para provas de velocidade; che-
gando a aproximadamente 300 km 
por hora; denominado “Bichinho 
do Rio Claro”), com motor impor-
tado da “Checoslováquia”; hélice 
construída na Escola “Polytechni-
ca” de São Paulo e demais compo-
nentes aqui confeccionados.

O Estatudo do Aeroclube 
de Rio Claro foi publicado no Diá-
rio Oficial, em 27 de maio de 1939. 
A primeira turma da Escola de 
Aviação recebeu brevê em junho de 
1939, com grande festa. Os pilotos 
diplomados foram: Alcides Rocha, 
Manoel Lopes Jr., Hamilton Gio-
metti, Agenor Alves Leitão, João 
Pagoto, Salvador Letízio, Antônio 
Marques, Aloízio Callado, Renato 
Zoéga, Roberto Schurmann e Kal-
vin Mac-Knight.

Oficialmente, o Aeropor-
to Municipal foi inaugurado pelo 
Intendente Federal Adhemar de 
Barros (nascido em Piracicaba), em 
07 de outubro de 1939.  Nesta data, 
a Prefeitura Municipal, em anúncios 
no Jornal “Diário do Rio Claro”, 
convocou a população rio-clarense 
para prestigiar as festividades da 
recepção (irradiadas para todo o 
Estado através da estação local P. 
R. F. 2.) e inauguração do Campo 
de Aviação (com desfiles no Jardim 
Público; concentração operária no 
Estádio Municipal, etc.). Ao comér-
cio foi solicitado que fossem fecha-
das as portas ao meio-dia.

Adhemar de Barros, sua 
esposa, a Sra. Leonor Mendes de 
Barros, e comitiva (Dr. Coriolano 
de Goés Filho, Secretário das Mu-
nicipalidades; Dr. Manoel Carlos 
Siqueira, Secretário do Trabalho; 
Dr. Neves Júnior, Oficial de Ga-
binete; Dr. Álvaro de Figueredo, 
Secretário de Estado dos Negócios, 
da Educação e Saúde Pública; e Dr. 
Franchini Neto, da Interventoria) 
desembarcaram no Aeroporto, em 
avião do Estado, recebidos com 
enorme pompa. Seguiram, depois, 
para o Paço Municipal, onde o ilus-
tre poeta e Presidente da Câmara, 
Prof. Arthur Lucchini Bilac, profe-
riu discurso.

Foi oferecido às auto-
ridades (que permaneceram dois 
dias na cidade), suntuosa recepção 
nos salões da “Philarmônica Rio-

clarense”, com almoço realizado 
pela “Companhia Lynce Limitada”, 
de São Paulo, sob a direção do ge-
rente Cesar Memolo. À noite, em 
concorrido Baile de Gala, o Prof. 
Arthur Bilac declamou poesia em 
homenagem à Sra. Leonor Mendes 
de Barros, intitulada “A flôr das 
Damas Paulistas”. O cardápio ser-
vido no almoço (que incluía salada 
de batatas ao “molho de maionese”, 
à época, verdadeira iguaria), pode 
ser conferido no Arquivo Histórico 
Municipal.

Inúmeras foram as visitas 
realizadas ao Município pelo Sr. 
Intendente e comitiva, agendadas 
pelo Oficial de Gabinete, Dr. Neves 
Jr. Tendo comparecido ao Horto 
Florestal e Museu, onde foram ci-
ceroneados pelo Dr. Edmundo Na-
varro de Andrade; e às oficinas da 

Antiga paisagem do Aeroporto “Adhemar de Barros”
Fonte: Acervo Pessoal da Família Oliveira.

Coaracy de Oliveira, Presidente Aviador da Escola de 
Pilotagem Rioclarense. 

Fonte: Acervo Pessoal da Família Oliveira.     
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Cia. Paulista, onde recebidos pelo 
engenheiro-chefe, Dr. Pelágio Ro-
drigues dos Santos e pelos dirigen-
tes vindos especialmente de São 
Paulo, Drs. Jayme Cintra e Durval 
Azevedo.

Em 1950 criou-se em Rio 
Claro o primeiro curso de paraque-
dismo do interior Paulista. Por esta 
iniciativa do instrutor Coaracy de 
Oliveira, Rio Claro foi a primeira ci-
dade do interior, no Brasil, a consti-
tuir uma turma de paraquedistas. E, 
mais, em nossa cidade ocorreu o pri-
meiro salto noturno sobre terra, às 
21 horas do dia 22 de julho, naquele 
ano. Sob o comando do renomado 
piloto Coaracy, Ludnor Sampaio 
Oliveira saltou de um Paulistinha 
CAP- 4; feito que registrou o nome 
de Rio Claro em jornais do mundo.

As primeiras turmas for-
madas e chefiadas pelo senhor Coa-
racy, foram constituídas por Durval 
Dias, Nelson Sartori, José Carlos 

Entrega de brevê à primeira turma de paraquedistas 
(Coaracy de Oliveira 2º à esquerda)

Fonte: Acervo Pessoal da Família Oliveira.

Coaracy, piloto rio-clarense do 1º salto noturno 
sobre terra no Brasil. 

Fonte: Acervo Pessoal da Família Oliveira. 

Os pilotos Coaracy e Bertelli 
laureados em solenidade no “GG”. 

Fonte: Acervo Pessoal 
da Família Oliveira.

Bertelli, ás rio-clarense da 
acrobacia aérea internacional. 

Fonte: Acervo Pessoal 
da Família Oliveira.

Olivatti, Carlos Widmer, Ifrain 
Schlittler, Arnaldo D’Abronzo, 
Luiz Carlos de Almeida, José Agos-
tinho Pires, José Abdalla, Rubens 
Biotto e Pedro Ribeiro de Campos.

A partir de 1967, foi in-
corporado um Curso de formação 
de Instrutores –  CFI que formou 
numerosos instrutores de vôo, atu-
antes em aeroclubes de todo o país.

Registre-se que a Escola 
de Pilotagem Rio-clarense é reco-
nhecida internacionalmente, dis-
pondo no seu acervo de verdadei-
ra relíquia da aviação: o Bucker 
Jungmann que desde 1939 bre-
vetou centenas de pilotos. Dentre 
outros colaboradores é possível 
destacar: Vasco da Silva Mello, 
José Marciano, Carlos Eduardo 
Machado, Vail Ferreira da Silva, 
Irineu Ribeiro dos Santos, Henri-
que Schlittler, Duilio Bortolotti, 
Rubens Biotto, Roberto Schur-
mann, que fazia parte do quadro 

de oficiais da Força Aérea Bra-
sileira, Alberto Bertelli, um dos 
maiores ases de acrobacias aéreas 
do Brasil e Coaracy de Oliveira, 
honroso Presidente Aviador.

Atualmente, do conjunto 
arquitetônico original do Aeroclu-
be, relevante patrimônio histórico 
rio-clarense, destacam-se a Torre 
de Controle; da bela cúpula envi-
draçada, recentemente restaurada; 
e o prédio da “Estação de Passagei-
ros”, que exibe placa comemorati-
va datada de 1949.

Oportuno lembrar que o 
saudoso e inesquecível Coaracy 
de Oliveira, maior entusiasta da 
aviação rio-clarense, um dos prin-
cipais pilotos de aviões do Brasil 
– mundialmente reconhecido – re-
latou a existência de um cilindro 
contendo muita documentação (a 
“Cápsula do Tempo”), enterrado 
à época do lançamento da pedra 
fundamental do Aeroporto. •



 17 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

A Nobre Arte na Cidade Azul:
Como o Boxe surgiu em Rio Claro e elevou a 
cidade ao status de potência na modalidade

Breno Costa de Macedo
Estudante de História na Universidade de São Paulo – USP, técnico de Boxe e pugilista rio-clarense. 
E-mail: marcosmacedoboxe@yahoo.com.br

Da capital para o interior 

Apesar de ser um esporte antigo no Brasil, com sua primeira Fe-
deração fundada em 1936, o Boxe só veio a nascer em Rio Claro no século 
XXI, mais precisamente no ano de 2003. Modalidade Olímpica desde a 
terceira edição dos Jogos Olímpicos Modernos de 1904, em Saint Louis, 
o Boxe chegou ao Brasil trazido por marinheiros europeus no começo do 
século passado, tendo seu desenvolvimento concentrado nas cidades de 
São Paulo, Santos e Rio de Janeiro¹.

Em Rio Claro, o nascimento e crescimento do Boxe pode ser 
associado à família Macedo, entusiastas que implantaram o Boxe de for-
ma profissional e séria na cidade. Não se tem notícias de boxeadores rio-
clarenses participando de competições oficiais anteriormente ao trabalho 
desta equipe.

Marcos Macedo, líder e principal responsável pelo nascimento 
do Boxe em solo rio-clarense, começou a praticar a luta ainda na adoles-
cência, motivado pelo primeiro título mundial do campeão Éder Jofre, 
ganho em novembro de 1960. Porém, foi no ano de 1979 que Macedo 
envolveu-se mais seriamente com o Boxe, juntando-se a uma das melho-
res academias da capital paulista, o Centro Olímpico. Boxeador mediano 
e sem muitas habilidades técnicas, Marcos Macedo chegou a lutar a Forja 
de Campeões no ano de 1981, ficando na terceira colocação. Ao todo fez 
apenas sete lutas, mas sua contribuição para o Boxe Brasileiro estaria fora 
das quatro cordas, assumindo o papel de treinador e dirigente. Formado 
em Educação Física no ano de 1976 pela Universidade de São Paulo, Ma-
cedo foi contratado como professor do Centro Olímpico da Prefeitura de 
São Paulo no ano 1988. De lá pra cá, sua vida foi dedicada exclusivamente 
ao Boxe, sendo responsável por uma série de feitos, dentre os quais o que 
mais se destaca é o pioneirismo com o Boxe Feminino no Brasil, sendo 
um dos primeiros técnicos a trabalhar com mulheres no país.

A ligação de Marcos com Rio Claro veio por meio de sua es-

1 MATEUCCI, H. – Boxe: Mitos e História. São Paulo, Hemus, 1988, pag. 27
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posa, Analice Demarchi Costa, 
rio-clarense que se radicou em São 
Paulo e casou-se com o professor. 
No ano de 1998, Analice regressa 
à Rio Claro com os filhos do casal 
enquanto Marcos continua a re-
sidir na capital, uma vez que era 
contratado pela Prefeitura de São 
Paulo. Ainda quando moravam em 
São Paulo, Macedo ensinava seus 
filhos, Leonardo e Breno, a prática 
do Boxe em forma de brincadeira. 
Quando se mudaram para Rio Cla-
ro a prática continuou e seus filhos 
mantiveram o envolvimento com 
o Boxe mesmo estando longe das 
academias da capital.

A primeira Boxeadora 
da cidade

 
No ano de 2003 surgiu 

o convite para que Macedo desse 
aulas de Boxe em Rio Claro aos 
finais de semana na Academia Pes-
soa, improvisando os treinamentos 
no tatame da academia. Dentre os 
poucos alunos que participavam 
dos treinamentos se destacou Na-
zaré Brito, que viria a ser a pri-
meira mulher rio-clarense a lutar 
Boxe. Nazaré participou de alguns 
campeonatos na capital, vencendo 
lutas importantes e se destacando 
no cenário da modalidade. Com a 
exigência das competições, os trei-
nos começaram a ser feitos diaria-
mente, orientados pelos irmãos Le-

onardo e Breno durante a semana 
e supervisionados por Macedo aos 
sábados e domingos.

 
Boxe no galpão abandonado

Com os resultados positi-
vos de Nazaré, outras pessoas inte-
ressadas em praticar Boxe começa-
ram a procurar o professor Mace-
do, o que implicou na necessidade 
de um espaço maior para a prática 
da modalidade. Nazaré, que era e 
ainda é Guarda Municipal, chamou 
a atenção do então secretário de Se-
gurança, tenente Marcos Queiroz, 
que decidiu apoiar a atleta que bem 
representava o município nas com-
petições. Tenente Queiroz então 
disponibilizou um espaço anexo à 
antiga sede da Guarda Municipal, 
localizada nos antigos galpões da 
FEPASA ao lado da linha férrea no 
bairro Cidade Nova, para que fosse 
montada uma academia de Boxe no 
local. O galpão, que era utilizado 
apenas como depósito de materiais 
e estacionamento das motocicletas 
da Guarda, foi munido de um rin-
gue oficial e de ferragens para sus-
tentar os equipamentos de Boxe. 
Porém, ainda era precária a limpe-
za e a organização do local, já que 
o galpão era morada de pombos há 
muito tempo e a Guarda continuou 
a usá-lo como estacionamento pos-
teriormente.

Superando as adversi-

dades e lutando contra a falta de 
apoio, Macedo e seus filhos Leo-
nardo, Breno e Letícia montaram 
a academia e prosseguiram com o 
trabalho, oferecendo suporte para 
os que desejavam aprender a mo-
dalidade. Na nova e definitiva sede, 
onde se localiza até hoje, a acade-
mia foi batizada de MM Boxe, em 
uma referência ao pioneiro Marcos 
Macedo. No final de 2003 os pri-
meiros boxeadores de Rio Claro 
participaram da sua primeira com-
petição, um torneio intermunicipal 
ocorrido na capital paulista. Dentre 
os boxeadores estreantes estavam 
Ronaldo Marinho e Breno Macedo, 
então com apenas 15 anos. Sagran-
do-se vitorioso, este foi o primeiro 
combate da carreira de Breno, que 
viria a trazer inúmeros títulos para 
a cidade tornando-se campeão pau-
lista anos mais tarde. 

 
Boxe rio-clarense nos 
Jogos Abertos

O trabalho continuou no 
antigo galpão da FEPASA, sendo 
dirigido pelos irmãos Macedo e 
supervisionado pelo pai da família, 
ainda trabalhando no Centro Olím-
pico de São Paulo. No ano de 2005, 
a pioneira Nazaré Brito disputou os 
Jogos Abertos do Interior, em Botu-
catu, na primeira edição dos Jogos 
com a presença do Boxe Feminino. 
Na ocasião, Nazaré conquistou a 

Leonardo Macedo lutando a final da Forja de Campeões 
em 2007. Fonte: Hélcio Toth.

Atletas e torcida levam a bandeira de Rio Claro para a final 
da Forja de Campões 2007. Arquivo pessoal do autor.
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medalha de prata, sendo a primeira 
vez que atletas rio-clarenses par-
ticipam dos Jogos, já que Breno 
Macedo também competiu em Bo-
tucatu. Em 2006, a norte-america-
na Katty Klinefelter conquistou a 
medalha de prata nos Jogos Aber-
tos por Rio Claro, uma vez que de-
fendeu a cidade por intermédio de 
Marcos Macedo com a treinadora 
da seleção norte-americana. Mace-
do era na época técnico na seleção 
brasileira e conseguiu realizar o in-
tercâmbio.

A Primeira Forja 
de Campeões

 
Nos anos de 2005 e 

2006 os atletas de Rio Claro par-
ticiparam de pequenos eventos, 
lutas preparatórias ocorridas em 
sua maioria na capital paulista. 
Foi no ano de 2006 que Marcos 
Macedo veio definitivamente 
para Rio Claro e sua mudança 
alavancou ainda mais o trabalho 
com os boxeadores rio-clarenses. 
Naquele ano, Macedo começou a 
formar o que viria a ser a primei-
ra equipe de Boxe de Rio Claro a 
disputar um campeonato oficial, 
a tradicional Forja de Campeões. 
A Forja acontece há mais de 60 
anos e dela só participam atletas 
que ainda não lutaram nenhum 

campeonato oficial. Disputadís-
simo, o torneio é o ponto inicial 
da carreira de quase todo pugilis-
ta, como ocorreu com Eder Jofre, 
Miguel de Oliveira e Adilson Ma-
guila Rodrigues. Em janeiro de 
2007 deu-se início ao campeonato 
que é o marco inicial do Boxe rio-
clarense no cenário paulista, desta 
vez com uma equipe que disputa-
va com mais de 30 agremiações 
de todo o Brasil. Os boxeadores 
que defendiam a Prefeitura de 
Rio Claro eram Felipe Laubstein, 
Sandro Camargo, Rodrigo Capo-
ral, Fábio “Padote” Santos e os ir-
mãos Leonardo e  Breno Macedo.

Após mais de três meses 
de lutas semanais onde cada boxe-
ador fez uma média de cinco com-
bates, Rio Claro fez um campeão, 
Leonardo Macedo, da categoria 
meio-médio, e dois vice-campeões, 
Rodrigo Caporal, meio-pesado, e 
Breno Macedo, peso médio. Me-
lhor do que os títulos individuais 
foi a colocação da equipe, que ficou 
no comemorado terceiro lugar. Já 
no primeiro campeonato dos boxe-
adores de Rio Claro ficou evidente 
que mesmo sem muitos membros a 
equipe se destacava devido à qua-
lidade de seus atletas. Ao ficar na 
terceira colocação com apenas seis 
atletas, Rio Claro superou equipes 
que inscreveram dez, quinze, até 

vinte atletas, mas que não apresen-
tavam a mesma técnica e qualidade 
dos poucos rio-clarenses.

As Categorias de Base
 
Outro episódio em 2007 

marcaria a trajetória do Boxe de Rio 
Claro. Ainda no primeiro semestre, 
Marcos Macedo começou um tra-
balho voluntário na Associação dos 
Moradores do Jardim Guanabara, a 
AMORG, ensinando Boxe para as 
crianças do bairro periférico. Com 
apoio da Secretaria Municipal de 
Esportes, Macedo encontrou ali 
uma mina de diamantes. A pequena 
sala da AMORG lotou de crianças 
e adolescentes que queriam apren-
der a Nobre Arte, a maioria descal-
ços e sem muitas opções de lazer. 
Auxiliado pelos instrutores Lucas 
Soltermann e Fábio Padote, Mace-
do viu alguns garotos e garotas se 
sobressaírem pelo talento, jovens 
que em breve estariam representan-
do o município do qual até então 
eram excluídos. Em Julho de 2007 
foi realizado o primeiro Torneio 
de Boxe de Rio Claro evento que 
reuniu equipes de diversas cidades 
e contou com a participação de pro-
missores boxeadores de Rio Cla-
ro, entre eles os futuros campeões 
brasileiros “Kid” Caíque Silvano 
e Jhonatan Conceição, com ape-

Equipe Campeã Paulista Infantil em 2008, recebendo o troféu 
no ginásio Baby Barioni, em São Paulo. Fonte: Hélcio Toth.

Atletas e treinadores da primeira equipe de Boxe Infantil 
de Rio Claro, em 2007. Da esquerda para direita: Breno 
Macedo, Cauê Silvano, Luis Cirqueira, Caíque Silvano, 

Jhonatan Conceição, Rafael Bombonatti e Leonardo Macedo. 
Fonte: Renato Cataldi.
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nas 14 e 12 anos, respectivamente. 
Ironicamente, ambos futuros cam-
peões brasileiros foram derrotados 
nas suas lutas de estreia.

Com o grande número de 
garotos oriundos do Jardim Guana-
bara mais outros que participavam 
do projeto social na academia no 
galpão da Cidade Nova foi formada 
a primeira equipe infantil de Boxe, 
que disputou o Campeonato Paulis-
ta Infantil Galo de Ouro, realizado 
pela Federação Paulista de Boxe. 
A equipe teve um excelente resul-
tado na sua competição de estreia, 
fazendo dois campeões paulistas e 
ficando na quarta colocação no co-
letivo. Jhonatan Conceição e “Kid” 
Caíque, os dois mais talentosos do 
time, foram os que trouxeram o 
ouro para Rio Claro, conquistando 
assim os primeiros títulos das suas 
precoces carreiras.

Alcançando um resultado 
muito positivo logo na primeira com-
petição, ficou claro que os jovens pu-
gilistas de Rio Claro trariam muitos 
títulos para a cidade e a colocariam 
em posição de destaque. De 2007 em 

diante foram inúmeras conquistas, 
dentre as quais se destacam o pri-
meiro lugar por equipes no Paulista 
Infantil de 2008, o Vice-campeonato 
Infantil em 2009, o título brasileiro 
cadete de “Kid” Caíque em 2008 e 
sua convocação para a seleção bra-
sileira em 2009, o primeiro lugar no 
Paulista Cadete de 2010, o Campe-
onato Brasileiro Juvenil de 2010, o 
titulo de campeão brasileiro juvenil 
de “Kid” Caíque em 2010, o Campe-
onato Brasileiro Cadete por equipes 
em 2010, o título de campeão bra-
sileiro cadete de 2010 de Jhonatan 
Conceição e sua convocação para 
a seleção brasileira no mesmo ano. 
Jhonatan e Caíque foram convoca-
dos para representarem o Brasil em 
competições internacionais chaman-
do a atenção dos treinadores da sele-
ção brasileira para o trabalho realiza-
do em Rio Claro.

Após os sucessivos títulos 
estaduais e nacionais nas categorias 
de base, Rio Claro ficou conhecida 
como a cidade dos jovens boxeado-
res. Atualmente a Cidade Azul é uma 
referência no meio do Boxe e quando 
algum pugilista é escalado para en-
frentar algum atleta de Rio Claro, já 
sabe que terá uma luta dura. 

Conquistas no Adulto

Mesmo tendo como car-
ro-chefe o trabalho com as catego-
rias de base, o Boxe de Rio Claro 
sempre teve uma equipe competi-
tiva também entre os adultos. Des-
de a terceira colocação na Forja de 
Campeões em 2007, importantes tí-
tulos foram conquistados na princi-
pal faixa de idade. Ainda em 2007, 
Rio Claro conquistou a primeira 
medalha em Jogos Abertos por um 
boxeador rio-clarense. Leonardo 
Macedo, que acabara de sagrar-se 
campeão da Forja, subiu de catego-
ria e foi o terceiro colocado entre 
os pesos médios após vencer atle-
tas de São Carlos e Catanduva. Na 
semifinal, foi derrotado pelo então 
campeão brasileiro, Elber Passos.

Após participar da Forja 
de 2007, a maioria dos adultos de 
Rio Claro não eram mais estreantes, 

sendo obrigados agora a competir 
com atletas veteranos. Em 2008 a 
equipe de Rio Claro participou pela 
primeira vez do campeonato Luvas 
de Ouro, realizado pela Federação 
Paulista, campeonato que reúne os 
melhores pugilistas do Brasil. Em 
uma atuação muito proveitosa, Rio 
Claro conquistou o título de vice-
-campeã, sobressaindo-se sobre equi-
pes que contratavam os melhores do 
país para representá-los. Na ocasião, 
Breno Macedo e Fábio Padote con-
quistaram medalha de Prata, Roberto 
Bel e Leonardo Macedo ficaram com 
o Bronze. A equipe contou ainda com 
Gidelson “Lagoa”, que não obteve 
medalha nesta competição. Pouco 
antes do Luvas de Ouro de 2008, o 
peso-pesado “Lagoa” foi vice-cam-
peão da Forja do mesmo ano, derro-
tando quatro adversários, mas sendo 
superado na final. Nos Jogos Abertos 
desta temporada, ocorrido em Pira-
cicaba, Rio Claro trouxe algumas 
medalhas no Boxe com atletas con-
tratados, mas a medalha de maior 
destaque foi o Ouro do rio-clarense 
Breno Macedo, que se tornou o pri-
meiro boxeador da cidade a ser cam-
peão dos Jogos.

Em 2009, o único atleta 
adulto que defendeu Rio Claro nos 
campeonatos foi Breno Macedo. 
Apesar de estar nas mãos de apenas 
um atleta, o Boxe rio-clarense ob-
teve excelentes resultados, alguns 
nunca antes alcançados. Breno foi o 
primeiro rio-clarense a disputar uma 
final de campeonato Paulista, um dos 
mais fortes torneios nacionais. Após 
vencer três combates, Breno foi der-
rotado na final por Sergio Dantas, 
boxeador baiano que posteriormen-
te sagrou-se campeão brasileiro. No 
campeonato Paulista da FEBESP 
(Federação de Boxe do Estado de 
São Paulo), Breno também conquis-
tou a segunda colocação, trazendo 
um belo cinturão para a academia da 
Cidade Nova. Para fechar a tempora-
da, Breno sagrou-se bicampeão dos 
Jogos Abertos, derrotando oponen-
tes de Sorocaba, Araraquara e Mogi 
das Cruzes, destacando-se como o 
melhor boxeador do interior. Na oca-
sião, a medalha de ouro do Boxe foi 

“Kid” Caíque Silvano se torna o 
primeiro rio-clarense campeão 

brasileiro de Boxe, representando o 
estado de São Paulo. 

Arquivo pessoal do autor.



 21 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

a única do município dentre todas as 
modalidades, mostrando uma cons-
tância do Boxe nos resultados com-
petitivos.

2010: o ano da vitória

Se dentre toda a trajetória 
vitoriosa do Boxe rio-clarense pu-
dermos destacar um ano onde ocor-
reram as conquistas mais importan-
tes, este ano é o de 2010. Contando 
com um apoio maior da Secretaria 
Municipal de Esportes e com algu-
mas parcerias, como o CTP Gama, 
que realizou a preparação física 
dos boxeadores da cidade, a equipe 
MM Boxe alcançou seu auge. 

Na primeira conquista do 
ano, “Kid” Caíque Silvano, que aca-
bara de retornar à cidade após passar 
um ano no centro de treinamento da 
Seleção Brasileira em Santo André, 
fez sua estreia na categoria adulta de 
forma vitoriosa. Caíque sagrou-se 
campeão da Forja de Campeões pela 
categoria peso pena após vencer três 
combates. Na seqüência, Breno Ma-
cedo trouxe a inédita medalha dou-
rada no campeonato Luvas de Ouro, 
desta vez na divisão dos meio-pesa-
dos. Breno ainda conquistou o título 
de campeão paulista meses depois, 
único na história da cidade. Para al-
cançar tal feito, o filho do professor 
Macedo venceu quatro lutas de for-
ma indiscutível, superando boxea-
dores renomados do Boxe brasileiro 
e colocando o nome da cidade em 
posição de destaque também entre 
os adultos. Devido a estas conquis-
tas Breno foi considerado o melhor 
atleta paulista da categoria peso mé-
dio (75 kg) do ano de 2010, ficando 
na primeira colocação do ranking. 
Para completar o ano da melhor 
forma possível, Breno ainda con-
quistaria o tricampeonato nos Jo-
gos Abertos de Santos após vencer 
pugilistas de Santana de Parnaíba, 
Praia Grande e Sorocaba. No mes-
mo campeonato, Fabio Padote, 57 
kg, e Marcos “Bahia”, 81 kg, fica-
ram com o Bronze, além das três 
medalhas de ouro e uma de bronze 
que vieram pelas mãos das mulhe-
res que representaram Rio Claro 

nesta competição.
Nas categorias de base 

o ano de 2010 também foi um dos 
melhores para Rio Claro. No cam-
peonato Paulista Cadete, a equipe 
fez todos seus três atletas campeões, 
conquistando o título por equipes. 
Yuri Previatti, Matheus Andreoli e 
Jhonatan Conceição destacaram Rio 
Claro como a melhor equipe Cadete 
do estado. Estes três atletas repre-
sentaram São Paulo no campeonato 
Brasileiro e todos trouxeram me-
dalhas. Yuri Previatti, 54 kg, e Ma-
theus Andreoli, 66 kg, ficaram com 
o Bronze. Já Jhonatan Conceição 
venceu todas suas quatro lutas e fi-
cou campeão da categoria até 60 kg, 
destacando-se como um dos melho-
res atletas do Brasil. Após este exce-
lente resultado, Jhonatan foi um dos 
cinco brasileiros convocados para 
representar o país no Sul-americano 
cadete no Equador, mas falhas ad-
ministrativas da Confederação Bra-
sileira impediram que a delegação 
participasse do torneio.

Entre os juvenis, Rio Claro 
também esteve bem representada com 
dois atletas integrando a seleção pau-
lista que disputou o Campeonato Bra-
sileiro em Aracaju. “Kid” Caíque con-
quistou seu segundo título Brasileiro, 
agora entre os juvenis, pela categoria 
até 64 kg. Kevin Nunes venceu seu 
primeiro combate, mas foi derrotado 
na semi-final, ficando com o Bronze 
da categoria até 48 kg. As medalhas 
dos rio-clarenses foram fundamentais 
para que a seleção paulista conquistas-
se a segunda colocação por equipes.

Rio Claro: potência no Boxe

Em menos de sete anos 
Rio Claro passou de uma cidade 
sem tradição no Boxe a uma cidade 
referência nacional na modalidade. 
São Paulo é atualmente o estado 
mais forte das categorias de base, 
sendo que hoje a base das equipes 
paulistas são os atletas rio-clarenses. 
Desde 2008 uma medalha é con-
quistada nas competições nacionais 
anuais, onde boxeadores desta cida-
de do interior paulista vencem atle-
tas de grandes capitais com tradição 
no Boxe, como Salvador, Belém e 
Rio de Janeiro.

No Boxe adulto, até hoje 
não houve um campeonato em que 
a equipe rio-clarense deixasse de 
colocar ao menos um pugilista nas 
finais. Para elevar mais ainda o ní-
vel da equipe adulta, os garotos de 
ontem já são os homens de hoje, 
jovens que entraram no Boxe ainda 
crianças mas que hoje já integram a 
equipe principal da cidade. 

Já estabilizada e reconhe-
cida como a melhor equipe do inte-
rior paulista e celeiro de talentosos 
atletas, o Boxe de Rio Claro tem 
como meta classificar ao menos um 
atleta para os Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro. Para isso, a 
família Macedo vai continuar o sério 
trabalho que vem desenvolvendo na 
cidade há anos, formando campeões 
e pessoas de bem, tirando crianças 
das ruas e colocando nos ringues, 
fazendo-os campeões de Boxe e, 
acima de tudo, campeões na vida. •

Equipes de base e adulta reunidas em evento realizado na academia da 
Cidade Nova em 2009. Fonte: Renato Cataldi.



22 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

Imprensa e opinião pública 
em torno do uso da água no município de 
Rio Claro em 50 anos

Camila Canuto

Dener Toledo Mathias

Mestranda do curso de Geografia, Unicamp

Mestrando do curso de Geografia, Unesp - Rio Claro. 
Email: denertm@yahoo.com.br

Introdução

O presente artigo objetiva apresentar os resultados de pesquisa 
histórica realizada junto ao Arquivo Público Municipal em trabalho inti-
tulado “Águas de Rio Claro”. A partir do levantamento de dados obtido 
pela catalogação de matérias de jornal obteve-se um panorama acerca do 
gerenciamento do uso da água no município desde a década de 1950 até 
os dias atuais. Foi escolhido aleatoriamente o jornal “Diário do Rio Cla-
ro”, tendo sido alvo de detalhada busca de matérias referentes ao assunto 
em questão, as quais foram registradas em fotografia digital e elencadas 
em tabelas na seqüência cronológica. Por fim as matérias foram catalo-
gadas conforme o tema que tratam, o que possibilitou a análise histórica 
sob a ótica da imprensa.

Temas vinculados à questão das águas: o enfoque da imprensa
 

Atentando para uma sequência cronológica dos acontecimentos 
registrados no jornal analisado, bem como para sua contextualização nos 
diferentes ciclos históricos, foi possível constatar que as matérias que se 
associam à água se distinguem em diversos temas, entre os quais se des-
tacam: abastecimento, saneamento, infraestrutura, legislação, tributação, 
política, poluição e desastres naturais. Neste artigo serão enfocados al-
guns aspectos referentes ao gerenciamento dos recursos hídricos no mu-
nicípio de Rio Claro, sobretudo aqueles associados à obras executadas ao 
longo do período analisado.

Abastecimento
 
A década de 1950 é marcada por uma pequena expansão de 

rede de água, sendo que a obra mais notável realizou-se no município de 
Santa Gertrudes. A edição de 15/03/1953 do Jornal Diário de Rio Claro 
apresenta a matéria: “Santa Gertrudes terá água e esgoto”, que mostra 
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os avanços da administração deste 
município no esforço de oferecer 
este serviço à sua população.

Na década seguinte, veri-
fica-se que o tema é abordado com 
uma freqüência cada vez maior, e 
cada vez é dada maior ênfase nas 
ações da administração municipal 
em prol da população da cidade de 
Rio Claro. A matéria de 25/07/1961 
“Inaugurado o 4º filtro de estação de 
água”, evidencia a preocupação no 
sentido de oferecer a uma cidade em 
crescimento as condições mínimas 
de abastecimento. Pode-se consta-
tar pelas matérias de 26/03/1963 e 
de 07/11/1965 que houve uma con-
tinuidade de tais serviços, que tive-
ram uma parcial conclusão no ano 
de 1965: “Ampliação no serviço de 
abastecimento de água” e, “O ser-
viço de águas é motivo de orgulho 
para os rioclarenses”. Tais matérias 
demonstram que de fato o período 
foi marcado por intensos trabalhos 
visando a ampliação do abasteci-
mento de água no município.

Nos anos 70, a ampliação 
da rede de abastecimento esteve 
entre as obras de destaque da ad-
ministração municipal, sobretudo 
abrangendo bairros periféricos da 
cidade de Rio Claro, como pode ser 
constatado em 22/09/1974: “Vila 
Wenzel recebeu rede de água: mais 
de 300 residências beneficiadas” e 
também em 20/05/1975: “No Par-
que das Indústrias: Está sendo subs-
tituída a forma de abastecimento de 
água”. As matérias citadas são al-
guns exemplos de fatos ocorridos 
ao longo da década de 1970 que se 
referem às ações da administração 
municipal. 

O abastecimento de água 
constitui-se num dos aspectos im-
prescindíveis da infra-estrutura ur-
bana, sobretudo devido ao cresci-
mento da cidade, como pode ser in-
ferido sobre Rio Claro na época em 
questão. Tal crescimento, iniciado 
em meados dos anos 60, alcançou 
na década de 1970 sua maior ex-
pressividade, uma vez que vincula-
se ao processo de desconcentração 
industrial ocorrido na metrópole 
paulistana. Rio Claro, por se tratar 

de uma cidade média, comportou 
algumas instalações industriais no 
período em que essas buscaram o 
interior, o que gerou a necessida-
de de obras municipais de infra-
estrutura básica, entre elas a rede 
de água. É portanto notável que as 
décadas de 60 e 70 apresentam a 
maior quantidade de obras visando 
o abastecimento.

Outro aspecto que vale 
citar é a proeminência do DAAE 
(Departamento Autônomo de 
Águas e Esgoto), que se destaca 
por atuar conjuntamente com a 
administração municipal no sen-
tido de gerir o recurso água. É na 
década de 1970 que a atuação des-
te órgão irá começar a aparecer 
com maior evidência, conforme 
constata-se em algumas matérias: 
“DAAE abrirá um poço no distri-
to de Ferraz” (03/09/1978) e “Em 
fase de acabamento o reservatório 
elevado do DAAE” (31/07/1979). 

A década de 1980 apre-
senta também notáveis ações do 
DAAE para o abastecimento da ci-
dade: “O DAAE construiu o maior 
reservatório elevado do Estado” 
(01/01/80) e “DAAE trabalha hoje 
com duas estações de captação de 
água” (26/11/1986). Outras obras 
citadas nesse período foram a cons-
trução da nova sede do DAAE e a 
concepção da estação de tratamen-
to de água ETA II.

Cabe ressaltar que nesse 
período ocorrem alguns dos pri-
meiros problemas ligados à rede de 
água, muitos dos quais em função 
de rompimentos da tubulação que, 
em alguns setores já se apresenta 
obsoleta. Em todos os casos é des-
tacada a atuação do DAAE e da ad-
ministração municipal na resolução 
dos imprevistos.

A partir de 1990 as ma-
térias relativas à questão do abas-
tecimento de água mostram-se 
bastante reduzidas. Isso pode ser 
atribuído ao fato de que nesse pe-
ríodo o crescimento outrora evi-
denciado passa por uma relativa 
estabilização, e a própria expansão 
urbana é freada permanecendo um 
quadro estável. Ressalta-se nesse 

período a construção de uma nova 
central de abastecimento, cuja con-
cepção do projeto à inauguração se 
realizou no espaço de tempo de 8 
anos conforme pode ser verificado 
na matéria de 24/05/1990 “Central 
de abastecimento custará Cr$ 92 
milhões”, referindo-se aos planos e 
orçamento da obra em questão, en-
quanto que na data de 30/04/1998 
veicula-se “Nova central de distri-
buição de água”, apresentando a 
conclusão da mesma.

As matérias levantadas 
permitiram, portanto, compreen-
der os movimentos da administra-
ção municipal frente às demandas 
formadas pela expansão urbana, 
trazendo luz às principais obras re-
alizadas com o intuito de prover ou 
sanar problemas relativos ao abas-
tecimento de água. Tais ações pos-
suem vínculo direto com as demais 
obras visando a melhora da infra-
estrutura urbana, cujo enfoque será 
dado em tópico mais adiante.

Saneamento

O saneamento ambiental é 
reconhecido hoje, como  imprescin-
dível para o desenvolvimento econô-
mico e social e para a manutenção da 
saúde humana. De acordo com Cor-
deiro (2001), o saneamento ambien-
tal exige ações com visão abrangente 
e integrada das ações de: abasteci-
mento de água; coleta e destinação 
adequada de resíduos sólidos; águas 
pluviais e gerenciamento ambiental 
integrado ao uso e ocupação do solo. 
Sob estes aspectos observa-se que nas 
primeiras décadas, dentro do período 
recortado na referente pesquisa, este 
tipo de visão ainda não permeava os 
cenários da cidade de Rio Claro. As 
políticas nacionais de desenvolvi-
mento e urbanização implementadas, 
sobretudo dos anos 50, 60, 70 eram 
guiadas no sentido de promover ur-
banização, mas sem a preocupação 
integradora dos aspectos sanitários, 
o que em décadas posteriores viria a 
ser causa da maioria dos problemas 
ambientais observados.

Entretanto, a postura de-
senvolvimentista do período supra-
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citado é acompanhada pelas cida-
des do interior paulista, e Rio Claro 
empenha-se a entrar neste cenário 
e promulgar a visão progressista 
delineada no contexto nacional. 
Varias notícias são veiculadas de-
monstrando com clareza a visão de 
progresso da região de Rio Claro, 
bem como do próprio município, 
tais como em 25/02/68 “Rio Claro 
continua na rota do progresso” e 
em 24/03/66 “Auxílio de 8 milhões 
à Corumbataí para os serviços de 
esgoto”.

A década de 70 caracte-
riza-se pela tendência à ampliação 
dos sistemas de esgotos pela cida-
de. Cabe ressaltar que neste período 

as notícias se repetem sempre num 
quadro enfático da positividade do 
progresso. São relatados os investi-
mentos, principalmente as políticas 
municipais de cobertura de servi-
ços de saneamento pela cidade, 
como na notícia veiculada no dia 
08/05/71 “Muitos bairros receberão 
a rede de esgoto”, ou em 11/09/71 
“Rede de esgoto: novas extensões”. 
O rápido processo de crescimento 
urbano, responsável por considerá-
vel aumento populacional pressio-
nou o Estado a oferecer serviços 
para suprir a demanda e com isso 
começam a veicular também notí-
cias relacionadas às tarifas de água, 
como em 13/05/77 “Na extraordi-

nária de hoje a edilidade irá apre-
ciar aumento da tarifa de água e es-
goto”. Esta temática permeará pela 
década de 80 oferecendo ao leitor 
do jornal um panorama completo 
dos serviços de saneamento na ci-
dade e seu custo.

São também abordados 
os problemas de infra-estrutura, 
sobretudo dos bairros localizados 
nas porções periféricas. Aspectos 
como falta de serviços de coleta de 
lixo e de esgoto, lixões à céu aber-
to nos bairros falta de estrutura de 
abastecimento são recorrentes as-
suntos no jornal. Percebe-se uma 
mudança na abordagem do jornal 
que em outros períodos não parecia 

Jornal “Diário do Rio Claro”. Fonte: Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.  
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apresentar esta preocupação. Dessa 
maneira tem-se matérias como a 
de 31/08/83 “Parque Universitário: 
esgoto nas ruas e crianças doentes” 
e em 05/02/86 “Paulista I, o bairro 
que tem todos os problemas”.

Nos anos 90 são referen-
ciados propostas de solução para 
os bairros considerados mais pro-
blemáticos, bem como projetos de 
construção de ETE – Estação de 
Tratamento de Esgotos. Reforçan-
do a tendência verificada nos anos 
80 verifica-se também a permanên-
cia de matérias referentes aos pro-
blemas dos bairros. 

Em 25/04/90 a matéria 
intitulada “lotes são vendidos na 
beira de rios” posiciona a questão 
da ocupação em áreas de rios e os 
conseqüentes problemáticas asso-
ciadas a esfera da vulnerabilidade 
tanto ambientais quanto sociais. A 
tendência de abordar questões re-
lacionadas ao meio ambiente e à 
degradação propaga-se até os dias 
atuais.

Infraestrutura 
 
O tema Infraestrutura foi 

enfocado pela sua relação com os 
sistemas de drenagem urbana e as 
obras que de forma geral tiveram 
alguma implicação com o recurso 
água, seja por conceber interferên-
cias nos cursos d’água por meio de 
canalizações e drenagem de cabe-
ceiras como também por alterar 
drasticamente o regime do escoa-
mento superficial e a infiltração de 
água no solo. 

As matérias referentes a 
esse tema terão maior destaque a 
partir do início das obras de cana-
lização do córrego da Servidão e 
construção da avenida Visconde do 
Rio Claro. Em 28/03/1962 a matéria 
“O córrego da Servidão e a Av. Ra-
dial” expõe os planos da administra-
ção municipal em relação às futuras 
obras mencionadas. Já em 24/06/71 
veicula-se “Av. Rio Claro em fase 
de acabamento” e alguns anos de-
pois “DAAE promove intenso ser-
viço da Avenida Visconde de Rio 
Claro” (10/12/75). Ressalta-se que 

tal obra vem a produzir a modifica-
ção por completo e irreversível das 
características ambientais do citado 
córrego.

De maneira geral as obras 
referidas destacam-se pela interfe-
rência que produzem no sistema 
de drenagem urbana. Apesar de 
iniciadas no ano de 1975 as obras 
de canalização do córrego da Ser-
vidão só foram concluídas na dé-
cada de 1980, mais precisamente 
em 30/05/80, quando então é pu-
blicada a matéria “Término da obra 
da Visconde”. Nessa década são 
enfocadas diversas obras de gale-
rias pluviais, como em 14/07/1982 
“Galerias para resolver a situa-
ção das grandes enchentes da av. 
40 – Obras das galerias prometem 
solução” e alguns anos depois em 
19/03/1985 “Começa a construção 
das galerias da Vila Martins” e, por 
fim em 05/12/1989 “Prefeitura está 
implantando 1,5 Km de galerias”. 

São também apresenta-
das matérias referentes a outras 
obras de infra-estrutura tais como 
em 05/09/1982 “Urbanização da 
via Kennedy” e, no mesmo ano, 
11/09/82 “Drenagem do canal que 
passa dentro do bairro Inocoop”. 
As vias públicas e expressas são 
enfocadas no que tange à obras 
de restauração, como em 23/11/89 
“Prefeitura dá especial atenção à 
manutenção de estradas”.

É importante ressaltar que 
em todos os anos há uma série de 
matérias que apontam os problemas 
de infra-estrutura enfrentados pelos 
moradores dos bairros periféricos, al-
guns dos quais foram citados no tópi-
co Saneamento. Em geral percebe-se 
que o jornal analisado atua como um 
veículo crítico útil à população.

Considerações Finais

Os dados contidos nas 
matérias de jornal têm sido am-
plamente úteis para lançar luz às 
questões que envolvem o geren-
ciamento dos recursos hídricos no 
município de Rio Claro ao longo 
das décadas precedentes ao ano de 
1950. Crê-se que tais matérias po-

dem contribuir não somente com o 
conhecimento acerca dos aconteci-
mentos envolvendo o assunto, mas 
também acerca da própria opinião 
pública a respeito das ações de ca-
ráter público ou privado na utiliza-
ção do recurso água. 

Considera-se que o jornal 
analisado veiculou, ao longo do pe-
ríodo em questão, a informação que 
o povo necessitava para acompa-
nhar os progressos realizados pelo 
município no que se refere à temáti-
ca das águas. É importante ressaltar 
que sendo um veículo de informa-
ção e, portanto, formador de opinião 
pública, seu papel na formação de 
cidadãos plenamente conscientes do 
uso da água e seu gerenciamento é 
indiscutível. Assim, embora nas últi-
mas décadas tenha sido dada ênfase 
às questões ambientais, ainda é pre-
ciso caminhar mais nesse sentido, 
buscando a formação de uma socie-
dade mais comprometida com o uso 
sustentável do recurso água.•               
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Minha Samambaia Querida

Perto do antigo bar do Nelson e da Santa,
Começava a Rua Samambaia.
Rua simples, chão batido, rodeada de chácaras:
Dos Beltrati à do Moreno à do Serafim,
E a maior, do antigo França,
Se muito, um quilômetro de extensão.
Um quilômetro de trabalhos, lutas e sacrifícios.
De amizades sinceras.
De tristezas e alegrias compartilhadas,
Com emoção!
Poeira... Lama... Areião...
Barrancos sustentando casas.
Outras à rês do chão...

Bolinhas de gude, piões, roda pneus...
Cavalos de pau.
E mil outras distrações
A entreter a molecada
No dia a dia da rua tranqüila
Enquanto meninas pulavam corda
Amarelinha
E brincavam de roda e adivinhação...

Nos varais, roupas estendidas
A secar ao vento...
Nos lares, mães, esposas,
Dedicavam-se as tarefas domésticas.
Os pais, só à tardinha
Chegavam do trabalho,
A pé ou de bicicleta
O veículo de então.

José Roberto Sotero

Trecho da Rua Samambaia, na altura das Avenidas 18 e 20. 
Fonte: Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro. 
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Noites quentes, pessoal nas calçadas,
Conversa animada com os vizinhos.
Noites frias, o crepitar de fogueiras.
Pipas... balões no céu...
Num tempo de despreocupação...
Bolas de meia de rolar.
Crianças de pés descalços, correndo,
Felizes enchendo a vida de risos.

De repente, o som de um berrante,
Ao longe, anunciava a boiada.
Correria geral...
Cachorros latindo
Crianças pulando cercas...
Mulheres fechando casas
E o rádio do Zurco Natal silencia,
Mais um pouco surge a boiada
Levantando poeira.
A passagem do gado
Era sempre um espetáculo à parte,
Naquela paisagem tranqüila.
Acompanhada pelos que estivessem
Em casa, das janelas entreabertas.

Aos domingos, o catecismo
E o almoço caprichado.
E o dia inteiro para folgar...
Vinha o vendedor de quebra-queixo.
E o biju com sua matraca,
A atrair a criançada.
Mais o homem do realejo.
E o vendedor de ovos e frangos,
Com a molecada atrás gritando:
“Pata patinha, gala galinha...”
Rua inesquecível da minha infância
E juventude!
Os anos passaram 
E as boas lembranças ficaram
Para sempre,
Gravados na minha memória.
Dos amigos e conhecidos,
Muitos já nos deixaram...
Outros, de cabelos embranquecidos, 
Guardam na saudade o passado.

Hoje toda asfaltada,
Barrancos desapareceram.
Boiadas não passam mais...
Mas na antiga Rua Samambaia,
Lembranças inesquecíveis ficaram
Para nosso coração alegrar.

Detalhe das casas da Rua Samambaia. Fonte: Arquivo 
Público e Histórico do Município de Rio Claro.

Reservatório de Água da Samambaia, que teve iniciada 
sua construção em 1885. Neste local, atualmente, 

encontra-se construída, porém desativada, 
a cantina da UNESP – Rua 10) Fonte: Arquivo Público 

e Histórico do Município de Rio Claro.
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A Origem Universitária: 
Criação da Fafi sob fogo da USP

J.R. Sant´Ana
Pedagogo e jornalista.
E-mail: jrsantana10@gmail.com

O pioneirismo de Rio Claro em ter uma Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, antes Fafi e hoje Unesp, mobilizou a vida acadêmica 
paulista em meio à década de 1950. Valeu de intenso desafio ao governa-
dor Jânio Quadros (1955/59) imposto pelos catedráticos da Universidade 
de São Paulo (USP) com apoio reacionário da União Democrática Nacio-
nal (UDN), partido que integrava a elite intelectual e econômica do país.

“Interior é para se criar galinhas e não abrigar faculdades e cien-
tistas”, alardeavam os contrários à descentralização universitária.

Por época da elaboração do projeto e votações na Assembléia 
Legislativa criando o chamado Instituto Isolado de Ensino Superior, jor-
nais da Capital estampavam violentos artigos ou publicidades repudiando 
a iniciativa.

Eleito com votos da UDN e tendo o governo estadual composto 
por vários secretários do partido, inclusive o da Educação, Jânio Quadros 
sempre admitiu tais pressões, chegando a declarar que sancionou a lei que 
criou a faculdade de Rio Claro à revelia de seu secretariado.

Na luta, que não foi pouca, Jânio contou com heróis da resistên-
cia para concretizar a reivindicação original de Rio Claro.

Às primeiras tentativas, frustradas, de instalação de curso supe-
rior no município estiveram os deputados estaduais Silvio Pereira, com 
seu projeto de curso de Economia, e Ulysses Guimarães, que chegou a 
propor curso de Geologia. Finalmente, foi o projeto do deputado Maurício 
dos Santos que se concretizou em forma da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras (FAFI), promulgado como lei em 7 de junho de 1957.

Em meio ao processo de discussão e instalação cerceado pela 
USP e UDN esteve na linha de frente o diretor e fundador da unidade local 
João Dias da Silveira, vindo da USP. Persistente e habilidoso ele conse-
guiu costurar as adversidades que chegaram a ponto dos diretores das fa-
culdades da USP pedirem demissão coletiva em dezembro de 1957. Nada, 

Sucesso da instalação de uma faculdade estadual no interior, hoje Unesp, 
nasceu da mobilização de estudantes de RC e campanha contra da USP

As imagens deste artigo foram retiradas da publicação “Os 50 anos de Ensino Superior Público em Rio Claro”, UNESP, 2008. 
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porém, evitou o projeto pioneiro de 
seguir em frente. 

Entre as dificuldades 
junto à Assembléia Legislativa 
aos primeiros sinais de sucesso da 
pioneira idéia de interiorização do 
ensino superior, verificou-se a dis-
puta entre vários deputados que 
investiram no interesse em levar a 
conquista para suas cidades. A ar-
ticulação entre Rio Claro e o go-
verno estadual conseguiu superar 
também este momento difícil.

Rio Claro esteve com 
suas bases amplamente mobiliza-
das durante anos, o que valeu como 
sustentação para o governador 
atender à reivindicação nascida no 
município. 

João Dias da Silveira 
contou com apoio irrestrito dos 
prefeitos Augusto Schmidt Filho e 
Argemiro Hofling, dos presidentes 
da Câmara Municipal, Irineu Pen-
teado Filho e Antonio Maria Mar-
rote com os vereadores das respec-
tivas legislaturas.

O juiz Luiz Gonzaga de 
Arruda Campos e o padre Olavo 
Pezzotti, rio-clarense instalado em 
São Paulo, mobilizaram apoio fun-
damental nos encaminhamentos po-
líticos local e em São Paulo. Nicolau 
Scarpa Júnior custeou gastos im-
prescindíveis para viabilizar as ins-
talações da faculdade que nascia sob 
significativa carência orçamentária.

Origem

A bem-sucedida propos-
ta de interiorização do ensino su-
perior nasceu como reivindicação 
popular em Rio Claro. Mais exa-
tamente, da mobilização de alunos 
e professores das escolas Joaquim 
Ribeiro, Escola Industrial, Koelle, 
Bilac, Puríssimo e Alem. 

As unidades escolares 
dispunham de ensino médio. Seus 
alunos dependiam de alternativas 
de ensino superior ao final dos 
cursos. Como as alternativas não 
existiam, a proposta foi criá-la no 
próprio município através de uma 
faculdade estadual. As opções na 
época eram distantes, faculdades 
federais ou particulares ou na Ca-
pital.

Na extensa lista de es-
tudantes mobilizadores da campa-
nha pró-faculdade encontravam-se 
Luiz Davi Sobrinho, A. Vignini de 
Lima, Marco Aurélio Pezzotti, Be-
nedito Vanderley Sasso, Jairo S. da 
Silva, Virgílio Cação Filho, Odair 
Giorgi. 

Logo entidades sociais 
ampliaram a movimentação com 
presença decisiva da Associação 
Comercial e Industrial, a Sociedade 
Amigos da Cidade e os clubes de 
serviço Rotary e Lions. Personali-
dades políticas ou da comunidade 
somavam forças no processo, como 

os deputados Ulysses Guimarães e 
Castilho Cabral, Sylvio Schilliter, 
Januário Sylvio Pezzotti e Antonio 
Buschinelli.

Criação

Promulgada a lei de 7 de 
junho de 1957, o governador criava 
a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Rio Claro. A notícia foi 
recebida com grande festa no mu-
nicípio. Estudantes das seis esco-
las promoveram desfile cívico pe-
las ruas centrais que terminou em 
grande confraternização no Jardim 
Público.

O professor da USP, João 
Dias da Silveira, foi designado para 
avaliar as condições necessárias 
para instalação da faculdade. Di-
versas faculdades já haviam sido 
criadas para o interior sem que ti-
vessem sido instaladas. Marília e 
Assis estavam em compasso de 
espera. Silveira venceu essa rotina. 
No ano seguinte, a 27 de setembro 
de 1958 inaugurou a faculdade. A 
aula inaugural aconteceu em 16 de 
março de 1959.

Por época da instalação 
da Fafi, Rio Claro tinha mais de 55 
mil habitantes e um total de 10 mil 
estudantes. O índice de alfabetismo 
era considerado alto no interior, 
chegando a 80%. O município era 
ponto de convergência de 20 cida-

Prédio da Rua 10, nos anos 1960.
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des e área de influência para 600 
mil habitantes da região. Estes in-
dicadores foram básicos para loca-
lização de uma unidade de ensino 
superior.

Em suas mémorias redi-
gidas como subsídios para a his-
tória do ensino superior no muni-
cípio, o professor emérito Antonio 
Buschinelli, um dos fundadores da 
Fafi, avalia uma das características 
que teriam justificado a mobiliza-
ção local verificada nos anos 1950.

Conforme seu registro 
nos apontamentos deixados, ele 
considera:

 Não tendo Rio Claro se 
desenvolvido industrialmente, os 
jovens da cidade encontraram 
nos estudos seu principal moti-
vo de ocupação e preparo, o que 
explica que Rio Claro, por essa 
época, tivesse já seis escolas 
secundárias superlotadas de alu-
nos, enquanto em outras cidades, 
industrializadas e de população 
equivalente, apresentavam um 
número bastante menor de es-
colas. É que a mocidade destas 
tinha nas fábricas suas principal 
ocupação não lhe restando tempo 
para a escola. Justificava-se, por-
tanto, em Rio Claro, mais que em 
qualquer outra cidade do estado, 
uma escola de nível superior.

A distribuição de cursos 
isolados em outras cidades que vie-
ram a compor a Fafi tem por base a 
avaliação inicial que João Dias da 
Silveira fizera em Rio Claro quanto 
aos recursos disponíveis.

Em correspondência ao 
governador Jânio Quadros, ele fez 
assinalar que os recursos disponi-
bilizariam a instalação de quatro 
cursos locais a serem definidos 
conforme pesquisa que localizasse 
a demanda regional. 

Como a legislação da 
interiorização do ensino superior 
previa 12 cursos, sua sugestão ao 
governo estadual era de outras ins-

talações, no caso em Marília e As-
sis. Assim aconteceu, com Rio Cla-
ro tornando-se sede dos cursos de 
Matemática, Biologia, Geografia e 
Pedagogia. As faculdades de Marí-
lia e Assis foram criadas simultane-
amente a Rio Claro. 

Construção

A reação da USP contra 
a descentralização do ensino supe-
rior e instalação de uma faculdade 
em Rio Claro serviu de motivação 
para João Dias da Silveira. Projetar 
e implantar uma faculdade estadual 
pioneira no interior ganhou todas 
suas atenções e esforços. A missão, 
quase impossível, veio a ser reali-
zada com sucesso, mas sob um am-
plo leque de dificuldades.

Dias da Silveira instalou 
seu posto de luta em uma sala da 
prefeitura, cujo prédio na época es-
tava localizado onde hoje é a So-
ciedade Italiana, e depois em outra 
sala, onde se encontra atualmente 
o Banco do Brasil. Seus assessores 
vieram por cessão da prefeitura. 
Eram dois, Marco Pezzotti e Anto-
nio Buschinelli.

No papel, a então Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Rio Claro fora criada pela lei 
promulgada pelo governador Jânio 
Quadros em 7 de junho de 1957. 
Prédio, instalações, equipamentos, 

Primeira formatura, 1963.

Alunos do curso preparatório, 1957.
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biblioteca, estrutura burocrática e 
acadêmica, definição de cursos, se-
leção e contratação de professores, 
concurso para inscrição de alunos, 
para tudo isso e algo mais João 
Dias teria um ano e meio até a aula 
inaugural em 1959.

A dotação orçamentária 
era desprezível, apenas Cr$ 5 mi-
lhões. Em busca de outros recursos 
junto ao governo estadual, ele che-
gou a assinalar que o orçamento de 
uma faculdade equivalente na USP 
era de 80 milhões. Em Rio Claro, 
por exemplo, o orçamento da es-
cola Joaquim Ribeiro representava 
o dobro do que ele dispunha para 
criar a Fafi.

Nada teria se resolvido 
sem a contribuição permanente do 
poder público municipal. Prefeitura 
e Câmara desdobraram-se em so-
corro. O prédio em construção para 
abrigar a escola primária Barão de 
Piracicaba foi destinado para a fa-
culdade, no bairro Santana. Com 

ampliações e desapropriações. Da 
verba destinada para construção 
do novo Paço Municipal, o atual, 
foram redestinados CR$ 5 milhões 
para as obras. A família Scarpa fez 
doação de todos os móveis neces-
sários.

Em paralelo, o diretor da 
faculdade de formação cuidava de 
planejamento interno e definições 

de caráter burocrático junto ao Mi-
nistério da Educação e ao governo 
do estado. Através de seus contatos 
na França, Alemanha e Itália, ele 
reunia modelos pedagógicos e mes-
mo professores. Pesquisa de clien-
tela através da imprensa regional 
definiu os cursos a serem implan-
tados.

Garantidas as primeiras 
conquistas e tornado o processo 
irreversível, Jânio Quadros veio a 
Rio Claro em 26 de abril de 1958 
para lançamento da pedra funda-
mental do prédio. Em comitiva que 
reunia autoridades e políticos locais 
e da região, estiveram os secretá-
rios Carvalho Pinto (Fazenda), Fa-
ria Lima (Obras Públicas), Castro 
Neves (Governo) e Antonio Quei-
roz (Justiça).

Simultaneamente, em 
trabalho pioneiro, em Rio Claro 
transcorriam os chamados Cursos 
Prévios, cujo objetivo era preparar 
os alunos para uma seleção de alto 

nível para a faculdade. Esta preocu-
pação com qualidade sempre nor-
teou a disposição de João Dias, que 
por mais de uma vez garantiu-se 
contrário a investir em descentrali-
zação sem qualidade. Neste ponto 
concordava com seus companhei-
ros de USP.

Na rota das realizações, 
foram contratados os primeiros fun-

cionários: Marco Aurélio Pezzotti, 
Célio José Escher, Martin Bueno de 
Mesquita, Dalwir R. Pinto e Maria 
de Lourdes Santos, e os servidores 
Pedro Franco, Rafael Dória Filho, 
Luiz Soave, Orlando de Souza e 
Fernando Contatto.

Na seqüência, foram 
contratados os professores, todos 
autoridades em suas especialida-
des, num total de quinze, entre 
eles: Karl Arens, Warwick Estevam 
Kerr, Mário Tourasse Teixeira, Fer-
nando Altenfelder, Jeanne Berrance 
de Castro, Rui Castro, Frank Perry 
Goldmann e mais cinco professores 
assistentes.

Em sua origem, o cor-
po docente trazia profissionais dos 
estados do Rio de Janeiro, Paraná 
e São Paulo. Eles vinham de insti-
tuições como ITA, Luiz de Quei-
roz, USP, PUC-SP, Faculdade de 
Filosofia do RJ, Universidade de 
Curitiba, Faculdade Fluminense de 
Filosofia.

Autorizado o funciona-
mento da Fafi em publicação de 20 
de janeiro de 1959 pelo Ministério 
da Educação do governo Juscelino 
Kubitschek, a aula inaugural acon-
teceu em 16 de março de 1959 pro-
ferida pelo reitor da USP, Zeferino 
Vaz. A presença do representante 
da USP consolidava a conquista 
que muitos consideraram impossí-
vel. A segunda aula inaugural acon-
teceu em 5 de março de 1960, pelo 
catedrático da USP, Carlos Henri-
que Liberalli. O jornalista João de 
Scantimburgo proferiu a terceira 
aula inaugural, em 8 de abril de 
1961. As aulas regulares da primei-
ra turma tiveram início em 16 de 
março de 1959.

A primeira formatura 
trouxe o governador Adhemar de 
Barros para grande sessão solene 
no Grupo Ginástico em 15 de mar-
ço de 1963. Pelos diplomandos fa-
lou o jovem Ingo Koelle.

Os primeiros diploma-
dos da Fafi em Biologia foram: 
Ana Augusta Leone, Angela Hele-
na Torrezan, Antonio Carlos Stort, 
Catalina Romero Lopes, Darvin 
Beig, Edy de Lello, Fohad Chacur, 

Primeira solenidade de formatura,1963.
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Maria José Veroneze, Maria Neysa 
Silva, Mariley Colombini, Ronaldo 
Zucchi, Rosemari Aparecida Am-
blat, Rubens Alves da Cunha, Ruth 
Henrique Povoas, Vail Ferreira da 
Silva, Vera Cruz e Vilma Maule.

Em Matemática se forma-
vam: Agenor Cortarelli, Ameris de 
Lourdes Viti, Luiz Antonio Fávaro, 
Maria de Lurdes Fonseca, Mineko 
Kawakami, Natalino Adelmo de Mol-
fetta, Nilza Queiroz Teles Eigenheer, 
Paulo Adão Monteiro, Ricardo Abe e 
Rubens Ferreira de Amaral Mello.

Os formados do curso de 
Pedagogia foram: Berenice Cresta-
na, Dair Aily, Ellen de Campos Via-
na Dória, Gilty Aparecida Ribeiro 
dos Santos Vilela, Ingo Roberto 
Koelle, Leda Coletti, Maria Cecí-
lia de Oliveira, Maria Stella Perin, 
Osny Telles Marcondes Machado e 
Wilson Jacomini.

O curso de Geografia tra-
zia os formandos: Antonio Vitório 
Lorenzon Filho, Beatriz Liris Berbe-
lo, Maria Lígia Prado Almeida, Mari-
sa Silva e Margarida Maria Penteado.

Em solenidade considera-

da apoteótica pelas tantas dificulda-
des vencidas, a primeira formatura 
marcou o sucesso da descentraliza-
ção do ensino superior público no 
país. João Dias da Silva, o herói da 
resistência, pronunciou histórico dis-
curso. Em meio a sua fala, chegou a 
enfatizar: “mau grado os incrédulos e 
pessimistas, na nossa Rio Claro exis-
te agora o instituto de ensino superior 
que, afirmam os entendidos, pode se 
equiparar com os melhores do país”.

Sempre colocando a edu-
cação de qualidade como foco de 
todo seu trabalho, ele veio a destacar: 
“naturalmente, vos falo de educação 
capaz de produzir cultura realmente 
humana, capaz de cada vez mais des-
pertar o homem, a condição humana”.

Crítico das iniciativas 
político-pedagógicas inconseqüen-
tes, João Dias reiterava e alertava: 
“na cegueira dominante, chega-se a 
propor planos de emergência para 
a educação como se a formação de 
um intelectual pudesse dispensar o 
fator tempo”. Ao que fazia emen-
dar, com ênfase: “desejam subme-
ter as atividades do espírito ao rit-

mo acelerado com que se obtém a 
produção em série; esquece-se, em-
bora o neguem, que o essencial no 
campo do saber é saber bem”.

A Fafi constitui-se em 
Unesp em 26 de janeiro de 1977. 

Fonte:

Entrevista com o ex-governador Jâ-
nio Quadros, São Paulo, 1988.

Leituras indicadas:
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Presidente Ernesto Geisel observa maquete do Instituto 
de Biociências.

Inauguração do primeiro prédio do campus.

Geisel descerra placa comemorativa.

Comitiva presidencial no campus Bela Vista, 1977.
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Radionovelas: cultivando a história 
com a inclusão do nosso povo

Jucá Julio Sanchez Trindade
Pedagogo, ator e editor sonoro no projeto: “Caravana na Onda da Cidade Azul”
E-mail: jukastrindade@hotmail.com

Colaboração: Antonio Neto 
Radialista, produtor e coordenador da Oficina Cultural de Rádio Teatro

Rompendo distâncias, o homem, desde os tempos mais remotos, 
acalenta seus anseios e desejos, com a comunicação. Interagir, por si só, 
com o mundo, por meio de seus sonhos, é a prática que o torna sujeito ao 
conhecimento.

Quando Tróia caiu, em 1250 a. C., Agamêmnon resolveu con-
tar o fato à sua mulher, Clitemnestra, fazendo fogueiras no alto de 
montes vizinhos. Este é o registro mais antigo do uso da comunica-
ção sem fio, a distância (POLETTO; FERNANDES, 2009, p. 135)

Por intermédio da educação libertadora, a qual dialoga sobre os 
processos históricos da sociedade, se mantêm as relações autorreflexivas, 
a fim de problematizar os objetos, em torno de um só conhecimento. Isso 
torna possível a comunhão mediada pelo mundo, na qual o homem não 
deposita ideologias, com a prática da autoridade (FREIRE, 1983).

De acordo com Freire (1983), a prática da autoridade é uma éti-
ca de mercado, na qual se pode equacionar a educação “bancária”, a que 
desliga do mundo os homens, soltando-os isoladamente em fragmentos, 
sobretudo desprendidos da investigação crítica, numa imersão que aliena 
os sujeitos, no que se refere ao caráter de ser autenticamente reflexivo.

Em busca de maior autonomia para o processo de comunicação, 
as práticas cotidianas foram revolucionadas, nos 80 anos de existência 
do rádio brasileiro, por meio da superação de barreiras geográficas e dos 
sucessos inventivos que consolidaram gêneros de programas (FERRONE, 
2010).

Conforme Poletto; Fernandes (2009), por meio da combinação 
elementar de voz, silêncio, música e efeitos sonoros (ruídos de estúdio), 
compreende-se a discussão das características da transformação de funda-
mentos tecnológicos, e de desenvolvimento de meios de comunicação e 
informação, no último século. Este processo histórico iniciou os radiou-
vintes, em uma linguagem composta de expressões, não apenas verbais 
com níveis conscientes e inconscientes: a linguagem radiofônica, que é 
um meio de sensibilizar, sem transmitir uma mensagem como verdade 
absoluta.

A história registra que o rádio brasileiro, entre as décadas de 1940 a 
1950, apresentou um crescimento interno e grande repercussão junto ao público 
alcançado de tal modo, que esse período é denominado como os anos dourados do 
rádio brasileiro (FERRONE, 2010).

Gravação do roteiro: “Uma estrela para dois”, do 
programa: “Romance e Melodia” – Produção de 
Antonio Neto (Rádio Educação e Cultura de Rio 

Claro). Da esquerda para direita, estão: Francisco 
Pereira Filho; Dalva Ferreira Pison; Roberto 

Fernandes e Vitória Senne.
(Fonte: Arquivo pessoal de Antonio Neto)

A seleção de elenco, realizada em 1992, para 
os interessados em participar das produções 

independentes do publicitário Antonio Neto, a 
que contou com o talento de Roberto Fernandes 
e as participações especiais de Esmeralda Martins 

Schlittler Fernandes, idealizadores do programa 
“Cultura Talk-Show”.

 Fonte: Arquivo do projeto: “Caravana na Onda da 
Cidade Azul”.
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Para Cappellini; Pelle-
grini; Godoi (2008), o resgate da 
cultura radiofônica brasileira é um 
meio propício de entretenimento, 
que promove a inclusão social dos 
cidadãos, os quais necessitam das 
sensações auditivas, e dos que es-
peram uma nova oportunidade no 
mercado de trabalho.

As produções artísticas 
culturais, por intermédio do adven-
to do rádio, contribuem, por serem 
um instrumento de ensino eficaz, 
como também uma prestação de 
serviços à comunidade, diante da 
formação de valores e hábitos nos 
sujeitos, para que sejam capazes do 
exercício da cidadania e da cons-
trução, tanto da oralidade, quanto 

Da esquerda para direita: Marcos S. T. Lopes; 
Emerson Macedo; Roberto Fernandes; Fabiano 

Cipriano; Dorival C. Fontes; Decio Esher; Cláudio 
Tonétte; Antonio Neto, na gravação do roteiro 

adaptado do clássico cinematográfico: “Marcelino 
Pão e Vinho”, radiofonizado em 1994, pela Rádio 

Educação e Cultura de Rio Claro.
Fonte: Arquivo do projeto: “Caravana na Onda 

da Cidade Azul”.

Seguem, da esquerda para direita, alguns de 
nossos agentes de teatro pelo rádio em 2010: 

Stefany Poliana Lemos; Jucá J. S. Trindade; 
Magda Ap. dos Santos Lemos; Rosangela F. 

Camilo, no processo de gravação do roteiro de 
Esmeralda Martins Schlittler Fernandes: “Telma 

merece ser feliz?”.
Fonte: Arquivo do projeto: “Caravana na Onda 

da Cidade Azul”.

Gravação da radionovela: “Marcelino 
Pão e Vinho” (1994), por meio da 
colaboração dos participantes da 

Oficina Cultural de Radioteatro de 
Rio Claro, como seguem na imagem, 
da esquerda para direita: Dorival C. 
Fontes; Roberto Fernandes; Claudio 

Tonéte, Fabiano Cipriano; Decio 
Escher e Lino Santos.

(Fonte: Arquivo pessoal de Antonio Neto) 

É possível observar, da esquerda 
para direita: Antonio Neto e 

Fabiano Cipriano, um registro 
de uma cultura ainda viva em 

1992, que revela a importância de 
projetos de rádio, os quais estejam 

voltados para integração entre 
públicos de todas as idades. Fonte: 
Arquivo pessoal de Antonio Neto)

da escrita (FERRONE, 2010).
De acordo com Cappelli-

ni; Pellegrini; Godoi (2008), os 
efeitos sonoros e ruídos de estúdio 
são comprometidos, na teledrama-
turgia, por conta do excesso de pro-
dução do áudio e das trilhas sono-
ras, que alteram a naturalidade dos 
sons originais da cena. Isto torna 
complicada a contextualização do 
enredo para os deficientes visuais, 
devido ao suporte dramático das te-
lenovelas serem muito baseados na 
imagem.

Na prevenção do proces-
so da exclusão, o Projeto: “Carava-
na na Onda da Cidade Azul”, por 
meio dos esforços do radialista, ro-
teirista, dramaturgo e ator, Roberto 
de Lima Fernandes (1949-1996), 
desde meados dos anos 90 desen-
volve um trabalho de conquista do 
espaço perdido pelo rádio, devido 
ao surgimento da televisão, e da In-
ternet, etc.

De acordo com a Folha de 
São Paulo (1992), um processo de 
seleção de elenco, para produções 
artísticas culturais, no município de 
Rio Claro-SP, originou a “Oficina 

Cultural de Rádio Teatro”, a qual 
é coordenada pelo publicitário e 
produtor Mauro Antonio Aparecido 
Gallo (Antonio Neto), direcionada 
atualmente pelo poeta, Marcos Ser-
gio Tertuliano Lopes. 

Apresentam-se, em di-
vulgações do programa: “Assim 
era o Rádio”, em cujas obras pro-
duzidas de forma independente, 
pode-se perceber a importância dos 
valores e, principalmente, da re-
construção diária da autoestima dos 
povos alcançados.

Um projeto movido pela 
expectativa de trazer um pouco do 
passado dos anos dourados do rádio 
brasileiro, sendo uma realização, 
que impulsiona a conquista pessoal, 
profissional e cultural dos sujeitos, 
indo além da capacitação para os 
ambientes radiofônicos, pois visa 
o engajamento social e educacional 
dos indivíduos.

A metodologia do presen-
te projeto é efetivada por intermédio 
de radionovelas e teatros pelo rádio, 
a fim de proporcionar vivências so-
ciopedagógicas, as quais fortaleçam 
os processos coletivos de troca e 
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diálogo: a comunicação entre as di-
versas camadas da sociedade.

O tratamento da informa-
ção, nesse sentido, parte do pressu-
posto da difusão de uma cultura de 
direitos artísticos e culturais, por 
meio de um processo educativo, o 
qual tem como fundamento a de-
mocratização da cultura e do saber.

Para tanto, o poder refle-
xivo, crítico da realidade, é trabalha-
do junto aos participantes, de modo 
a oportunizar o desenvolvimento da 
autonomia, em um processo edu-
cativo, mediado pelos conceitos de 
Educação, na perspectiva da peda-
gogia do oprimido de Paulo Freire 
(1996, p. 105):

Os homens, pelo contrá-
rio, ao terem consciência de sua 
atividade e do mundo em que 
estão, ao atuarem em função de 
finalidades que propõe e que se 
propõe, ao terem o ponto de de-
cisão de sua busca em si e em 
suas relações com o mundo, e 
com os outros, ao impregnarem 
o mundo de sua presença cria-
dora através da transformação 
que realizam nele, na medida 
em que dele podem separar-se 
e, separando-se, podem com ele 
ficar, os homens, ao contrário 
do animal, não somente vivem, 
mas existem, e sua existência é 
histórica.

Evidencia-se, indo ao en-
contro da proposta de Melo (2010), a 
implementação do projeto de formação 
de atores e atrizes, bem como de capaci-
tação de produtores técnicos, pois é en-
riquecendo a valorização da importân-
cia dos trabalhos de radionovelas edu-
cativas, que se dá extrema relevância ao 
tema, e assim se permite a combinação 
do lúdico com o educativo, o que é de 
utilidade adulta e infantil. 

Os princípios de práxis, 
nestes processos, humanizam-se 
por conta da prática de intervenção 
no mundo, a fim de produzir um su-
porte, o qual não permita o esqueci-
mento: o registro da vida do homem 
e de sua existência (FREIRE, 1996).

Assim sendo, é necessá-

rio constar neste artigo, que o pro-
jeto: “Caravana na Onda da Cidade 
Azul”, por meio do programa: “As-
sim era o Rádio”, foi classificado 
como semifinalista na Categoria 
Organização da Sociedade Civil da 
3ª edição do Prêmio Cultura Viva 
(2010), destinado a estimular e dar 
visibilidade às iniciativas desen-
volvidas no âmbito da articulação, 
entre cultura e comunicação.

Como se pode observar, 
o Ministério da Cultura, a Petro-
bras e o Cenpec (Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação Cultura 
e Ação Comunitária) certificaram 
que a iniciativa do presente projeto 
é reconhecida pela Associação das 
Entidades Usuárias do Canal Co-
munitário de Rio Claro.

Como se revela em seu 
processo histórico, o projeto: “Ca-
ravana na Onda da Cidade Azul” 
permanece em abertura à fala do 
outro, mas não se reduz a auto-anu-
lação. Pois, em seu sentido, tem-se 
como o objetivo a pedagogia da 
autonomia, a qual demanda escuta 
legítima na prática de construção 
da democracia, apesar da realidade 
precedente, com a inserção do diá-
logo como importante mecanismo 
de “leitura de mundo”, para que se 
humanizem as relações político-
pedagógicas, a fim de considerar 
sempre a “leitura da palavra”, sem 
a qual a prática educativa perde o 
sentido e a sensibilidade (FREIRE, 
1996). 

Incitando a transforma-
ção entre os povos alcançados 
pelo trabalho, com a qual uma 
qualidade indispensável à consci-
ência do inacabamento do ser hu-
mano, torna-se possível perante o 
conhecimento cabal do objeto em 
sua relação com a nossa visão crí-
tica da eticidade. 

Cabendo lembrar que, 
a partir do exercício que proble-
matiza a linguagem, envolve-se a 
cultura com o âmbito da comuni-
cação nos níveis mais profundos e 
complexos da existência das gentes 
(FREIRE, 1996).

Contudo, a apropriação 
da inteligência do conteúdo - a cla-
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reza do objeto de aprendizagem nas 
atividades radiofônicas, aproxima 
os sujeitos dialogicamente de mé-
todos sistêmicos, a favor de que os 
aprendizes produzam e compreen-
dam a arte, em lugar de recebê-la, 
na íntegra: o resgate do teatro pelo 
rádio. 

Por derradeiro, faz-se 
necessário a sociedade civil con-
cluir que iniciativas deste porte 
contribuem no sentido da forma-
ção do cidadão, como sujeito em 
favor da ética universal. Portanto, 
evidenciam-se as radionovelas 
educativas, como um instrumen-
to técnico-operativo, que agrega 
conhecimento aos processos edu-
cativos, levando-se em conta as 
linguagens artísticas culturais no 
contexto coletivo da arte histori-
camente construída. •  
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A Gruta do Leão
O imaginário, o redescobrimento e a 
inclusão nos registros históricos 
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Famosa pelas histórias que a cercam, a Gruta do Leão, loca-
lizada no Jardim Público de Rio Claro, sempre despertou interesse da 
população e também dos órgãos administrativos. A arqueóloga Maryzilda 
Couto Campos lembra que foi procurada pela prefeitura na passagem dos 
anos 80 para os anos 90 para descobrir o local exato que estaria enterrada 
a edificação. “Fui procurada pela prefeitura de Rio Claro e pelas funcio-
narias do Arquivo Público para realizar uma prospecção para identificar 
onde ficava a gruta do leão”, disse.

De acordo com a arqueóloga, a iniciativa começou após a des-
coberta de uma foto que registrava duas senhoras e uma criança e ao 
fundo figurava a gruta artificial. “Algumas informações indicavam que a 
gruta ficava em frente do Cinema Excelsior. Assim, aproveitando um fim 
de semana prolongado que estive na cidade, com a ajuda dos funcionários 
da prefeitura realizei um corte no local indicado, mas nada foi encontra-
do”, pontua.

No entanto, Maryzilda, que contava com a experiência de 20 
anos na área arqueológica, propôs a realização de uma nova busca. “Es-
colhi um local onde a vegetação era mais baixa e o nível do canteiro do 
jardim mais alto, e logo no início da escavação apareceu uma cúpula de 
tijolos e cimento, na esquina da Rua 4, com a Avenida 2, em frente da Te-
lefônica”, destaca argumentando que no momento não existia condições 
de realizar uma escavação arqueológica, desse modo, tapou novamente os 
vestígios e aguardou uma nova oportunidade.

Muito tempo depois a profissional retornou para Rio Claro para 
desenvolver outro trabalho: o Projeto do Túnel da Rua 6. “Enquanto es-
perava a autorização para pesquisa do IPHAN, aproveitamos e demos an-

“O Leão era de argila misturada com cimento e fragmentos de tijolos. E 
estava todo quebrado, suas patas dianteiras eram mãos femininas e seus olhos 
pintados com uma sombra anil”

Escavações no Jardim Público. 
Fonte: Acervo do Arquivo Público e 

Histórico de Rio Claro.
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damento na escavação da Gruta do 
Leão e aplicação de métodos geofí-
sicos para identificação de objetos 
enterrados”. 

Ela recorda que aconte-
ceu uma movimentação geral no 
Jardim Público. “As pessoas pas-
savam e contavam histórias. Meu 
pai contava que tinha um Leão ve-
lho, minha avó disse que o leão foi 
abandonado pelo Circo, disseram 
também que o Leão era de mármo-
re branco, outros que era de grani-
to preto”. E os mistérios acerca do 
local só aumentavam e existem até 
hoje.

Maryzilda revela que 
gostou da reação da população e 
realizou um questionário para es-
pecular a memória dos transeuntes, 
além de descobrir quem acerta-
ria de fato o que estava enterrado. 
“Abrimos a gruta pelas beiradas. 
Só ficou fechada ao meio, onde 
ficava a entrada da ‘Toca’ e não 
‘Gruta’ como foi chamada anterior-
mente. O Leão era de argila mistu-
rada com cimento e fragmentos de 
tijolos. Estava todo quebrado, suas 
patas dianteiras eram mãos femini-
nas e seus olhos pintados com uma 
sombra anil”, revela.

De acordo com os regis-
tros oficiais a edificação teria sido 
construída no final do século XIX 
e se tratava de uma atração no jar-
dim, onde os pais passeavam com 
os filhos. “Evidência disso foram 
os brinquedos encontrados no de-
correr das escavações, outros ma-
teriais encontrados foram as pinhas 
de ferro que adornavam o gradil 
que fechava o jardim, portanto as-
sociamos o seu aterramento com a 
época da retirada das grades  que 
cercavam  o jardim”.

Vale ressaltar que o Jar-
dim Público era cercado por gra-
des e visitado apenas por famílias 
tradicionais e de alto poder aqui-
sitivo do município. Depois da 
abertura do local e a retirada das 
proteções construídas em aço, o 
portão de entrada foi recondicio-
nado na entrada da Santa Casa de 
Misericórdia, localizado na Rua 2, 
com a Avenida 15. •  

Escavações no Jardim Público. Fonte: Acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

Escavações no Jardim Público. Fonte: Acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Resquícios do Leão de argila. Fonte: Acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Resquícios do Leão de argila. Fonte: Acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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Dança e Resistência: 
O Break no espaço urbano de Rio Claro.
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Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP. 
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A cidade é um espaço significante, investido de sentidos e de sujei-
tos, produzidos em uma memória. Quando se fazem certos gestos em relação 
a essa memória, se está transformando, modificando, ou não essa memória.1 

Falando em memória, sabemos que o movimento Hip Hop é 
constituido por 4 elementos fundamentais: O Rap, o Graffiti, o DJ+MC e 
o Break, que na ocasião é propriamente a “Dança” desta manifestação po-
lítica e cultural. Desde que  mudei para esta cidade, em 2005 exatamente, 
me apaixonei tanto por ela quanto pelo Movimento Hip Hop.

Fazendo um resgate pessoal da minha memória, me recordo, quan-
do vim morar  em Rio Claro, que às vezes praticava uma ação uma  muito 
corriqueira, na tentativa de “conhecer” um pouco mais a cidade. Saía  peda-
lando pelos arredores do centro e certo dia pude escutar as batidas de um som 
inconfundível, eram eles: os B. Boys, mostrando sua arte, em um dos lugares 
mais reprentativos e simbólicos para eles, o coreto da praça central.

 No Brasil, especificamente, a apropriação da cidade alcançou 
proporções que extravasaram o limite da periferia. O dançarino de rua 

B. Boys reunidos no coreto da praça central em Rio Claro 
(Fonte: Jornal da Cidade 02/02/2011)

1ORLANDI, P. Eni. Cidade dos Sentidos. Campinas, SP. Pontes, 2004. p. 83.
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conquistou livre acesso às localida-
des populares urbanas, invadindo 
centros culturais, espaços artísti-
cos, áreas de lazer e locais centrais 
de trânsito urbano.2

Foi muito graticante conhe-
cer esse pessoal todo.  A princípio fiquei 
bem intimidado, em me aproximar, 
mas essa aproximação rendeu boas 
amizades que duram até hoje. Essas 
pessoas todas, começaram a me inspi-
rar  para levar suas causas e inquieta-
ções   para dentro da universidade.

Segundo uma das figuras 
mais representativas do Movimento 
Hip Hop, Luiz Fernando Porfírio de 
Páduo, mais conhecido como “Ka-
marão” (figura 2), o Hip Hop chegou 
aqui na cidade de Rio Claro através 
dos próprios batepapos e vivências 
realizadas pela “galera” no começo 
da década de 90, quando dois jovens 
“Esdro e Jackson”, conheceram a es-
tação de metrô São Bento, na cidade 
de São Paulo, que naquela época já 
era um ponto de encontro nacional 
do Hip Hop, foi aí então que  trouxe-
ram para Rio Claro o tão conhecido 
e pioneiro movimento “Moinho de 
vento”. Ele ainda recorda que naque-
le momento muitos já se inspiravam 
nos passos e nas vestimentas de Mi-
chael Jackson.

Quanto a isso ele  diz:

Digo para eles  que estudem 
mais, assistam documentários, 
façam contatos diversos, viagem, 
respeitem os criadores, pois evo-
luir é fundamental, mas manter as 
raízes é dever, pois sem alicerce 
você será abalado muito fácil. Se 
os praticantes tiverem informa-
ções do passado, saberão dosar 
com hoje, conseguindo assim um 
equilíbrio para lidar com as situ-
ações turbulentas do nosso dia a 
dia.4 

Em relação ao contexto 
das políticas públicas, Kamarão 
diz que infelizmente existe uma 
carência muito grande em relação a 
pessoas qualificadas para trabalhar 
com a Gestão Cultural e lidar não 
só com Hip Hop, mas também com 
as demais culturas. Ele exemplifica:

 Se você não compreende 
e não tem o entendimento da 
cultura Hip Hop, então você não 
sabe o histórico de origem do 
movimento e a real necessidade, 
aonde são causados os proble-
mas e até mesmo os rachas entre 
produtores culturais e os grupos 
existentes.

Um outro expoente da dan-
ça rio-clarense é o B. Boy “´Índio”. O 
Grupo de dança, liderado por ele, se 
chama “Fabulosos” (normalmente es-
ses grupos são chamados de “Crew”).

Kamarão (Fonte: Acervo pessoal 
B. Boy Rudy)

nos, que muitas vezes se descolam 
da periferia para ocupar um lugar 
em centralidades, (...) o dançarino 
de rua experimenta a  cidade à sua 
maneira, entrelaçando sua forma 
autêntica de expressão corporal 
com a sensação de estranhamento 
que ele sente na sua relação com 
a cidade e na sua relação com seu 
próprio corpo.3 

Assim como muitos ou-
tros Kamarão ingressou no mo-
vimento Hip Hop em meados de 
1993, quando teve o primeiro con-
tato com o chamado “Break Aé-
reo”. Ele nos conta que no mesmo 
momento já estava ouvindo tam-
bém várias músicas de Rap no rá-
dio, como por exemplo o som de 
Thaíde e DJ Hum, Ndee Naldinho, 
Gog, Câmbio Negro, Baseado nas 
Ruas, Duck Jam, Nação Hip Hop, 
entre outros. 

Em 1995, comprei meu 
primeiro vinil, Equipe Dinamite 
10 anos, em 1997 soube o que 
significava o Hip Hop, a jun-
ção daqueles 04 elementos e o 
que era a Universal Zulu Nation 
através do meu irmão e ex b-boy 
Robson. De lá pra cá são histó-
rias... (rs).

Kamarão costuma dizer que 
é filho de James Brown com Are-
tha Franklin, que ama o Funk Style 
(Original Funk, Lockin e Popping), 
e  que para ele isso tudo também são 
fortes raízes no contexto do Hip Hop 
quando o assunto é urban dance, mas 
sempre respeita muito o Rocking, 
Breakin e as demais danças que sur-
giram depois.

Conhecido também como 
“agitador cultural”, Kamarão circu-
la por vários entremeios da cultura 
rio-clarense, com uma participação 
muito ativa na cena cultural, man-
tendo inclusive contato forte com 
as novas gerações de dançarinos. B. Boy “Índio” (Fonte: Acervo pessoal 

B.Boy Índio)

2ALVES, F. S. A dança Break: corpos e sentidos em movimento no Hip-Hop . Revista Motriz, Rio Claro, v.10, n.1, p.01-07, jan./abr. 2004, 

p. 4. disponivel em http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz/article/view/937/874
3Idem 1
4Entrevista concedia no dia 16/02/2011 a Luiz Henrique dos Santos.

 Uma constante no con-
texto da dança do movimento Hip 
Hop é perceber que existe uma ocu-
pação simbólica feita pelos dançari-
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se posicionam em roda e come-
çam a dançar um a um no centro 
desta roda, numa espécie de de-
safio entre os dançarinos. A “per-
formance” mistura gestos cênicos 
ritmados com provocação e ironia. 
A dança, o gesto cênico e a voca-
lidade se misturam num ritual de 
embate.5

 Efetivamente o trabalho da 
“Fabulosos Crew” é tão sério que na 
maior parte das competições que par-
ticipam, seus integrantes apresentam 
bons resultados. Um dos dançarinos 
mais importantes deste “cenário artís-
tico”, começou a dançar na “Fabulo-
sos”, seu nome é  Rodnei Miranda, 20 
anos, morador do Cervezão, mais co-
nhecido no universo do Hip Hop como 
Rudy (figura 6). Com suas acrobacias e 
passos ágeis, foi o grande vencedor do 
Campeonato Internacional de B-Boys 
realizado em Belo Horizonte.6 

Esta não é a primeira con-
quista de Rudy, já conhecido nos 
principais torneios de b-boys do 
país. Em novembro deste ano, o 
rio-clarense vai estar no Chile re-
presentado o país no Torneio Su-
daka, que conta com os melhores 
dançarinos da América do Sul. 7

Com tamanha competên-
cia, Rudy integra a crew (jargão do 
movimento para grupos de dança ) 
Suburban Breakers, de Itu. 

Logotipo da Batalha da Amizade  (Fonte: 
Acervo pessoal do B. Boy Indio)
 
É importante ressaltar nes-

te contexto que o treino desse grupo é 
constante e muito sério, com treinos 
realizados diversas vezes durante a se-
mana. Além disso o B. Boy “Índio” há 
alguns anos organiza um evento de mui-
to sucesso, que agrega muitos jovens 
de diversas cidades do interior paulista, 
inclusive alguns se deslocam das regi-
ões metropolitanas  para Rio Claro para 
poder conferir a “Batalha da Amizade”.

 Este evento é caracterizado 
por uma competição muito saudável 
entre os dançarinos, onde sempre acon-
tece uma batalha intitulada “Racha”. 

Roda de Break (Fonte: Acervo pessoal 
B. Boy Indio)

B. Boy Rudy (Fonte: Arquivo 
pessoal do B. Boy Rudy)

 Tendo em vista a ocupa-
ção simbólica que este momento de 
dançar permite acontecer em sua 
subjetividade, podemos considerá-lo 
como a instância mais efêmera do 
movimento Hip  Hop.

Sem dúvida, a criatividade 
e resistência máxima do movimento  
Hip Hop está inserida no contexto 
vivenciado pelos B. Boys que pra-
ticam a dança break . 

Sendo um dos componen-
tes fundamentais do movimento 
Hip Hop pelo fato de que o b-boy 
(dançarino de break), ocupa um 
espaço da cidade, reafirmando, 
com o corpo, sua existência. O 
break deixa as favelas e periferias 
e vai se apropriar dos espaços pú-
blicos da cidade: praças, ruas, es-
tações de metrô.8 

Um dos motivos do surgi-
mento do Break, é devido a importân-
cia análoga que foi atribuída a alguns 
de seus movimentos, inspirados em 
fatos marcantes para a humanidade, 
diz-se que alguns de seus passos foram 
inspirados na Guerra do Vietnã, como, 
por exemplo, a maneira de os dança-
rinos mexerem os membros inferiores 
e superiores, como se estivessem que-
brados. Com essa coreografia eles lem-
bravam os mutilados daquela guerra, 
mas de uma maneira bastante criativa. 
O rodopio de ponta cabeça, por exem-
plo, tinha como objetivo remeter à ima-
gem dos helicópteros que foram muito 
utilizados nos ataques americanos ao 
território do Vietnã do Norte.

É importante ressaltar,  que 
esta atividade de dança está impreg-
nada de reforços positivos, propor-
cionando sempre um novo caminho 
de abertura para que os praticantes 
tenham uma vida mais saudável e 
demarquem subjetivamente seus terri-
tórios existenciais, além de ser muito 
prazerosa para quem é espectador de 
uma manifestação cultural tão dinâmi-
ca e empolgante como essa. •  

 

5Idem 3.
6Jornal da Cidade, 02/02/2011, 

disponivel em: : http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/intervalo/intervalo/71441--DANcA:-break-boy-do-Cervezao-vence-torneio-em-Belo-

Horizonte-batendo-feras-de-todo-o-pais--
7Idem 6.
8SOUZA , Marcelo Lopes de &  RODRIGUES, Glauco Bruce . Planejamento Urbano e ativismos sociais. Rio de Janeiro, Editora Unesp, 2005.

Racha é uma espécie de 
competição na qual os breakers 



 41 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

Mais uma vez o país foi 
surpreendido com mais uma tragédia.
Milton José Hussni Machado Luz
Secretário do Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Claro – SP. 
E-mail: milton51@terra.com.br

Será que foi surpreendido mesmo? Ou simplesmente foi uma 
forma de risco mal calculado movido a egoísmo, ganância e mercado?

A outra pergunta que vem à mente de todos é evidente: haveria 
um culpado pelo que aconteceu? A fatalidade?  A vontade dos céus? As 
pessoas não leram o horóscopo? Foi um castigo? A culpa é do clima? A 
culpa é do Governo Federal?

Nada disso. O fenômeno era perfeitamente previsível: as chu-
vas; a força da natureza.  Há milhões de anos essas encostas escorregam. 
O desmatamento é fatal. As águas vão passar por aqueles lugares onde 
estão as casas, as ruas, as pessoas. Todos os cientistas e os técnicos sérios 
saberiam dizer que o acontecimento seria uma questão de tempo. Bastaria 
apenas consultá-los.

Mas por que as pessoas insistem em desafiar a natureza?
Será que é por ganância? Por gostar de brincar de Deus? Por 

imaginar que o dinheiro pode comprar o fim dos movimentos naturais? 
Que sensação é essa de poder que acaba em tragédia e mostra a mediocri-
dade do ser humano? Qualquer animal saberia informar, se pudéssemos 
nos comunicar com eles, que esse momento iria acontecer. Lógico, os 
animais que não foram transformados em parte da família, humanizados 
e bestializados.

E os culpados? Há culpados?
Claro que há culpados! São todos aqueles que tinham “o poder 

da caneta” na mão e não a usaram. Ou melhor, podem ter usado para 
auferir alguma vantagem, ou não conseguiram suportar as pressões da 
desregrada sociedade capitalista.

Desde a Constituição de 1988, os Municípios são entes da Fe-
deração e têm muitas possibilidades de administrar a área urbana. E as 
autoridades municipais são responsáveis pelo que acontece no Município. 
Devem prever os acontecimentos. Poucos são aqueles imprevisíveis. A 
Ciência já provou isso. Mesmo assim, continuam prevaricando. Todos 
aqueles funcionários que não elaboraram o Plano Diretor do Município. 
Todos aqueles que não cumpriram as leis municipais, estaduais e federais 
e não respeitaram os conhecimentos científicos. Todos aqueles que pode-
riam ter evitado as ocupações ilegais, as ocupações de áreas de proteção 
ambiental. Todos aqueles que permitiram construções irregulares e to-
dos aqueles adultos que levaram para esses lugares crianças inocentes. O 
querer levar vantagem é um caminho de mão dupla: hoje uma vantagem; 
amanhã um desastre.

Muitas dessas pessoas são da própria classe dos ricos, formados 
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em universidades e que deveriam, 
pelo menos, fazer jus aos ensina-
mentos científicos que receberam. E 
os pobres que moram, ou moravam 
nos lugares das tragédias? Além do 
clima, há aqueles que culparam as 
próprias vítimas por morar em situ-
ação precária – “outro argumento de 
um cinismo atroz” diria a Revista 
Carta e Capital de 26 de janeiro de 
2011, um dos poucos órgãos de im-
prensa que tratou o assunto com se-
riedade, realismo e coragem. “Nin-
guém mora em área de risco por-
que quer ou porque é burro, e sim 
porque não tem nenhuma opção de 
moradia para a renda que possuem”, 
irrita-se a urbanista Raquel Rolnik, 
como publica a Revista citada. 

É evidente que estamos 
falando dos últimos acontecimentos 
relativos às enchentes e em especial 
da região dos municípios de Petró-
polis, Teresópolis, Nova Friburgo 
e Areal. Até hoje 842 mortos mais 
de 400 desaparecidos. Milhares de 
desabrigados. E um desastre para a 
natureza do local, toda transformada 
e desprotegida. Da mesma maneira 

as outras regiões onde, embora as 
mortes em números fossem meno-
res, elas ocorreram: dez aqui; trinta 
ali; cem; duzentas; etc. Além disso, 
é preciso contabilizar os prejuízos 
materiais. E os prejuízos morais: os 
sonhos; as esperanças perdidas; a 
baixa estima adquirida pela popula-
ção mais pobre devido aos enormes 
esforços perdidos em rápidos minu-
tos. Não é de hoje que as enchentes 
ocorrem e os documentários podem 
expressar que sempre ocorreram, e 
mesmo assim, os Municípios, na sua 
maioria não tomaram conhecimento 
e os comentários são desastrosos, 
tanto quanto os acontecimentos.

Décadas de descaso do 
poder público com o planejamen-
to urbano e a política habitacional 
deixada ao acaso das tortuosas as-
pirações do mercado imobiliário, 
empurraram os pobres para os pio-
res lugares. Uma espécie de inferno 
da terra. A expectativa constante de 
um evento fatal. 

O descaso não é só pela 
falta de uma política habitacional 
mais coerente, que só nos últi-
mos anos começou a ser colocada 
em prática pelo Governo Federal 
com o projeto Minha Casa Minha 
Vida, “primeira grande iniciativa 
de grande porte feita pelo governo 
federal desde a extinção do Banco 
Nacional de Habitação em 1986”, 
cita a revista “Carta Capital”, edi-
ção de 26 de janeiro de 2011. Fica 
por conta das ocupações irregulares 
em áreas de mananciais e encostas. 
Muitas delas permitidas e até fa-
zendo parte de políticas municipais 
que ocupou os fundos de vales e as 
margens dos rios. Até mesmo nas 
pequenas cidades, onde o relevo é 
menos acentuado, o fenômeno do 
descaso ocorre.

Os municípios são obriga-
dos a realizar os seus Planos Direto-
res, que devem carregar juntamente 
as leis de zoneamento e de parcela-
mento do solo, as leis de meio am-
biente, de mudanças climáticas, etc. 
O desrespeito ao meio ambiente e o 
descontrole administrativo pressio-
nado pela especulação fazem com 
que a negligência se instale nas pre-

feituras promovendo o caos. Isso 
vale para o trânsito, para a segurança, 
para a saúde, para o saneamento bá-
sico que deveria cuidar do tratamento 
do esgoto, da água, e da drenagem ur-
bana e manejo dos resíduos sólidos, 
colocados muito claramente na Lei 
Federal 11.445 de 05 de janeiro de 
2007. Junte-se a essa legislação que 
embora tardiamente, foi aprovada 
em 2007, os planos diretores obriga-
tórios desde 2001 com o Estatuto da 
Cidade e legislações suplementares 
e os instrumentos estão dados para 
que os governantes possam agir. Daí 
a colocação feita anteriormente sobre 
os culpados. De acordo com o Pla-
no Nacional de Habitação, até 2023 
o país necessitará criar mais 20 mi-
lhões de domicílios para as famílias 
que se formarão no período, além do 
déficit já acumulado que pode chegar 
próximo dos 6 milhões.

Não é possível afirmar 
que as chuvas dos últimos meses 
são fruto do aquecimento global, já 
que temos relatos de várias enchen-
tes e inundações ao longo das vá-
rias décadas. O fato é que a falta de 
respeito de administradores, prin-
cipalmente nos níveis municipal e 
estadual, que administram mais de 
perto as cidades, a impermeabili-
zação do solo nas áreas urbanas, o 
desmatamento e os já citados atos 
de negligência são os verdadeiros 
culpados pelas tragédias que estão 

Jardim Conduta depois de fortes chuvas. 
Fonte: Defesa Civil de Rio Claro.

Alagamento do Pontilhão da Avenida 7. 
Fonte: Defesa Civil de Rio Claro.

Defesa Civil atuando durante as chuvas. 
Fonte: Defesa Civil de Rio Claro.
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ocorrendo. Por isso é preciso tomar 
muito cuidado com o que se pre-
tende fazer com o Código Florestal 
que prevê a redução da mata ciliar 
na beira de rios e lagos e a ocupa-
ção de encostas para que não se 
torne mais uma irresponsabilidade. 
As justificativas para as mudanças 
propostas são da mais alta falsida-
de, pois aprofundariam o desequi-
líbrio, quando o que precisamos 
agora é restabelecer o equilíbrio 
ecológico, pregado na Constituição 
de 1988, restabelecer o equilíbrio 
administrativo, e restabelecer o 
equilíbrio moral da sociedade para 
que não fiquemos convivendo com 
as tragédias e o medo.

Rio Claro teve o privilégio 
de possuir Plano Diretor desde 1992, 
acompanhado de Lei de Zoneamento 
e de Parcelamento do Solo. Desde 
então a cidade passou por vários anos 
sem a sua revisão que aconteceu so-
mente em 2007, apesar dos conflitos 
com o Conselho de Desenvolvimen-
to Urbano – CDU nesta última ver-
são. Sem, no entanto, aprovar as Leis 
de Zoneamento e de Parcelamento o 
que causou enormes problemas para 
aprovação das ocupações do solo.  
A cidade não tem grandes declivi-
dades, o que minimiza o problema, 
mas tem várias ocupações de áreas 
de proteção, já teve mortes em dias 
de chuva e vários transtornos. Além 
do mais, não possui um sistema viá-
rio adequado e nunca teve um plano 

viário aplicado dentro dos padrões de 
crescimento da cidade, o que causa 
um número excessivo de acidentes 
de trânsito e muitos problemas de 
circulação. Rios e córregos foram 
ocupados com avenidas e as várze-
as descaracterizadas em detrimento 
do asfalto. A impermeabilização do 
solo em área urbana é uma realidade 
triste de se ver. Loteamentos aprova-
dos na década de oitenta, e mesmo 
mais recentemente, têm várias qua-
dras instaladas em áreas de proteção 
ambiental. Áreas Institucionais de 
vários loteamentos foram reservadas 
nos piores lugares das glebas. Até 
loteamentos clandestinos surgiram 
recentemente, e golpes foram aplica-
dos “descaradamente” contra adqui-
rentes de lotes.

Por esses e outros moti-
vos o Plano Diretor da cidade está 
sendo revisto sob a coordenação do 
Conselho de Desenvolvimento Ur-
bano, bem como sendo preparadas 
as leis de Zoneamento e Parcela-
mento do Solo, adequadas a ele. Por 
que não foram encaminhadas antes 
se desde dezembro de 2007 o Plano 
Diretor estava aprovado? Até fo-
ram, a Câmara na fase de transição 
devolveu ao executivo a análise dos 
documentos, o que é um assunto 
para outros comentários. Respon-
dendo: porque havia necessidade 
de realizar os estudos decorrentes 
do Estatuto da Cidade, previstos no 
próprio Plano, obrigatoriamente, 

mas que apresentou diversas falhas 
que agora estão sendo revistas e cor-
rigidas para que esses instrumentos 
urbanísticos possam ser aplicados.

Portanto, faz-se um ape-
lo a todos aqueles que se envolvem 
com a ocupação da cidade: que to-
mem consciência da necessidade 
de compreender melhor os aspectos 
naturais antes de apresentar proje-
tos “estapafúrdios” de moradia em 
nome do desenvolvimento. O pa-
pel aceita tudo, mas a natureza não. 
Como já tem sido citado em vários 
documentos, “a Terra pode sobre-
viver sem o homem, mas o homem 
não pode sobreviver sem a Terra”. 
As ilustrações mostram que mesmo 
uma cidade sem muitos acidentes 
naturais, como Rio Claro, está su-
jeita a inundações e outros transtor-
nos. Os últimos acontecimentos do 
final de fevereiro e início de março 
em São Paulo e várias cidades do 
interior do Estado demonstram a 
fragilidade dos projetos humanos 
de ocupação da terra, seja na zona 
urbana ou rural. A economia voltada 
para o mercado, que é a base de to-
dos esses acontecimentos, já provou 
que não é a solução para a humani-
dade. Por mais que se queira fazer 
comparações entre países, onde so-
luções paliativas são mais eficientes 
ou não, o que é um erro infantil, o 
fato é que os desastres estão em to-
dos os lugares, fruto da desordenada 
exploração do planeta. •

  

Avenida 16 completamente alagada. Fonte: Defesa Civil de Rio Claro. Jardim Conduta em estado de calamidade. Fonte: Defesa Civil 
de Rio Claro.
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Oficinas da Companhia 
Paulista de Rio Claro  
Tecnologia, competência e criatividade a 
serviço da ferrovia e da comunidade rio-clarense

Osmar Antonio de Campos Ribeiro
Técnico na implantação de projetos ferroviários 
Técnico Agrícola com especialização em paisagismo avançado

Quando em meados de 2004, Claudio Antonio de Mauro, na 
época Prefeito Municipal de Rio Claro, assumia junto a Ferrobam – Fer-
rovias Bandeirantes S.A. compromisso de utilização da antiga estação fer-
roviária, centenas de pessoas e entidades ligadas à ferrovia prestigiavam 
o histórico acontecimento: Sociedade Musical União dos Artistas Ferro-
viários, com belíssima apresentação, Sindicato dos Ferroviários, UFA – 
União dos Ferroviários Aposentados, Associação dos Amigos do Horto 
Florestal, etc.

Convidado especial Sr. Benedito Orestes Faria, antigo chefe de 
trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, devidamente unifor-
mizado, completando o traje, o quepe com a logomarca da ferrovia. Sr. 
Faria demonstrava orgulho por viver aquele momento que lhe fora tão 
marcando na sua vida de ferroviário. Usava o apito como um ritual que 
representava a saída dos trens... Aplaudidíssimo! 

Claudio de Mauro discursava enaltecendo a ferrovia e os fer-
roviários e, em meio a euforia do momento, perguntava aos presentes: 
“Muito se fala das oficinas de Rio Claro, afinal o que era produzido nessas 
oficinas para a própria Cia. Paulista? E que colaboração prestou à comu-
nidade rioclarense?”

Silêncio.
Insistindo na pergunta, inesperada, diga-se de passagem, o fato 

é que as pouquíssimas respostas foram evasivas e inoperantes. Acredito 
que dificilmente alguém pudesse responder, mesmo de forma superficial, 
nessas circunstâncias, a um assunto tão abrangente.

Nessa oportunidade de mostrar a posteridade o que esses talen-
tosos ferroviários fizeram em prol da “Paulista” e da própria cidade de Rio 

Sr. Benedito Orestes Faria, antigo 
chefe de trens da Cia Paulista 

de Estradas de Ferro, na Estação 
Ferroviária de Rio Claro.  

Fonte: Acervo Pessoal do Autor.
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Claro é necessário citar como tudo 
começou.

A qualificação desse 
pessoal teve início na década de 
30, quando foi criado nas oficinas 
o Curso de Ferroviários da Escola 
Profissional Masculina de Rio Cla-
ro, mantido em colaboração com a 
Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, cuja finalidade era a forma-
ção do seu próprio pessoal técnico 
especializado.

Dessa forma, centenas 
de outros cursos e meios de aper-
feiçoamento foram uma constante, 
como, por exemplo, a iniciativa do 
Engenheiro Pelagio Rodrigues dos 
Santos, que montou uma ampla e 
bem equipada biblioteca com mi-
lhares de livros de todos os gêneros 
e revistas especializadas que por 
muitos anos, permaneceu à dispo-
sição dos ferroviários.

Foi assim que a adminis-
tração da Cia Paulista de Estradas 
de Ferro, com resultado positivo na 
própria Escola Senai Ferroviária, ja-
mais deixou de por em pratica filo-
sofias de Ford: “Se não formarmos 
homens ao mesmo tempo que fabri-
carmos máquinas, fracassaremos na 
nossa principal tarefa”, ou Taylor: 
“A disciplina não é humilhação é 
um fator de aprimoramento indivi-
dual e de progresso coletivo”.

Foi com esse espírito que 
o Engenheiro Fernando Betim Paes 
Leme, então Chefe das Oficinas da 
Companhia Paulista de Rio Claro, 
adquiriu em 1947 um projetor de 
filme para exibição de películas 
técnicas, educativas, documentá-
rios, ou mesmo complementar cur-
sos.

Em 1956 aqui aportaram 
Guy Ealey e Edward Yong, enge-
nheiros americanos, que difundi-
ram, através de cursos, a eficácia 
do freio a ar comprimido “Westin-
ghouse” para carros e locomotivas, 
assim como o fizeram em outros 
países. Citavam a Cia Paulista de 
Estradas de Ferro como a mais im-
portante ferrovia da América Lati-
na e não poupando elogios à admi-
nistração das oficinas de Rio Claro.

A ferrovia, que desde 
1922 tinha na tração elétrica moti-
vo de progresso e elevado teor eco-
nômico, dedicava particular aten-
ção aos setores relacionados com a 
eletricidade em geral.  

Nas oficinas de Rio Cla-
ro, junto à seção de montagem de 
motores, existia uma espécie de 
“laboratório” destinado à revisão 
de rolamentos, sob supervisão téc-
nica de pessoal especializado. Tudo 
era feito ali sob esquemas previa-
mente elaborados, a fim de que o 

material utilizado nas locomotivas 
e substações distribuidoras de ener-
gia elétrica oferecesse o máximo de 
perfeição, segurança e durabilida-
de. 

A Cia Paulista contava 
com artífices capacitados dentro 
da própria oficina ou formados em 
sua maioria em uma escola alta-
mente qualificada dentre as melho-
res do ensino profissionalizante do 
Brasil – Senai Ferroviária. Esses 
profissionais foram a real garantia 
e perfeição dos serviços de trans-
portes da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, que emprega-
va alta tecnologia para os padrões 
da época na fabricação de carros, 
vagões e trens luxuosos. Fato re-
levante que merece destaque era 
a participação permanente de fun-
cionários das oficinas em trabalhos 
de manutenção nas dependências 
da Santa Casa da Misericórdia.

O Grêmio Recreativo dos 
Empregados da Paulista recebia 
equipe de funcionários destinados a 
manutenção do clube, o Asilo São 
Vicente, por sua vez, utilizava esse 
pessoal em trabalhos de alvenaria 
e hidráulica, assim também acon-
tecia nas escolas que necessitavam 
de atendimento.

A mini estação de tra-
tamento de água ETA foi uma 

Obra de Arte: equipe itinerante das oficinas de Rio Claro na 
montagem de galpão de madeira de eucalipto, no pátio da 

estação da cidade de Parapuã – SP, em 1949. 
Fonte: Acervo Pessoal do Autor.

Montagem de Trem – Oficinas de Carros e Vagões 
Rio Claro-SP. Fonte: Acervo Pessoal do Autor.
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construção idealizada por Edmun-
do Navarro de Andrade, na época 
Chefe do Serviço Florestal da Cia 
Paulista, com o objetivo de ofere-
cer aos funcionários do Horto Flo-
restal água de melhor qualidade. 
Essa água era coletada do lago que 
represa o córrego Santo Antonio e 
tinha no pessoal da secção de hi-
dráulica das Oficinas a responsabi-
lidade pela manutenção da bomba 
d’água, limpeza do tanque e tubu-
lações.

A manutenção hidráulica 
se prendia à efetiva participação dos 
ferroviários nas ruas de Rio Claro. 
Hoje existe o DAAE – Departamen-
to Autônomo de Água e Esgoto de 
Rio Claro, responsável por possíveis 
intervenções, mas no passado essas 
atribuições eram de responsabilidade 
das Oficinas de Rio Claro. 

Vale lembrar que a Cia 
Paulista, por meio desses ferrovi-
ários, teve participação efetiva no 
desenvolvimento de Rio Claro e 
trouxe enormes benefícios para a ci-
dade que, na época, não dispunha de 
pessoas habilitadas às mais diversas 
necessidades, haja visto a notícia pu-
blicada no Jornal Diário do Rio Cla-

ro de 06 de fevereiro de 1960 – “A 
ausência de bombeiros em Rio Claro 
e suas conseqüências danosas”, na 
qual há citação sobre incêndios de 
grandes proporções.

Em 1953 registrou-se 
incêndio na indústria de preser-
vação de madeira (Prema) – In-
dústria de Colchões Belo Sono 
na Rua 6 com Avenida 8. Os 
bombeiros da Cia Paulista esta-
vam presentes e mais uma vez 
veio à baila a velha questão dos 
bombeiros da Força Pública para 
Rio Claro. No ano de 1958, as-
sistimos um dos mais impressio-
nantes incêndios na cidade, visto 
que se deu em uma zona comer-
cial, no estabelecimento comer-
cial “Mundo Elegante”, em plena 
Avenida 1 com Ruas 1 e 2. Por 
fim, nos primeiros dias de 1960 
houve outro incêndio de graves 
proporções: o da Indústria Ame-
ricana de Pêlos Fur Limitada, na 
Rua 10 com Avenida 8. Mais uma 
vez estiveram presentes os herói-
cos bombeiros da “Paulista”.

Esses bombeiros da Com-
panhia Paulista, que enorme bene-
fício trouxeram para Rio Claro, uti-

lizavam um caminhão Ford 1946, 
adaptado para combater incêndios. 
Havia uma equipe de funcionários 
preparados para essa finalidade.

Breve Histórico das Oficinas 
de Rio Claro:

No ano de 1882, a Com-
panhia Paulista até então denomi-
nada Companhia Paulista de Vias 
Férreas e Fluviais adquiriu a Rio 
Claro Railway, construída por 
Antonio Carlos de Arruda Bote-
lho, Conde do Pinhal, que ligava 
Rio Claro a Araraquara e era de 
propriedade da Companhia Ingle-
sa. Com a aquisição, as Oficinas 
de Rio Claro passavam a perten-
cer à “Paulista”. Remodeladas e 
ampliadas, foram adaptadas para 
darem, a princípio, manutenção e 
conservação de material rodante, 
montagem de máquinas e vagões 
importados, posteriormente, para 
a fabricação de carros e vagões.

As oficinas surgiram na 
fase pioneira da industrialização 
local e são as responsáveis pela 
caracterização de Rio Claro como 
Centro Ferroviário. •

Funcionários das oficinas da Cia Paulista da seção de 
hidráulica prestes a intervir em uma adutora na rua 6, 

próximo ao Colégio Alem. Em primeiro plano, de gravata, 
os Senhores Antônio Campos Ribeiro, mestre da seção de 

hidráulica, e Leonardo Bútolo, Mestre Geral das Disciplinas. 
Curiosos observaram. Fonte: Acervo Pessoal do Autor.  

Heróicos bombeiros da Cia Paulista. Incêndio na Indústria 
Americana de Pêlos Fur Limitadas, na rua 10, avenida 8. 

(jan, 1960) – Foto de Joaquim de Camargo. 
Fonte: Acervo Pessoal do Autor. 
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Os Claretianos em Rio Claro

Tiago Tadeu Contiero 
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Os Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, co-
nhecidos como Missionários Claretianos, marcam presença em Rio Claro 
e região, desde 1929, e são conhecidos pelo intenso trabalho desenvolvi-
do na área educativa, por meio do Colégio Claretiano e das Faculdades 
Claretianas, pela sua atuação no campo da comunicação, com a TV Claret 
e a Rádio Claretiana FM e a constante atuação no campo social e na evan-
gelização em Rio Claro e região.

A Congregação Claretiana foi fundada no dia 16 de julho de 
1849 pelo então padre espanhol Antônio Maria Claret e outros cinco 
amigos, igualmente sacerdotes: Estevão Sala, José Xifré, Jaime Clotet, 
Domingos Fábregas e Manuel Vilaró, sendo esses cinco considerados co-
fundadores. 

Sobre o momento inicial da Congregação, tendo como pano de 
fundo as comemorações católicas do dia, o padre fundador diz:

No dia 16 de julho de 1849, reunidos no seminário, com a 
aprovação do bispo e do reitor, iniciamos, nós sozinhos, o retiro 
espiritual, com todo rigor e fervor. Como justamente nesse dia se 
comemora a festa da Santa Cruz e de Nossa Senhora do Carmo, to-
mei como tema da primeira prática as palavras do Salmo 22,4 [...], 
frisando a devoção e a confiança que devemos ter na Santa Cruz 
e em Maria santíssima, além de aplicar o salmo a nosso objetivo.1 

Iniciava, assim, a Congregação fundada por Claret, dedicada 
por ele e seus companheiros ao Imaculado Coração de Maria. A Con-

1CLARET, A. M. Autobiografia. São Paulo: Ave-Maria, 2008, p. 216.

Altar Principal da Capela do Seminário.
Fonte: Acervo particular da 

Ação Educacional Claretiana.
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gregação teve sua origem num pe-
queno quarto de um seminário, na 
cidade de Vic, na Espanha. Apesar 
da pequenez e simplicidade de seu 
início, Claret teria afirmado: “Hoje 
iniciamos uma grande obra”.2 

É importante destacar 
que Claret não pretendia fundar 
uma Congregação religiosa, mas 
um grupo de evangelizadores. Se-
gundo Mazula:

Tratava-se de uma congre-
gação de Presbíteros Seculares 
que iniciavam um novo estilo 
de vida, vida em comunidade, 
livres de qualquer compromisso 
diocesano que os atasse a algum 
lugar ou a algum beneficio ecle-
siástico concreto, a fim de se po-
der entregar plenamente à pre-
gação da Palavra, especialmente 
através das Missões Populares, 
os Exercícios Espirituais e a ca-
tequese. 3 

De fato, segundo afirma-
ção do próprio Claret, uma grande 
obra estava sendo gestada e con-
tinua crescendo ainda em nossos 
dias. Contudo, nos seus primei-
ros anos, a atuação dos membros 
da Congregação ficou restrita aos 
modelos de missões populares tra-
dicionais. Os Claretianos se con-
solidaram e se expandiram a partir 
da atuação do padre Xifré, Superior 
Geral da Congregação por longo 
tempo (1849 e 1899).

Padre Xifré foi responsá-
vel, não apenas pela consolidação 
da Congregação, garantindo sua 
existência e consequente expan-
são, mas também graças à sua ação, 
com amplo apoio do fundador, os 
Missionários aceitaram o trabalho 
na área educativa, área esta de atua-
ção em Rio Claro.

A história da Congrega-
ção Claretiana no Brasil teve iní-
cio em 19 de novembro de 1895, 

quando seis padres e quatro irmãos 
desembarcaram em terras brasilei-
ras para fundar uma comunidade na 
cidade de São Paulo. Vieram para o 
Brasil aceitando a solicitação feita 
por Dom Arcoverde, então Bispo 
de São Paulo, que se impressionou 
positivamente com a atuação dos 
Missionários na Espanha.

Os Claretianos chegaram 
ao Brasil com o objetivo principal 
de auxiliar os bispos na evangeli-
zação. Começando por São Paulo, 
logo seguem para o interior do Es-
tado e do país. Desde então, os Cla-
retianos já iniciam a sua atividade 
evangelizadora utilizando todos os 
meios à disposição. 

Fica claro, pelas corres-
pondências trocadas entre Dom 
Arcoverde e o padre Xifré, que o 
bispo de São Paulo conferiria aos 
Missionários Claretianos toda a se-
gurança civil e religiosa necessária. 
Ademais, era entregue aos Clare-

 2MEGALE, J. B. (org) Missionários Claretianos: carisma e posições. Belo Horizonte, FUMARC, 2007, p. 37.
3MAZULA, R. História dos Missionários Claretianos. São Paulo: Ave-Maria, s/data, p. 9.

Jogos durante os “recreios”
Fonte: Acervo particular da Ação 

Educacional Claretiana

Seminaristas em momentos de oração. 
Fonte: Acervo particular da Ação 

Educacional Claretiana

Seminaristas em aulas - detalhe para a rígida 
estrutura da sala de aula. Meados de 1930. 

Fonte: Acervo particular da 
Ação Educacional Claretiana

Irmãos alfaiates - encarregados da manutenção 
das batinas e demais vestes clericais. 

Meados de 1930. Fonte: Acervo particular da 
Ação Educacional Claretiana

Foto oficial com padres, irmãos e 
estudantes - padres à frente e seminaristas 

atrás. Fonte: Acervo particular da Ação 
Educacional Claretiana

Jogos durante os “recreios”. 
Fonte: Acervo particular da Ação 

Educacional Claretiana
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tianos a Paróquia do Imaculado 
Coração de Maria, na Rua Jaguari-
be. Desse modo, segundo Azzi, os 
padres Claretianos, além das mis-
sões, também contribuíram com a 
diocese assumindo atividades pa-
roquiais.4 

Segundo os documentos 
oficiais da Congregação, logo os 
missionários ganharam a simpatia 
e admiração de toda a comunidade. 
Nesse caso, foi fundamental a rapi-
dez no aprendizado e comunicação 
dos missionários na língua portu-
guesa. 

De acordo com as nar-
rativas oficiais, apenas cinco dias 
após desembarcar em São Paulo, 
padre Genover já pregou na língua 
do povo brasileiro. Nas palavras do 
referido missionário, então visita-
dor do Brasil, escrita em dezembro 
de 1895:

Começamos a pregar em 
português. Ontem o fez para a 
comunidade o Pe. Sacristán, e o 
fez bastante bem. Sua prédica, 
feita em público, creio que teria 
agradado muito. [...] Agora faze-
mos todos os atos e recreios em 
português, e várias vezes algum 
amigo vem passar conosco o re-
creio, a fim de que vamos apren-
dendo o acento deles. Ontem 
ouvi pregar a um padre jesuíta, 
que já está há trinta anos no país. 
Parecia-me que também nós po-
díamos pregar como ele. 5 

Por pregarem em regiões 
afastadas, normalmente em fazen-
das ou sítios distantes das cidades, 
para pessoas que ficavam anos sem 
a presença de um padre, somando-
se ainda o fato de falarem o portu-
guês, os Missionários Claretianos 
ganharam a admiração do povo. Ao 
mesmo tempo, encantaram-se pe-
los atos simples de um povo humil-
de que apesar das dificuldades da 

vida não abandonaram a fé. Prova 
disso é a grande distância que mui-
tas pessoas percorriam para parti-
cipar de eventos conduzidos pelos 
missionários.

Nas palavras do padre 
Sacristán, um dos primeiros Mis-
sionários Claretianos a chegar ao 
Brasil:

[...] porque não apenas vi-
nham à missão gente camponesa 
de muitas léguas de distância, 
senão que nos surpreendia doce-
mente ver como aqueles homens 
e mulheres que haviam passado 
muitos anos sem poder confes-
sar-se por falta de padre, como 
eles diziam, se conservavam 
com uma pureza de vida, com 
uma inocência de costumes, com 
uma fidelidade em suas práticas 
religiosas que não é dado achar 
em outras partes, infinitamente 
mais favorecidas pela abundân-
cia de meios de santificação. 6

Em 1899, os Claretianos 
se instalaram em Campinas, dando 
início à segunda comunidade no 
Brasil. Da mesma forma que em 
São Paulo, na cidade de Campinas 
também assumiram trabalhos paro-
quiais na Igreja do Rosário. 

Ainda em 1899, ocorreu 

outro marco fundamental na histó-
ria dos Claretianos no Brasil: eles 
assumiam a responsabilidade pela 
publicação da revista Ave-Maria, 
que fora fundada no ano anterior 
pelo comendador Tiburtino Martin 
Pestanha, com a finalidade de ex-
pandir e difundir a devoção à vir-
gem Maria. Sob o comando dos 
Claretianos, a publicação saltou de 
300 para 3000 exemplares em ape-
nas um ano.

As campanhas para di-
vulgação da Revista Ave-Maria 
fizeram com que os Missionários 
Claretianos cruzassem o Estado de 
São Paulo e tivessem contato com 
comunidades em diversas locali-
dades. Com o tempo, construíram 
comunidades e casas em muitos lo-
cais por onde passaram divulgando 
a Revista.

Foi justamente para di-
vulgar a Revista que os Claretianos 
tiveram contato com a cidade de 
Rio Claro pela primeira vez. A pri-
meira informação oficial da Con-
gregação a respeito da cidade de 
Rio Claro encontra-se na Acta 56 
do Livro oficial de Atas da Socie-
dade Amigos do Brasil, datada em 
20 de agosto de 1927. 

Na referida Ata, os Mis-
sionários são informados da oferta 
de uma chácara na cidade de Rio 

Imagem do Escholasticado Claret, em 1929.
Fonte: Acervo particular da Ação Educacional Claretiana 

4 MEGALE, J. B. (org) Missionários Claretianos: carisma e posições. Belo Horizonte, FUMARC, 2007, p. 43.
5MEGALE, J. B. (org) Missionários Claretianos: carisma e posições. Belo Horizonte, FUMARC, 2007, p. 45.
6MEGALE, J. B. (org) Missionários Claretianos: carisma e posições. Belo Horizonte, FUMARC, 2007, p. 49.
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Claro. A chácara, chamada Paraíso, 
era considerada imensa: 26 alquei-
res, com gado, plantações de laran-
ja e banana e água abundante.

No dia 11 de abril de 
1929, após terem adquirido a pro-
priedade, os Missionários Claretia-
nos transferiram alunos e professo-
res do Colégio Guarulhense para 
as novas instalações na cidade de 
Rio Claro, mais precisamente para 
o edifício que estava ainda em fase 
final de construção, no interior da 
antiga Chácara Paraíso.

Em decorrência do estilo 
do edifício, bem como a beleza na-
tural da chácara, as instalações da 
Comunidade tornaram-se um dos 
pontos mais belos da cidade. No 
dia 13 do mês de abril ocorreu a 
instalação canônica da Comunida-
de, que recebeu o nome oficial de 
“Escholasticado Claret”.

Desse modo, tinha início 
as atividades dos Claretianos em 

Rio Claro. O grande edifício, cons-
truído entre os anos de 1928 e 1929 
se tornou pequeno para abrigar a 
grande quantidade de postulantes 
que buscavam o ingresso na Con-
gregação. Fato que provocou a pri-
meira obra de expansão da comu-
nidade: obra iniciada no dia 24 de 
fevereiro de 1936 e que perdurou 
até 1939.7 

A Congregação Claretia-
na manteve seu centro formativo 
na cidade de Rio Claro até meados 
dos anos noventa. Em suas depen-
dências na cidade, funcionou o 
Seminário Menor e, em diversos 
momentos alternados, o Seminário 
Maior da Congregação (curso livre 
de Filosofia). Ao mesmo tempo, 
durante todo esse período, os sa-
cerdotes auxiliavam os párocos de 
toda a região.

A partir de 1996, os Clare-
tianos ampliaram consideravelmen-
te sua área de atuação em Rio Claro 

Imagem aérea das atuais dependências do Colégio Claretiano e Faculdades Claretianas. 
Fonte: Acervo particular da Ação Educacional Claretiana

7Dados obtidos a partir de pesquisa efetuada junto aos livros manuscritos que descrevem a história da Comunidade na cidade de Rio Claro.

e região. Na ocasião, eram apenas 
alguns cursos superiores, um colé-
gio e um canal de televisão local. 
Hoje o Centro Educacional Claretia-
no abrange aproximadamente trinta 
cursos superiores, o Colégio Clare-
tiano e o pólo de Educação a Distân-
cia, ambos com aproximadamente 
mil alunos cada, além da Faculdade 
da Terceira Idade. 

A televisão local trans-
formou-se em Rede Claret de Co-
municação, com a TV Claret abran-
gendo mais de 40 cidades, além 
de uma rádio, Claretiana FM, em 
constante crescimento.

A evangelização, sempre 
presente nas atividades da Congre-
gação, aliada a grandes projetos so-
ciais, como o Centro Social Clare-
tiano, em parceria com o poder pú-
blico, atende a região mais carente 
da cidade, colocando os Claretianos 
de Rio Claro numa linha de visível 
vanguarda. •
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Da importância das 
Atas da Câmara Municipal

Percy de Oliveira
O autor foi responsável pela transcrição das Atas da Câmara Municipal de Rio Claro, desde 
sua primeira Sessão em 09-11-1845, até o ano de 1886, estando esse trabalho (Livros originais 
1 a 13) já impresso e encadernado e à disposição de possíveis pesquisadores, no Arquivo do 
Município, no Gabinete de Leitura e na Biblioteca da Câmara Municipal.

A história do Município de Rio Claro pode ser encontrada em 
várias obras de historiadores e pesquisadores. Elas tratam das figuras que 
protagonizaram o início e os primórdios da Cidade, seus títulos, sua im-
portância e atuação nessa mesma história.

Mas o dia a dia da vida e por conseqüência da administração 
da então pequena cidade, não está nesses livros. Isso só é encontrado nas 
Atas da Câmara. Não podemos nos esquecer que nessa época ainda não 
existia a instituição Prefeitura. A Câmara Municipal era a um só tempo, o 
legislativo e o executivo. Os Vereadores, eleitos por escrutínio, mas por 
regras muito pouco democráticas, elegiam um Presidente, que apenas 
orientava as Sessões, e não tinha poder, estando qualquer proposição, sua 
ou dos demais, sujeita à votação nominal. E tudo constava das atas, rubri-
cadas pelos membros presentes.

 Às vezes, por sua relevância, fatos históricos ficavam também 
anotados. É o que vemos na ata de 07-09-1846: “Leo-se outra Portaria 
do Ex.mo Presidente (da Província) comunicando a esta Camara o feliz 
nascimento de huma princeza (Izabel), que sua Magestade a Imperatriz 
deo a luz em o dia 29 de Julho próximo passado; a qual foi recebida com 
expecial agrado”. A Princesa ou a comunicação?

Dois assuntos palpitantes estão documentados nessas atas, com 
riqueza de detalhes e discussões. A iluminação pública e o abastecimento 
de água. O primeiro, que abarca desde a iluminação a querosene, passando 
pelo gás de nafta, até a eletricidade. O segundo, mais complexo, provocou 
fracassos, erros e gastos inúteis. Mas qualquer um desses assuntos ocupa-
ria um livro avolumado. Impossível citá-los num simples artigo.

Sendo assim, vamos nos ater, como curiosidade, e sem respeitar 

As ilustrações que acompanham o texto foram extraídas do Lello Universal, editado na cidade do Pôrto (Portugal) por Lello & Irmão, no ano de 1922.
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uma ordem cronológica, ao dia a 
dia da administração, com assuntos 
muitas vezes corriqueiros, mas de-
vidamente discutidos e registrados. 
Assim é que na ata de 30-07-1851 
encontramos a seguinte pérola: 
“Leo-se hum officio do Procurador 
da Camara cobrindo hum officio do 
Porteiro da Camara, em que expo-
em os prejuisos que as criações de 
Maria Mineira tem dado ao eddiffi-
cio da Camara como sejão as que-
bras de vidros e de telhas pelas suas 
galinhas d´angola etc, rezolveo a 
Camara ordenar ao Procurador que 
officie ou entendase com a mesma 
Maria Mineira, afim de que provi-
dencie sobre tal negocio, sob pena 
de se processar contra ella em ac-
ção de danno”.

Sabendo-se que, não ha-
vendo na Cidade um estabeleci-
mento bancário, todos  os impos-
tos e multas eram pagos em moe-
da corrente, o que deveria levar a 
um acúmulo de dinheiro razoável. 
Onde guardar notas e moedas à sal-
vo de assaltantes, ou no mínimo de 
ratos, já que ladrões eram coisa rara 
na época? A resposta está na ata de 
22-01-1847: “Foy indicado pelo Sr. 
Prezidente desta Camara, á factura 
de hum Cófre seguro, e com tres 

chaves eguaes, para servir de Cófre 
d´esta Camara, o qual deverá sêr 
depositado em poder do Collector 
d´esta Villa”.

A religiosidade era bas-
tante acentuada na Cidade, e em 
casos extremos recorria-se aos 
Santos para saírem em socorro dos 
habitantes, como ainda hoje acon-
tece com frequência, e em muitos 
pontos do país. Em Agosto de 1851 
“Em consequencia da sêca extraor-
dinaria que flagella os habitantes 
desta Villa reunio-se a Camara para 
officiar-se ao Rev.o Vigario a fim 
de na Igreja desta Villa ellevar pre-
ces a fim de que cesse a sêca, pois 
que o meio he do uso Christão e da 
Igreja”.

Já na época havia uma 
certa preocupação com a saúde pú-
blica, e prova disso ficou evidente 
na ata de 18-10-1852, pois a Câma-
ra registrou com destaque o alerta 
vindo de Portugal sobre embutidos 
importados daquele país. “Em se-
guida foi lido uma outra Circular 
do mesmo Vice-Prezidente José 
Manoel da Silva, acompanhado de 
uma copia de um officio do Minis-
tro do Brazil em Portugal, commu-
nicando a descoberta de uma Fabri-
ca em Ardêa Galega, em a qual se 

cõmetia toda a casta de falta, digo, 
se cõmetia a maior falsificação na 
Manufactura dos Payos e choriços 
vinda daquela Fabrica, ao que esta 
Camara fica inteirada, acuzando 
seu recebimento”.

Outra prova dessa preo-
cupação encontra-se na Ata datada 
de 11-11-1855. “A comissão incar-
regada de marcar logar na Aguada 
desta Villa para lavagem de Roupa 
e tirada de Agua para uso do Povo 
aprezentou seo parecer a qual sen-
do posto indescução passou no Si-
guinte Modo = Fica rezervado da 
Ponte em frente a rua de São João 
Ribeirão a sima dez braças para 
bebedouro e lavagem de Animaes, 
Do fim das dez braças onde se le-
vantará hum Marco para sima fiva 
rezervado para o pouvo tirar Agua 
para uso cumum da Villa. E da Pon-
te asima dita para baixo fica rezer-
vado para as lavagems de Roupa 
e de qualquer outros obegetos não 
prejudiciaes”.

Como em 1860, não es-
tava servida a Cidade de água en-
canada ou esgoto, usavam os ci-
dadãos a chamada “privada”, um 
grande buraco na terra, com um 
pequeno cômodo por cima. E des-
se sistema não escapavam nem 
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Vereadores, nem membros do Juri. 
Vejamos o que ficou proposto em 
12-04-1860. “Indicou o Vereador 
Fonseca e Mello, que achava da 
mesma necessidade que se man-
dasse fazer uma latrina que com-
municasse com a salla secreta do 
Jury para uso dos jurados, o que a 
Camara deliberou mandar orçar...”.

A presença de animais, 
principalmente cães, que infesta-
vam as ruas, era um problema de 
difícil solução. O emprego de “bo-
las” envenenadas consistia em ris-
co para as pessoas. Optou-se então 
por matá-los a tiros, mas além do 
custo da munição, havia objeção 
por parte da polícia. Na sessão de 
09-09-1861, “Foi lido um officio 
do Fiscal desta Cid.e com data de 
7 do corrente mez, partecipando ter 
requisitado do respectivo Delega-
do de Polícia desta Cid.e força ou 
pessoas sufficientes p.a extinção 
dos cães, porcos e cabras, e lhe foi 
negado, dizendo aq.le Delegado 
q. não sendo obrigação da guarda 
Policial de ajudar a matar cães em 
execução das Posturas, não po-
dia seder a aquela requisição, tra-
zendo em vista os art. 37 e 41 do 
Regulam.o Pro.al de 20 de Dizbr.o 
de 1851, ao que a Camara resolveo 
q. o Fiscal procure justar pessôas q. 
queirão empregarem-se em tal ex-
tinção”.

Além disso, a morte de 
um animal nem sempre era recebi-
da sem discussões e ameaças, como 

se vê na Ata de 20-10-1863. “Foi 
lido um requerim.o do Fiscal d´esta 
Cid.e, datado de 19 do corr.e, tra-
zendo ao conhecim.o d´esta Cam.a, 
q. em deligencia q. este procedendo 
por ordem da Cam.a em matança 
de porcos e cabras, e n´este cum-
pprimento aconteceo q. José Rois 
de Freitas oppoz-se a q. se matasse 
um porco seu q. vagava pelas ruas, 
proferindo palavras insultantes á os 
que cumprirão com este dever, che-
gando a pontos de querer entrar p.a 
dentro de s/ caza a pegar em armas 
p.a repelir digo, para oppor-se q. a 
escolta não matasse seu  porco”.

Algumas atitudes toma-
das por cidadãos, naqueles tempos, 
são muito estranhas se analisadas 
pelos atuais habitantes. Em 17-10-
1853, “Compareçeo o R.mo Mano-
el Rozas de Carvalho Pinto para o 
fim de Asignar o termo do Contrato 
de venda da Ponte sita no Rio Co-
rimbatahy, para que tinha sido avi-
zado amterior mente, e ficou hefei-
tuado o contrato com esta Camara, 
como consta do termo lavrado nes-
ta dacta no livro competente”. Essa 
ponte havia sido mandada construir 
pelo clérigo citado, muito rico por 
herança, para comunicação entre 
Rio Claro e sua fazenda. Na Ata 
datada de 10-07-58, está registrado 
que: “Foi pelo Prezidente da Cama-
ra entregue sobre a meza a quantia 
de 146$600 r.s que offerece a esta 
Camara o Cõmendador Deputado 
por este Circulo o Comendador 

Amador Rois de Lacerda Jordão, 
em prova de seo reconhecimento, 
ao mesmo Circulo para as despe-
zas da Municipalidade, cuja q.ta 
fica entregue ao respectivo Procu-
rador...”.

Em 1872, um corajoso 
Delegado de Polícia, suplente em 
exercício, desafiou a autoridade 
civil e religiosa da Cidade como 
está registrado na Ata de 14 de Ju-
lho. “Indicou o Snr Vereador D.or 
Cerqueira Cezar que se levasse ao 
conhecimento do Ex.mo Preziden-
te da Provincia o horrorozo atten-
tado perpetrado n´esta Cidade pelo 
Delegado de Polícia suplente em 
exercicio, mandando exhumar o 
Cadaver do suicida José escravo 
de Antonio Gonçalves d´Amorim e 
mandando-o trasladar p.a o Cemi-
terio publico, que fes arrombar p.a 
dar ali sepultura ao referido cada-
ver, ao qual, como suicida foi nega-
da sepultura ecclesiastica, e sepul-
tado no campo, em logar contiguo 
ao Cemiterio dos Protestantes”.

 Já que citamos o Cemi-
tério dos Protestantes, em 18-07-
1863, “Foi lido um requerim.o dos 
estrangeiros Christãos Protestantes 
Eduardo Bohn e Carlos Jodh pe-
dindo permissão e a posse de um 
terreno proprio e sufficiente p.a um 
cemiterio n´esta Cid.e afim d´elle 
sepultar-se seus restos, visto q. as 
leis não permitem no Cemiterio Ca-
tholico, e a Cam.a atendendo as cis-
cunstancias defferio o requerim.o, e 
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nomeou uma Commissão p.a esta, 
de combinação com os requisitan-
tes marcar um terreno de vinte bra-
ças em quadra, no locar que julga-
rem mais proprios p..a isso”.

Cemitério lembra mor-
te, e sobre esse assunto não muito 
agradável, encontramos na ata de 
06-06-1860, algo um tanto estra-
nho. Sem qualquer menção anterior 
ao fato, pois julgamento e conde-
nação devem ter ocorrido antes da 
instalação da Câmara, “...compare-
ceo o Vice-Prezidente d´ella o Ve-
reador José de Camargo Neves com 
o fim de deliberar acerca de um 
officio do Juiz Mun.al supp.e em 
exercicio d´esta Cida.e com data de 
28 do mez p.p. em o q.al commu-
nicava á Cam.a q. lhe foi ordenado 
pelo Ex.mo Gov.o, q. o q.to antes  
mandasse executar a penna de mor-
te em um Réo a isso condemnado, 
p. o q. requisitava da Cam.a os 
preparatorios necessarios; e tendo 
sido pelo D.o Vice-Pres.e convoca-
do Cam.a p.a hoje afim de dar esse 
expediente e não tendo compare-
cido numero sufficiente de Verea-
dores para haver Sessão, deliberou 
o mesmo a vista da urgencia, q. se 
pedia no supra citado officio, tomar 
por si o expediente que necessa-
rio fosse, para o q. n´esta data dá 
as necessarias ordens ao repectivo 
Procurador”. Em 17 do mesmo mês 
o Vice-Presidente declarou “que ti-
nha expedido as ordens ao respec-
tivo Procurador para que mandasse 
levantar a forca, e que concorresse 
com tudo que necessario fosse para 
cumprir o exigido pelo d.o J.s Mun.
al, outro sim, que tinha escolhido 
por informação que tomou uns ter-
renos alem do matadouro publico 
(ironia) para se levantar o instru-
mento do suplicio”. O matadouro 
público ficava na época para os la-
dos da atual rua 2, avenidas 9 a 13. 
No dia 15 de Outubro “o Vereador 
Alm.da membro da m.ma commis-
são fez ver á Cam.a, que nas m.mas 
contas achão-se mencionadas a 
despeza feita com a prontificação 
da forca na quantia de 136$000, 
quantia esta que não pertence, isto 
é, q. não deve ser a espença do co-

fre, 2.o informações que colheo”. E 
nunca mais, nas atas, tocou-se no 
assunto.

As pixações, na atuali-
dade, são um problema que atin-
ge praticamente todas as cidades. 
Mas isso não é coisa de hoje. Ve-
jamos o Artigo 45 das Posturas 
Municipais de 1866: “É prohibido 
fazer nas paredes, muros e por-
tas, riscos e disticos indecentes, 
ou pinturas obcenas. Multa de 5$ 
r.s”.

Consta, até em publica-
ções, ter sido Rio Claro uma Ci-
dade abolicionista, tendo libertado 
seus escravos antes da Lei Áurea, 
fato que se pode comprovar. Bon-
dade pura ou problema econômico? 
Essa dúvida tem sua razão de ser. 
O povo não tinha interesse mui-
to grande sobre essa questão. Ela 
afetava mais os grandes ou até pe-
quenos fazendeiros que possuíam 
escravos. E esses donos das terras 
o eram também da Cidade. E lo-
gicamente da sua política. Apenas 
para pensar, vejamos este tópico da 
Ata de 11-09-1884: “A Commis-
são abaixo assinada nomeada para 
dar parecer sobre o pedido da So-
ciedade abolicionista Bahiana, sita 
no Rio de Janeiro, depois de ter 
tomado as devidas consideraçãoes, 
é de parecer que a Camara devolva 
os papeis recebidos e deixe de dar 
opinião alguma sobre seu assunto, 
visto ser elle da competencia ex-
clusiva do Governo Geral, o qual já 
está tratando de rezolver. João Bar-
boza dos Santos – Bento de Almei-
da Prado – Approvado”. 

O processo da mudança 
radical na denominação das ruas da 
Cidade, passando dos usuais nomes 
de homenageados ou referências a 
pontos marcantes, à simples nume-
ração, sempre nos causou curiosi-
dade. Que estudos e debates teriam 
precedido essa alteração que por 
certo causou algum transtorno e 
confusão? A resposta está na Ata da 
Sessão do dia 20 de Dezembro de 
1885, iniciada às 11 horas da ma-
nhã, tendo como Presidente o Dr 
Manoel Pessôa de Siqueira Cam-
pos, e com a presença dos Vereado-

res Candido Valle, Benedicto Leite 
de Freitas Junior, João Barboza dos 
Santos e João Antonio do Valle, es-
tando ausente “com participação” 
o D.r Bento de Almeida Prado e 
“sem participação” o Major Cruz 
(João Alves da Silva Cruz). O Pre-
sidente apresentou então, como se 
isso fosse a coisa mais corriqueira, 
a seguinte proposta: “Indico a Ca-
mara para facilitar o conhecimento 
das ruas, evitar ao mesmo tempo 
a confuzão dos nomes proprios e 
vulgares com que são de ordinario 
designados qui se adopte o systema 
simples e racional, uzado em mui-
tas cidades dos Estados Unidos da 
America do Norte, de numeração 
das ruas, tomando-se por ponto de 
partida a Estação de Estrada de fer-
ro Paulista. Todas as ruas verticaes 
ao ponto indicado se denominarão 
avenidas e terão numeros impares, 
as que ficarem ao lado esquerdo da 
do Commercio; e pares as que fica-
rem a direita. As transversaes serão 
numeradas, na ordem em que se 
acharem a partir do mesmo ponto, 
com a denominação de Rua n.o... O 
mesmo systema se adoptará em re-
lação aos Largos e praças, etc. Ses-
sões da Camara, 20 de Dezembro 
de 1885. M. P. de Siqueira Campos, 
Prezidente da Camara. Approva-
do”. Não ficou documentado se al-
gum dos Vereadores votou contra, 
se houve alguma discussão, nada. 
Aprovou-se e cumpriu-se. Só isso.

Para encerrar, entre mui-
tas citações constantes de Atas, três 
artigos sobre escravos nas Postu-
ras Municipais de 1866: “Art.109 
– Aquelle que consentir escravos 
jogar em suas cazas de negocio 
pagará a multa de 20$ r.s. Art. 110 
– Todo aq.le q. comprar a escr.os 
objéctos q. elles não podem ter, 
como ouro, prata, açucar, café e 
outros semelhantes, sem q. p.a isso 
apresente autorização por escripto 
de seu Snr, Ad.mor ou feitor, será 
multado em 2$ r.s sem prejuizo das 
penas em q. pode incorrer....Art. 
113 – Fica prohibido andarem os 
escr.os quase nús dentro da Cid.e. 
Multa de 10$ r.s por cada um, que 
será paga por seu Snr”. •
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Rio Claro: da memória das fazendas 
ao trabalho da cultura.

Romualdo Dias
Mestre em Educação e Doutor em Lógica e Filosofia da Ciência / UNICAMP. 
Professor da UNESP de Rio Claro. 
E-mail: diasro@terra.com.br

O Arquivo Público é um lugar no qual a virtualidade e a atua-
lidade apelam para uma releitura dinâmica do passado. Incluo na atuali-
dade os problemas que enfrentamos hoje na administração da cidade em 
uma tentativa de melhoria da qualidade de vida para todos. Nela lidamos 
com a materialidade das condições de nossa sobrevivência no meio urba-
no, com aqueles elementos que determinam o nosso sobreviver e o nosso 
modo de conviver. Já a virtualidade nos faz associar com o campo de 
possibilidades, com o horizonte de realização dos nossos desejos, com 
os nossos sonhos. O bom uso de nossos sonhos também depende do esta-
belecimento de uma relação saudável com as marcas presentes em nossa 
cultura. Em nossas reflexões fazemos um esforço para compreender a 
materialidade de nossa cultura por meio de uma releitura de algumas de 
suas marcas.

O acervo de um povo e os sentidos de vida capazes de orientar 
o cotidiano apresentam-se em intensa cooperação. Todo o esforço atual 
de trabalhar para garantir qualidade de vida na organização da cidade e 
no convívio grupal se faz em uma base material. A cidade tem uma histó-
ria de sua própria construção acompanhada de elaboração de sentidos. A 
produção da riqueza se faz simultânea à produção da cultura. A história da 
formação de nossa cidade tem seu início no modo de ocupação do espaço 
e na forma de organização do convívio. Nesta dupla combinação está pre-
sente a grande fazenda de café apresentada como elemento decisivo para 
estabelecer os rumos do desenvolvimento econômico e social, no âmbito 
do município em formação, bem como ao seu redor.

Neste texto retomamos os aspectos envolvidos no nascimento 
de nossa cidade com o foco colocado sobre o papel das fazendas de café. 
Podemos compreender as múltiplas articulações da formação de nossa his-
tória, especificamente da cidade em que habitamos, por meio da leitura do 
livro do professor estadunidense Warren Dean. Este autor ofereceu para nós 
um precioso livro, generoso na oferta dos dados por ele organizados. O li-
vro foi lançado em 1977 pela Editora Paz e Terra, com o título : “Rio Claro: 
um sistema brasileiro de grande lavoura: 1820 -1920”. Seu autor, Warren 
Dean, era professor de História da Universidade de Nova York, nos anos de 
1970, quando desenvolveu aqui a sua pesquisa. Há um exemplar disponível 
para pesquisas em nosso Arquivo Público e Histórico Municipal.

Neste livro o autor nos apresenta um substancial estudo sobre as 

Fazenda Santo Antônio. Acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.
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múltiplas implicações estabelecidas 
entre a configuração espacial das 
grandes fazendas de café e a cons-
trução de uma visão de mundo. Nós 
buscamos neste entendimento sobre 
a combinação entre a fazenda e a cul-
tura elementos para desvendarmos 
enigmas tão atuais presentes em nos-
sas representações e em nossas con-
dições materiais de vida. Apresen-
tamos, portanto, os efeitos de nosso 
encontro com Warren Dean, na relei-
tura de seu livro, com os pés situados 
neste lugar que ocupamos hoje, fren-
te aos desafios para a construção de 
uma cidade melhor para todos. Neste 
artigo partilhamos com os nossos 
leitores o modo como a leitura deste 
livro nos afetou, e ao mesmo tempo, 
indicamos pistas para nós pensarmos 
os desafios relacionados com as for-
mas atuais de organização do espaço 
na cidade, sobre o uso deste espaço, 
sobretudo na maneira de nos deslo-
carmos por ele. E chamo a atenção 
também para marcas de nossa cultu-
ra advindas do movimento estabele-
cido lá naquele tempo das primeiras 
fazendas aqui instaladas.

Ao discutirmos as relações 
entre economia e cultura não pode-
mos deixar de explicitar uma pers-
pectiva política, esta que expõe nos-
sa posição em uma dada dinâmica de 
poder. A organização de uma cidade 
é sim uma composição de poder. As 
estruturas de poder se constituem em 
relações estabelecidas por todos os 
envolvidos em um processo históri-
co. Warren Dean explicita para nós 
sua posição de um modo instigador 
para nos fazer pensar em nossa re-
lação com a memória. Mas ele nos 
aponta também outra perspectiva de 
trabalho do Arquivo Histórico Mu-
nicipal. A identificação deste outro 
olhar torna mais clara se nós colocar-
mos o nosso leitor em contato direto 
com algumas passagens do seu livro.

Em seu prefácio o autor 
estabelece a diferença de aborda-
gem de uma história preocupada 
com a descrição da materialida-
de da vida e outra que leva em 
conta os efeitos das intervenções 
dos indivíduos sobre o convívio 
grupal. Ele mostra como o histo-

riador pode nos apresentar suas 
análises sobre a terra, sobre o 
trabalho e sobre o lucro, atraves-
sados por uma dinâmica de po-
der que tem como marca maior 
a expropriação. Mas, que efeitos 
esta expropriação produz sobre 
o lugar e sobre as pessoas? Para 
respondermos esta pergunta, pre-
cisamos apresentar ao nosso lei-
tor as próprias palavras de War-
ren Dean:

É preciso admitir que a 
preocupação do autor também 
tem seu fundamento ideológico. 
O povo tem direito a sua própria 
história. Que a terra, o trabalho e 
o lucro tivessem sido expropria-
dos tem menor relevância do 
que o fato de que a expropriação 
tivesse sido legitimada, e legiti-
mada de tal maneira que os que 
sofreram a expropriação saíram 
humilhados.(DEAN, p.15)

Nesta sua abordagem 
constatamos dois dispositivos de po-
der sustentando a configuração do 
modo de viver no período em que o 
vilarejo se formava. Houve um me-
canismo de legitimação da expro-
priação, ao mesmo tempo, que pro-
duziu efeitos de humilhação. Assim, 
fica evidente um eixo de releitura da 
história: o sofrimento dos expropria-
dos. Este eixo faz toda a diferença na 
análise dos dados coletados em todo 
o percurso de uma economia.

O trabalho com a histó-
ria, realizado nesta perspectiva do 
sofrimento dos expropriados, gera 
conflitos e tenciona o campo de 
entendimento. As dificuldades de 
lidar com os conflitos aparecem no 
episódio que o autor nos oferece 
de uma forma contundente. Vale a 
pena voltarmos a este episódio pelo 
fato dele nos instigar para pensar-
mos o papel do Arquivo e o tra-
balho com a memória. Assim nos 
conta Warren Dean: 

Por ocasião de um con-
gresso que se realizou no Rio de 
Janeiro em 1950 a fim de estudar 
a posição do negro na sociedade 

Fazenda Angélica. Acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.

Fazenda Santa Gertrudes. Acervo do 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

Fazenda Cafezal. Acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.
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brasileira, um dos participan-
tes desaprovou enfaticamente 
o estudo da história da escra-
vidão: ‘Precisamos é esquecer 
esse tratamento brutal, para não 
sentirmos ódio. Para que o Con-
gresso vai lembrar que meu pai 
apanhou, minha mãe apanhou. 
Por que?’ Por motivos científi-
cos, declarou o presidente; para 
mostrar aos brancos os seus er-
ros, disseram outros participan-
tes; para mostrar que os negros, 
apesar de tudo, sempre tinham 
cooperado; para mostrar que a si-
tuação melhorara. A angústia do 
orador era insuportável, e a reu-
nião teve de ser suspensa apres-
sadamente. A resposta deveria ter 
sido: Seu pai e sua mãe merecem 
ser recordados porque sofreram, 
e ainda mais porque resistiram e 
triunfaram. A história não revela 
submissão e resignação, mas so-
brevivência e revide. O estudo 
do trabalho nas grandes lavouras 
tem implicações igualitárias, mas 
o que se pretende – é preciso dei-
xar bem claro antecipadamente – 
é corrigir perspectivas que foram 
distorcidas mediante argumenta-
ções especiais, e não, introduzir 
distorções onde não as havia. 
(DEAN, p.15)

Neste episódio fica evi-
dente a opção do autor por uma re-
leitura de nossa história atento aos 
sofrimentos dos expropriados. Este 

sofrimento produziu marcas na 
cultura. A extensão destas marcas 
constitui a nossa história. As mar-
cas mostram seus efeitos na atua-
lidade com condição de determi-
nar modos de refazer os percursos 
tendo em vista a abertura de novas 
possibilidades para a construção de 
uma cidade mais saudável. As mar-
cas podem nos remeter aos sentidos 
relacionados com as feridas pro-
vocadas pela expropriação e pela 
humilhação. Por isso não podem 
ser desconsideradas em meio aos 
esforços atuais de reinvenção da 
cidade.

A posição crítica assumi-
da pelo autor ao expor os resulta-
dos de seu estudo nos ajuda a pen-
sar no compromisso de quem traba-
lha com o arquivo ao mesmo tempo 
em que a cidade está às voltas na 
busca de maior qualidade de vida 
para todos.

A historiografia do traba-
lho escravo e imigrante em geral 
adota a auto-imagem e a visão 
do mundo dos fazendeiros. Rara-
mente tem sido coerente e cons-
ciente a necessária separação en-
tre o historiador e os servidores 
que elaboram os documentos e 
que, neste caso, eram direta ou 
indiretamente empregados dos 
fazendeiros. Esta obra preten-
de manter uma posição crítica. 
Agindo desta forma, ferirá sem 
dúvida algumas suscetibilidades, 

que paradoxalmente considera-
rão esta atitude como pouco ob-
jetiva, na suposição de que nas 
sociedades mais tradicionais as 
ideologias da elite constituíam 
paradigmas da ordem social, ou 
pelo menos, não eram aberta-
mente contestadas (DEAN, p.15)

Os profissionais do Ar-
quivo, quando se esforçam para 
promover outras relações dos ha-
bitantes com a sua memória en-
contram resistências, enfrentam 
conflitos. Mas, a firmeza deste tra-
balho é fundamental para auxiliar 
o esforço de reinvenção da cidade 
e da democracia entre nós, na atu-
alidade.

Pretendo estabelecer vá-
rias releituras da obra de Warren 
Dean com esta preocupação de 
mobilizar nossa memória em favor 
do que se passa conosco hoje e dos 
sonhos relacionados com o nosso 
futuro. Neste primeiro momento 
de aproximação olhamos para a 
fazenda de café, em sua estrutura 
espacial e nos modos de organizar 
o trabalho para a extração da rique-
za da terra. Estas linhas próprias 
da economia têm desdobramentos 
sobre as representações estabeleci-
das pelos indivíduos aí envolvidos. 
Assim, podemos relembrar que a 
economia tem implicações sobre a 
cultura.

As conclusões do autor 
sobre os aspectos econômicos pro-

Fazenda Cafezal. Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 
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vocam impactos sobre nós, devido 
à força de suas afirmações, sempre 
apoiadas em muitos dados estatís-
ticos.

O sistema das grandes la-
vouras em Rio Claro teve sua 
origem com a usurpação da terra 
e a eliminação ou marginalização 
dos lavradores existentes, por 
um grupo de pessoas que tinham 
acumulado capital nos negócios 
de exportação agrícola à época 
da colônia. (DEAN, p. 183).

Aqui foi possível consta-
tar as articulações existentes entre 
a organização espacial e o convívio 
humano. A chegada dos imigrantes 
após a abolição da escravatura in-
crementou os conflitos em diversas 
regiões do país, pressionaram para 
alcançar novas relações de trabalho. 
Mas o autor afirma que em Rio Cla-
ro os fazendeiros optaram por ou-
tros caminhos: “Não foram capazes 
de implantar um sistema de trabalho 
assalariado”. (DEAN, p.183).

O tratamento dispensado 
aos escravos foi marcado com vio-
lência e sofrimento:

A escravidão foi, portanto, 
uma solução indispensável, pois 
sem escravos os fazendeiros teriam 
de renunciar às suas ambições. O 

regime escravagista em Rio Claro 
foi explorador no sentido mais ex-
tremado, pois ocasionou a queda no 
contingente de escravos. (DEAN, 
p.183)

Poderíamos perguntar se 
com a chegada dos imigrantes na 
região de Rio Claro a situação se 
alterou. O autor vai nos mostrar 
que permaneceu um tratamento 
também marcado por expropriação 
e sofrimento:

As despesas do transporte 
até São Paulo eram financiadas 
pelo governo, e pagáveis pelos 
imigrantes com seus ganhos. 
Tratava-se na verdade de um 
regime semi-servil, não apenas 
por esse motivo, mas porque o 
não-cumprimento do contrato 
sujeitava o trabalhador à prisão 
com trabalho forçado. A tirania 
e a injustiça desse sistema levou 
os imigrantes a rejeitá-lo. Ao 
invés de melhorar os termos do 
mesmo, os fazendeiros preferi-
ram voltar ao trabalho escravo, 
mais oneroso. (DEAN, p.183-
184).

Qual foi o resultado de 
toda a riqueza produzida pelas fa-
zendas de café? Houve melhoria de 
vida para quem vivia nesta cidade? 
Neste ponto o Warren Dean afirma:

O caso de Rio Claro com-
prova a futilidade de confundir 
o lucro particular com o pro-
gresso da sociedade. Garantida 
a rentabilidade das operações 
dos fazendeiros, eles necessária 
e inerentemente limitavam o uso 
intensivo dos recursos da terra. 
As técnicas que aplicavam des-
tinavam-se tão-somente a res-
saltar o seu monopólio. (DEAN, 
p.184-185).

Esta análise do autor nos 
revela aspectos relacionados com a 
mentalidade dos fazendeiros com 
capacidade de configurar a admi-
nistração de um modelo de desen-
volvimento. O que o autor nos diz 

sobre os frutos deste modelo?
No Oeste Paulista o bene-

fício que restou do domínio dos 
fazendeiros foi a ferrovia, inves-
timento que poderia muito bem 
ter sido realizado em circunstân-
cias diferentes e mais benignas. 
(DEAN, p.185)

Em suas análises o autor 
nos faz entender que muitos sofri-
mentos poderiam ter sido evitados. 
Assim o nosso contato com a me-
mória consegue identificar momen-
tos de decisão fundamentais para o 
estabelecimento de um percurso de 
nossa história de formação enquan-
to município e enquanto cultura lo-
cal.

Seria mais válido afirmar 
que o desenvolvimento econô-
mico de Rio Claro deveu-se a 
concessões que os fazendeiros 
tiveram de fazer a outras classes 
sociais, a fim de evitar a perda 
de suas propriedades. Tiveram 
que ceder aos imigrantes italia-
nos muita terra para as culturas 
de subsistência, o que lhes possi-
bilitou ganhar dinheiro que mul-
tiplicou as funções econômicas 
da cidade. Ao longo de todo o 
período que se seguiu à aboli-
ção, a prevalência das fazendas 
limitou e distorceu esse desen-
volvimento. (DEAN: 185).

A memória da fazenda e 
o trabalho da cultura se apresen-
taram nestas implicações entre a 
economia e as formas de represen-
tação da vida no início de nossa 
história. Como duas linhas de um 
bordado elas configuram imagens 
com capacidade de nos auxiliar no 
entendimento daquilo que se pas-
sa conosco hoje e na formulação 
dos horizontes de realização para 
o convívio humano. Em outro mo-
mento podemos voltar ao estudo 
de Warren Dean para recolhermos 
maiores detalhes sobre a ação dos 
fazendeiros em seus modos de 
apropriação dos espaços e de in-
terferirem nas relações sociais da 
vila que nascia. •

Fazenda Paraguassú. Acervo do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.
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Igreja Evangélica 
Batista do Calvário 
45 anos de história
Sandra R. S. Baldessin
Escritora. Consultora em Comunicação Escrita. Idealizadora e coordenadora do Projeto Terapia 
Literária, integrante do Plano Nacional do Livro e da Leitura.
E-mail: sbaldessin@gmail.com

À moda de introdução

A crônica de qualquer cidade se escreve em conjunto com as 
manifestações religiosas que integram os cenários urbanos. De fato, a for-
mação dos arraiais e vilas sempre esteve ligada à presença de uma capela 
de fé católica, em torno da qual se edificavam habitações e estabelecimen-
tos comerciais. Nas palavras de Bueno (2004): “...as paisagens urbanas 
brasileiras tinham como característica um aglomerado de casas e igrejas”.

Essa é a história da fundação de todas as cidades paulistas, e 
com Rio Claro não foi diferente. Porém, o século XIX traria mudanças 
importantes aos cenários das cidades brasileiras, pois esse momento his-
tórico foi marcado pelo início da transição da hegemonia inglesa para a 
expansão norte-americana. A atenção do Brasil, assim como de toda a 
América Latina, concentrava-se nos padrões de pensamento e progresso 
anglo-saxões, o que viria a influenciar, também, a paisagem das religiosi-
dades, culminando com a consolidação do protestantismo no país (MEN-
DONÇA e VELASQUES Fo., 2002).

No Brasil, pode-se dizer que o afastamento entre a Igreja Cató-
lica e o poder estatal, bem como o incentivo à imigração européia, abri-
ram as portas para a ampla penetração da chamada fé protestante. Segun-
do a explanação de Mendonça e Velasques Fo. (2002):

Nos limites da tolerância a cultos não-católicos, estabeleci-
dos pela constituição de 1824, instalaram-se no Brasil os anglica-
nos, episcopais e em maior número os luteranos (...) [depois surgi-
ram] as Igrejas Congregacional, Presbiteriana, Batista, Metodista... 
(MENDONÇA E VELASQUES FO., 2002, p.12).

É interessante pontuar que, quando ocorreu a organização ofi-
cial da 1ª. Igreja Batista no país, na Bahia em 1882, no estado de São Pau-
lo, mais precisamente na macrorregião de Rio Claro, já estavam em pleno 
funcionamento as igrejas de confissão Batista das cidades de Americana 
e Santa Bárbara D’Oeste, fundadas por imigrantes norte-americanos. A 
designação ‘Batista’ vincula-se à forma adotada para o batismo dos adep-
tos, realizado por imersão em água mediante a profissão de fé de adultos 
conscientes de sua decisão (MENDONÇA e VELASQUES Fo., 2002).

Primeiro templo, inaugurado em 26/04/1968. 

Pr. Reynaldo Prestes Nogueira, 
fundador da IBC, foto de 1973.  
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Igreja do Calvário em 
Rio Claro: o precursor

 
Escrevia-se o ano de 

1962, ocasião em que foi implan-
tada em Rio Claro a Junta de Con-
ciliação e Julgamento da Justiça 
do Trabalho, sendo nomeado Juiz 
do Trabalho o Dr. Reynaldo Pres-
tes Nogueira, filho de ferroviário, 
nascido em Itapetininga no ano de 
1925.

Dr. Reynaldo já exercera 
as funções de magistrado em ou-
tras cidades paulistas, mas, segun-
do sua declaração: “Rio Claro me 
escolheu”. Homem de grande cul-
tura e visão, logo agiu para que Rio 
Claro sediasse a Convenção Batista 
Paulistana, o que ocorreu em 1964.

No dia 9 de junho de 1966, 
há 45 anos, ocorreu a reabertura da 
2ª. Igreja Batista de Rio Claro, situ-
ada à Rua 8 com a Avenida 34. Ali, 
Dr. Reynaldo passou a atuar como 
pregador leigo. Foi nesse local que 
surgiu o ideal de fundação da Igreja 
Batista do Calvário, e onde tradicio-
nais famílias evangélicas rio-cla-
renses – as famílias de João Liash, 
de Stela Bianca Cazzaniga Leme 
de Moura, Itagir de Castro, Onofre 
Pereira, José Pereira e Hildebranda 
de Melo Avots – se uniram ao Dr. 
Reynaldo para viabilizar o sonho 
de construir um templo próprio que 
abrigasse a congregação. 

Dr. Reynaldo foi orde-
nado ao ministério, assumindo sua 
vocação pastoral, no ano de 1967. 
Em seguida, no dia 26 de abril de 
1968, foi inaugurado o templo da 
Igreja Batista do Calvário, situado 
à Avenida 20 A, com a Rua 5B, na 
Vila Indaiá, concretizando-se o so-
nho daqueles que se uniram e tra-
balharam para torná-lo realidade. A 
Igreja Evangélica Batista do Cal-
vário continua sediada no mesmo 
local, embora tenha passado por 
inúmeras reformas.

Nas palavras da Sra. 
Stella Bianca, professora aposenta-
da do Bilac e do Joaquim Ribeiro: 
“realmente, a Vila Indaiá com suas 
ruas sem asfalto e com o córrego 
Lavapés nos fundos do prédio da 

igreja, era um bairro obscuro e qua-
se que desprovido de benfeitorias 
públicas, mas a partir da instalação 
da igreja deixou de ser uma área 
sem expressão. Inclusive, à época, 
o prefeito Augusto Schmidt Filho 
mudou o traçado da linha de ônibus 
para atender os frequentadores da 
igreja que vinham de bairros mais 
distantes”. 

Dr. Reynaldo exerceu a 
magistratura em Rio Claro até o 
ano de 1975, e também atuou como 
professor do Ensino Superior. Mas, 
conforme relembra a Sra. Stella 
Bianca: “sua prioridade sempre foi 
o trabalho no Reino de Deus, o seu 
pastorado na Igreja do Calvário, 
tanto que fazia questão de ser cha-
mado de ‘Pastor’. Ele cumpriu seu 
ministério, escreveu livros e fez 
preleções em vários países, tornan-
do conhecido o trabalho da Igreja 
do Calvário em todo o Brasil e no 
exterior”. 

Esteve à frente do minis-
tério pastoral da Igreja do Calvário 
até o ano 2000, quando o Pastor e 
Professor Nilson Dias, ordenado 
pelo próprio Pr. Reynaldo, em 1994, 
assumiu a direção ministerial.

 
“Cooperadores de Deus”

Segundo a entrevistada 
Stella Bianca, em seu primeiro ser-
mão, o Pr. Reynaldo discorreu so-
bre o texto de I Coríntios 3: 1 a 22, 
o qual afirma que uma igreja pra 
ser grande e fazer a diferença pre-
cisa receber o crescimento que vêm 
de Deus, e que os envolvidos no 

trabalho devem ser “cooperadores 
de Deus”. Realmente, essa palavra 
tem norteado e dirigido as ativida-
des da Igreja Evangélica Batista do 
Calvário. 

O Pr. Nilson Dias, as-
sessorado pelos também pastores 
Antenor Beloto Cardoso e Tiago 
Coelho, bem como por uma equi-
pe de liderança, tem se orientado 
pelo “projeto de conhecer a Deus e 
fazê-lo conhecido”, assim como tem 
ampliado a influência ministerial da 
Igreja do Calvário na comunidade 
rio-clarense.

Internamente, a IBC tem 
atividades diferenciadas que aten-
dem crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e público da Terceira Idade. 
À frente das ações, pessoas capa-
citadas, que trabalham com abne-
gação para consolidar os projetos 
e programas.  Realiza-se, também, 
ação social em prol das famílias ca-
rentes com distribuição mensal de 
cestas básicas. Destaca-se, ainda, o 
aconselhamento pastoral, que não 
se restringe aos membros da IBC, 
mas está aberto a qualquer pessoa 
que necessite, sendo que o Pr. Nil-
son Dias possui mestrado na área 
(IG. BATISTA, 2011).

Dentre as atividades edu-
cacionais e culturais, é relevante 
mencionar as peças de teatro; o 
Projeto Kerigma, que durante vá-
rios anos levou o canto coral para 
dentro dos hospitais de Rio Cla-
ro, o projeto “Conhecendo Jesus”, 
realizado em escolas municipais; 
a visitação a asilos e hospitais; a 
orientação ética e cristã com foco 

Mônica Farinaccio, diretora do Ministério Infantil, coordenando atividades com as crianças.
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em adolescentes e jovens; o tra-
balho que atende especificamente 
mulheres; o serviço de berçário e 
maternal disponibilizado pela IBC 
durante a realização dos cultos e 
atividades da igreja. Além disso, 
a IBC investe financeiramente em 
Missões, contribuindo para o sus-
tento de missionários no Japão e 
entre os indígenas brasileiros (IG. 
BATISTA, 2011).

IBC e as crianças

Um dos capítulos mais 
bonitos da história da Igreja do Cal-
vário envolve as crianças. Segundo 
o Pr. Antenor, que durante vários 
anos esteve à frente do Departa-
mento Infantil, desde a fundação 
da IBC sempre houve uma grande 
preocupação com o ensino cristão 
e ético voltado à educação infantil. 

Há 20 anos o Ministério 
Infantil Calvário Kids é dirigido 
pela pedagoga e Mestre em Edu-
cação Mônica Farinaccio, cujo en-
volvimento pessoal com o trabalho 
educacional e Escola Bíblica da 
IBC completam 28 anos em 2011. 
O trabalho com as crianças envolve 
o ensino bíblico, atividades teatrais, 
música, fantoches, acampamentos 
e passeios. Além disso, existe um 
programa permanente de formação 
de novos professores (MINISTÉ-
RIO CALVÁRIO KIDS, 2011).

Os trabalhos da IBC, en-
volvendo crianças, sempre extrapo-
laram as paredes do templo na Vila 
Indaiá, e, no Jardim Bonsucesso, por 
exemplo, resultaram na consolida-
ção de um novo local de pregação, 
a Igreja do Calvário do Bonsucesso.

O projeto “Conhecendo 
Jesus”, visando o ensino das vir-
tudes, realizado em parceira com 
a Prefeitura Municipal, é outro 
exemplo dessa relação privilegia-
da com as crianças. As educado-
ras atuam em bairros da periferia 
da cidade (Guanabara, Boa Vista, 
Bandeirantes, São João) focalizan-
do a educação em valores humanos 
através da contação de histórias, 
teatro de fantoches e outras inter-
venções. A IBC tem patrocinado a 

Nossa entrevistada, Stella Bianca, 
com seu esposo Pr. Antonio Leme de 
Moura. 

Pr. Nilson Dias, atual ministro, preside 
a Igreja Batista do Calvário. 

Pr. Antenor Beloto Cardoso, 
nosso entrevistado, 

membro da IBC há 42 anos. 
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Pastor Antenor Beloto Cardoso

distribuição de centenas de livros 
infantis em projetos educacionais 
desenvolvidos pela prefeitura de 
Rio Claro, além de disponibilizar 
profissionais para o desempenho 
das ações educativas.

No Natal de 2010, a IBC 
distribuiu mais de 450 cestas para 
as crianças que participam desses 
projetos; cestas completas, com 
presentes, roupas, sapatos, livros 
e guloseimas, atendendo as neces-
sidades de uma população que de-
manda assistência muito além de 
qualquer discurso. Cestas também 
foram encaminhadas para os indio-
zinhos atendidos pelo Projeto Atini 
-  a Voz pela Vida, dos missionários 
ligados à Igreja do Calvário, extra-
polando as fronteiras da localidade.

Raízes e frutos

Sem dúvida, a IBC tem 
muitas histórias para contar nesses 
45 anos desde sua fundação, tendo 
lançado raízes e modificado a pai-

sagem da Vila Indaiá, seus frutos 
continuam a se espalhar por toda a 
cidade de Rio Claro. •
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Qual será o futuro da 
Orquestra Sinfônica de Rio Claro?

Sulamita Ramos do Rego Deiusti 
Presidente do Conselho Deliberativo da OSRC.

A resposta mais simples ao título desse artigo poderia ser: de-
pende de nós. O desejo é muito importante para a realização de um projeto 
cultural e social como o da Orquestra Sinfônica, mas o grande sucesso 
desta instituição veio do fato de que o desejo sempre esteve de mãos dadas 
com as ações.

Uma Orquestra Sinfônica não é um conjunto de grandes instru-
mentos. Ela é uma unidade altamente organizada e equilibrada composta 
de quatro naipes ou famílias de instrumentos: cordas, madeiras, metais e 
percussão. Para que tudo se harmonize, está nas mãos do Maestro o come-
ço, o meio e o fim de um bom concerto. 

“A música é o barulho que pensa.” Victor Hugo

O Maestro é harmonioso, paciente e acredita no potencial de 
cada um. Tudo tem que estar perfeito, afinado. Em suas mãos desperta a 
vida de cada instrumento, abrangendo todo universo sinfônico, resultando 
no êxtase melódico e acústico.

Nestes últimos anos, a Orquestra Sinfônica está sob a regência 
do Maestro titular Sérgio Assumpção, que é Mestre em Música pela USP, 
e que, com seu talento e ampla experiência, tem contribuído fundamental-
mente para o crescimento e sucesso da Orquestra. Também o seu regente 
auxiliar, Felipe Faglioni contribui com seu talento e é motivo de orgulho 
para todos nós por ter sido aluno da Escola de Música Fábio Marasca, 
onde iniciou seus estudos de Violino em 1994. Mais tarde, integrou-se à 
Orquestra Sinfônica de Rio Claro e, posteriormente, graduou-se no Curso 
de Composição e Regência do Instituto de Artes da UNESP. Temos tam-
bém grandes solistas como: Ivenise Nitchepurenco (Solista e Spalla), Gi-
sely Oliveira Batista, Francisco Guedes Paes, Eduardo Semêncio, Nikolas 

“Onde há música não pode haver maldade”. Miguel de Cervantes



 63 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

Vicente de Moraes e nossos outros 
queridos alunos.

A Orquestra tem se apre-
sentado em vários eventos com 
Concertos completos, ou com a Ca-
merata, com grande sucesso. Este 
é o resultado do esforço e o apri-
moramento de nossos músicos e de 
todos os alunos.

Fundada em 17 de dezem-
bro de 1983, a Orquestra, para chegar 
aqui, tem diariamente superado as 
dificuldades impostas pela ausência 
de patrocinadores, dificuldades or-
çamentárias dos poderes públicos, 
o esquecimento dos Associados de 
que devemos trabalhar unidos entre 
outras questões, afinal, a Diretoria 

A Diretoria Executiva 2011 da OSRC é composta por: Presidente Wilson Antonio Pinto, Vice-Presidente Waldemar Deiusti, 1º Secretário 

Leandro José Martinez, 2ª Secretária Silvia Aparecida Pinto Biscaro, 1º Tesoureiro Rogério Nolasco, 2º Tesoureiro Claudio Biscaro, Diretora 

Social Eliana Butolo, Diretora de Patrimônio Arlete M. M. Camargo, Diretor Artístico e Regente Ms. Sérgio Assumpção.

Executiva e o Conselho Deliberati-
vo têm, dentro de suas possibilida-
des, trabalhado exaustivamente para 
atender às necessidades dos Músicos, 
do Maestro e de todos aqueles que 
acompanham as atividades da Escola 
Livre de Música “Fábio Marasca”.

Temos consciência de 
que, apesar das dificuldades, não 

Concerto na Igreja Matriz, com o primeiro regente da 
Orquestra Sinfônica, Sr. Pedro Cameron. Década de 1980. 

Fonte: Acervo da Orquestra Sinfônica. 

Concerto da Primavera no Centro Cultural “Roberto 
Palmari”, em 2008. Fonte: Acervo da Orquestra Sinfônica.

Concerto Didático realizado no Centro Cultural durante Semana da Criança, em 2009. 
Fonte: Acervo da Orquestra Sinfônica.



64 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

desistiremos do sonho de construir 
um futuro marcado pelo crescimen-
to e aperfeiçoamento. Um futuro 
composto por mais instrumentistas 
que viabilizem grandes concertos 
de alta qualidade. 

A Orquestra está de por-
tas abertas e precisa de pessoas 
interessadas em participar efetiva-
mente. Temos vários projetos im-
portantes que precisam de apoio e 
de manutenção diária. 

“Sem a música, a vida seria 
um erro”. Friedrich Nietzsche

Conheça alguns projetos da 
Orquestra Sinfônica:

Projeto Cordas: Este pro-
jeto é destinado às pessoas com idade 
entre 12 e 18 anos, para o ensino de 
Violino, Viola, Violoncelo e Contra-
baixo. O ensino é gratuito e os ins-
trumentos são fornecidos pela escola.

Projeto Acorde Social 
Santa Clara: Projeto Sócio-cultu-
ral com objetivo do ensino de Mú-
sica Instrumental Violino, Viola, 
Violoncelo e Contrabaixo realiza-
do no Salão Social da Igreja Santa 
Clara visando também a formação 
de um Coral com adolescentes com 
idade entre 14 e 18 anos.

Projeto Percussão: Visa o 
desenvolvimento da sensibilidade mu-
sical, posturas corretas e os instrumen-
tos: caixa clara e as borrachas para a 
técnica. Os alunos deverão conhecer as 
notas musicais para tocar os instrumen-
tos diatônicos temperados (Marimba, 
Xilofone, Vibrafone, Glock).

Projeto “Cantando e 
Aprendendo”: Os alunos da Es-
cola de Música, sejam alunos de 
Violino, Violoncelo ou Contrabai-
xo tem a oportunidade de exercitar 
sua musicalidade também por meio 
da voz.

Recebemos durante todos 
estes anos o maior prêmio que se 
pode alcançar que é o de despertar 
o talento e o amor pela música em 
jovens, que não teriam esta oportu-
nidade se não fosse pelo trabalho 

de toda a equipe, e este é o maior 
motivo de nossa felicidade e da 
sustentação de nossos ideais.

“É com a música que fazem 
as suas declarações de amor o rouxi-
nol e o grilo, o cisne e a águia.” 
Paolo Mantegazza

A Diretoria Executiva, o 
Conselho Deliberativo, os Músi-
cos, alunos e o Coral Infanto-Juve-
nil da Orquestra Sinfônica de Rio 
Claro permanecerão com estes so-
nhos, e que eles tenham a possibi-
lidade de converterem-se em uma 
realidade cada dia melhor. Este é 
o nosso maior objetivo de vida. •

Oficina de Música para crianças. Fonte: Acervo da Orquestra Sinfônica.  

Detalhe dos músicos durante concerto, 2009. 
Fonte: Acervo da Orquestra Sinfônica.



 65 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho 2011

Um “Yankee” no Brasil 
Dedicação de uma vida

Demarisse Machado Goldman
Licenciada em Ciências Sociais e em Pedagogia – UNESP – Rio Claro - SP
Licenciada em Letras Português/Inglês – UNIMEP – Piracicaba - SP

Falar sobre o Professor Frank Perry Goldman será discorrer 
sobre o trabalho, o carinho, o amor que inundaram sua vida. Carinho e 
Amor no bom e essencial sentido humanista formando um carisma que 
atraía e difundia Amor e Amizade ao seu redor. Seu alvo na vida era “al-
cançar o melhor, o máximo, sempre”. Seu lema de trabalho propunha “o 
difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco”. Primordial para o 
entendimento de sua dedicação ao Brasil são suas próprias palavras quan-
do a Universidade de Tulane, Nova Orleans, Louisiana – EUA, através 
do Diretor-Editor da revista Tulanian pediu-lhe que escrevesse um artigo 
sobre suas atividades. Aqui segue seu depoimento:

Eu deixei Tulane para seguir para o Brasil, em dezembro de 1949, 
com um bolsa de estudos de um ano de duração, cedida em conjunto pelo 
Instituto Internacional de Educação, Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo e a Universidade de Tulane. Eu ainda estou no Brasil e gosto muito 
do país. O Brasil tem sido muito bom pra mim e eu tenho tentado ser bom 
pra ele. Logo que eu aqui cheguei, eu dirigi pesquisa na Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo, lecionei inglês nos cursos avançados da União 
Cultural Brasil - Estados Unidos e procurei reservar tempo para a disser-
tação sobre ‘Os Veteranos da Guerra Civil Americana no Brasil’. Sendo 
necessário mais tempo, minha bolsa de estudos foi estendida. Contudo, eu 
contraí malária, a qual afetou meu fígado e me restringiu por algum tempo. 
Quando minha bolsa terminou eu fiquei impossibilitado de deixar o Brasil. 
Eu havia exaurido minhas economias e os recursos disponíveis e perdera 
a minha passagem aérea de volta, mas a pesquisa tinha que continuar e os 
graduados de Tulane não desistem. O diretor do Instituto Cultural Brasil – 
Estados Unidos no Rio pediu-me para organizar e dirigir a filial no Meier, 
mas devido ao tratamento de malária voltei à São Paulo, onde eu lecio-
nei no São Paulo Graded School (ginásio americano) no período diurno e 
dirigia os cursos noturnos da Associação Cristã dos Moços (YMCA). Ao 
mesmo tempo proferi algumas palestras especiais na Faculdade de Filosofia 
da USP-SP. Logo após, Dr. Fernando Azevedo, Chefe do Departamento de 
Sociologia e Antropologia convidou-me para treinar seus alunos em técni-
cas de pesquisa de campo em um de seus projetos. No ano seguinte (1953) 
ele me convidou para participar do corpo docente da Universidade como 
professor de métodos de pesquisa. Ao lado das atividades regulares, tenho 

Lena Goldman com os filhos, 
Betty e Frank.

Fonte: Acervo Pessoal da autora. 
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trabalho como especialista de 
pesquisa em industrialização ru-
ral para indústria particular (Co-
bertores Parahyba, do Senador 
Severo Gomes, em São José dos 
Campos). Também como chefe 
de pesquisa de campo para o Pa-
dre Lebret, o dominicano fran-
cês, sociólogo em seu “survey” 
de 50 municípios, dentro das 
fronteiras do Paraná, Mato Gros-
so, Minas e Rio de Janeiro – para 
o Governador do Estado de São 
Paulo. Mais tarde fui convidado 
pelo Serviço de Proteção ao Ín-
dio (SPI) para realizar pesquisas 
de campo em Goiás entre os ín-
dios Carajá. Dr. Fernando conce-
deu-me afastamento de um ano, 
para esse estudo, mas surgiram 
problemas entre os índios do li-
toral sul de São Paulo e o SPI me 
pediu que eu cuidasse do assun-

to. Eu nunca fui para Goiás. O 
litoral sul de São Paulo tem sido 
meu local de trabalho desde que 
cheguei ao Brasil. A fase mais 
importante de meu estudo sobre 
os norte-americanos desenvol-
veu-se lá (Juquiá), assim como 
treinamento de alunos da UESP, 
acontece justamente no litoral 
(Itanhaém), onde também estão 
os índios Guarani (Itariri, Peruí-
be, Taniguá, Rio Branco). Eu me 
sinto em casa entre os Guarani. 
Organizei o Posto Indígena em 
Taniguá, a “Casa do Índio” em 
Peruíbe. E, Itanhaém montamos 
a 1ª Feira e Exposição de Arte-
sanato Guarani. A 1ª Feira, digo 
a Exposição, foi um sucesso no 
Museu de Arte Moderna em São 
Paulo e no Escritório Comercial 
do Governo Brasileiro em Nova 
Iorque, a qual foi programada 

também para o Museu de Arte 
Moderna e para o Museu do Ín-
dio, ambos em Nova Iorque. 

Eu vim para o Brasil falan-
do Goldmanês. Pelo menos isto 
é o que dizia o Dr. John Engleki-
rk (titular do Departamento de 
Espanhol) na Faculdade de Ar-
tes e Ciências de Tulane. Hoje 
o Brasil e a língua portuguesa 
são partes de mim. Eu me casei 
com uma moça brasileira. Ela 
leciona na escola primária e tra-
balha comigo junto aos índios. 
Nós somos muito felizes. Outro 
pensamento agradável me ocor-
re, meus alunos brasileiros em 
pesquisa de campo já provaram 
seu valor. Após nosso primeiro 
período de treinamento juntos 
eles reclamaram que eu dirigia o 
curso como se esse fosse o exér-
cito americano. Eu me senti pro-
fundamente magoado. Afinal, 
eu sou um homem da Marinha 
Americana. Eles não gostaram 
de levantar-se às seis da manhã, 
trabalhar até ao meio dia, voltar 
ao campo à uma hora, parar so-
mente para jantar às sete horas e 
usar o seu período de descanso 
após o jantar em tarefas inciden-
tais que foram deixadas sem fa-
zer durante o dia. Logo após, o 
prefeito de Atibaia convidou-me 
para lá realizar uma pesquisa. 
Eu deixei os estudantes soltos 
e lhes dei toda a liberdade que 
eles queriam. Na volta eles re-
clamaram que eu estava muito 
indulgente e que eles queriam 
de volta o seu Simon Legree 
(capataz do romance “A Caba-
na do Tio Sam”), com chicote e 
tudo. Três salvas para a Marinha 
Americana! Nós temos efetuado 
outro projeto de pesquisa sobre a 
mudança rural urbana e a indus-
trialização, para o “survey” so-
bre a mobilidade social, as opor-
tunidades educacionais a convi-
te da UNESCO e do Ministério 
da Educação. Meus alunos rea-
lizaram um trabalho brilhante, 
completando uma tarefa de três 
meses em apenas um. Dois deles 
ganharam bolsas de estudo no 

“O melhor uso que se pode fazer da vida é
gastá-la com algo que dure mais que ela.”

Willian James

Frank P. Goldman com sua esposa, Dona Demarisse, ao lado do casal Fernando F. 
Altenfelder Silva e Dona Lídia, no antigo prédio da UNESP (rua 10), 1963. 

Fonte: Acervo Pessoal da autora. 
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exterior. É uma grande vitória 
para mim porque a pesquisa não 
tem sido considerada um em-
penho acadêmico por aqui. Eu 
tenho me dedicado à pesquisa 
porque é isso que o Brasil me 
fez entender que ele mais preci-
sa e a pesquisa é a mais valiosa 
ferramenta do cientista social.1 

Muitas são as afirma-
ções e os relatos dos amigos e de-
mais pessoas que partilharam o seu 
modo de ser. Assim sendo, esco-
lhi ao acaso alguns para demons-
trar um pouco de sua influência 
no meio social, seu interesse pela 
“pessoa humana” sempre fez parte 
de sua preocupação sociológica. 

A Professora Emérita 
Dra. Maria Isaura Pereira de Quei-
roz, da USP-SP, escreveu o obituá-
rio do Professor Frank P. Goldman 
para a Revista Ciência e Cultura 
(SBPC). Dentre as considerações, 
ela ressalta:

(...) Durante o largo tem-
po de permanência no país, a 
atividade de pesquisa do Prof. 
Frank foi de uma amplitude in-
comum, tanto pelo largo leque 
de problemas abordados suces-
sivamente, quanto pela quan-
tidade de pesquisas levadas a 
efeito. Frank Perry Goldman 
nasceu em Nova Iorque e sua 
formação se efetuou principal-
mente na Universidade de Tu-
lane, Nova Orleans, Louisiana, 
depois de haver seguido cur-
sos universitários da Marinha 
Americana. Sua carreira uni-
versitária se iniciara, no entan-
to, no setor de línguas, como 
professor de inglês em Cuba e 
mais tarde professor de espa-
nhol e de Línguas e Literatura 
de Línguas Românicas, na pró-
pria Universidade de Tulane, 
enquanto efetuava seu curso 
universitário. Nesse período, 
recebeu a Comanda Vitalícia 
PHI-SIGMA-YOTA, uma dis-

tinção honorífica em Línguas e 
Literaturas Românicas. Viven-
do no Brasil, não se desligara 
de sua pátria e efetuou sempre 
um frutífero intercâmbio com 
universidades norte-americanas 
quer como professor visitante 
de Sociologia na Universidade 
de Miami – Coral Gobles; Uni-
versidade da Flórida – Gains-
ville, Flórida; Universidade da 
Califórnia – Campus de Santa 
Bárbara, Califórnia; Meninger 
Foundation – Topeka, Kansas. 
Nomeado em 1959 Professor 
da Cadeira de sociologia Edu-
cacional na recém-fundada Fa-
culdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Rio Claro, mais tarde 
integrada na Universidade Es-
tadual Paulista ‘Júlio de Mes-
quita Filho’ – UNESP, teve nela 
sempre destacada atuação como 
grande batalhador pelo seu de-
senvolvimento, tanto no Curso 
de Ciências Sociais, quanto no 
Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia e Sociologia Edu-
cacional no mesmo ano, dando 
provas evidentes de sua dedica-
ção e entusiasmo pela melhoria 
dos estudos. Em 1980 tornou-se 

Mestre
Aos Mestres, em particular à 

Memória do 
Dr. Frank Perry Goldman.

Foste grandioso!
Em ti, força física 
e interior harmonioso
se casaram.
Tuas lições sábias
tinham sabor puro
de fruto maduro.
Mestre por vocação
a todos estendeste a mão!
Tua riqueza não esgotou
herança tão preciosa:
o saber, que desabrochou
tantas vidas em gestação
Deixaste marcas no caminho
sempre de modo profundo,
espalhando semente e grão
em terra fértil e de espinho.
A nós e ao mundo
mostraste com simplicidade,
que tua existência teve 
sentido
porque nunca viveste em 
vão. 

Leda Coletti

Frank Goldman e o artesanato Guarani 
da aldeia de Peruíbe, em 1955. 

Fonte: Acervo Pessoal da autora. 

Martin Goldman, 
Betty Goldman Sills e Frank.

Fonte: Acervo Pessoal da autora.  

1 GOLDMAN, F. P. “‘Yankee’ no Brasil”. In: “The Tulanian”- Revista da Universidade de Tualne, nova Orleans, Louisiana – EUA, 1956. 

pp.14/15. 
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Professor Titular da UNESP 
– Campus de Araraquara, car-
go em que faleceu. Os temas 
educacionais sempre tiveram 
seu interesse, porém foi para 
a Gerontologia que finalmente 
dedicou o melhor de seu tempo 
a partir de 1970 e até a sua mor-
te sobrevinda inesperadamente 
em Nice, França, onde fora par-
ticipar do 1º Congresso de Pa-
leontologia Humana, organiza-
do pela UNESCO. Homem de 
hábitos simples, apreciador das 
letras e das artes, distinguiu-se 
como o amigo de seus colegas e 
de seus estudantes, merecendo 
destes o preito de admiração e 
da saudade. 2

Com relação aos seus es-
tudantes, recebi uma carta muito 
emotiva de uma aluna da 1ª turma 
de Pedagogia (FAFI Rio Claro – 
1959-1962), Profa. Leda Coletti, 
com estes dizeres: 

(...) Nesses últimos dias 
(maio de 1985), tenho me lem-

brado muito do Dr. Frank. Toda 
vez que leio algo a respeito da 
liderança democrática, ideal 
cristão, sinto a presença dele, 
intensamente. Isso me ocorreu 
muito nesses dias que antece-
deram e logo após a morte do 
Dr. Trancredo. Embora líderes 
e pessoas diferentes, eles ti-
nham em comum: amavam de 
fato o trabalho e o que faziam; 
foram semeadores do bem-co-
mum. E, para mim, Dr. Frank 
tem pontos a mais que o res-
peitável brasileiro. Ele plantou 
além do solo-natal, dilatou sua 
sabedoria além fronteiras, pre-
ocupou-se com o homem total 
e anônimo – ele nos deu, à seus 
alunos que possuem a mes-
ma chama ardente do ideal do 
bem-comum, a mais rica lição, 
a de que o verdadeiro educador 
realiza sua obra completa e que 
embora trabalhando no anoni-
mato ele não morre nunca, por-
que outras vidas serão semea-
das e cultivadas e o que é mais 
importante: frutificarão!”

Essa mesma ex-aluna 
participa da CLIRC atualmente 
e no seu artigo literário “Como é 
bom retornar”, à página 27, afirma: 

“Continuando os estudos 
e ingressando na Faculdade 
vieram os conhecimentos es-
pecíficos. Particularmente me 
interessei mais pela área do 
comportamento humano e so-
cial destacando-se neles, como 
professores, Dra. Carolina M. 
Bori e o inesquecível Dr. Frank 
Perry Goldman. Este último 
foi modelo para minha vida 
profissional. Com ele aprendi 
a valorizar e respeitar as co-
munidades e dar importância 
destacada à pessoa dentro dos 
diferentes grupos sociais. 3

A Professora Dra. Mari-
lena A. Jorge Guedes Camargo, em 
seu trabalho “Os Primeiros Anos da 
Pedagogia de Rio Claro”, afirma: 

Foi com a pesquisa de 
campo que muito me realizei no 
Curso de Pedagogia. A pesquisa 
de campo, orientada por estu-
dos sociológicos identificando 
a posição da escola em frente à 
vida, e uma consciência sempre 
mais nítida do “nosso” ambiente 
social, que se repercutia como 
uma “escola da comunidade”, 
eram os objetivos com que nos 
deparávamos na programação 
da disciplina ministrada pelo Dr. 
Frank P. Goldman. 4

Nos livros “História e 
Memória” (volume 1 e 2) desta-
quei também os seguintes rela-
tos. O Prof. Dr. Fernando F. Al-
tenfelder Silva do Curso de Ci-
ências Sociais da época afirma: 

No contexto da produção 
científica nacional ou mesmo 
internacional no campo da mi-

Demarisse e Frank em Itanhaém, 1952. 
Fonte: Acervo Pessoal da autora. 

2 “Ciência e Cultura” – SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). Vol.35, nº9, setembro de 1983. pp.1388-1390.
3 COLETTI, L. “Como é bom retornar”. In: CLIRC – Antologia VII – “Gabinete de Leitura”, p. 27 – 2006. 
4 CAMARGO, M. A. J. G. “Os primeiros anos da Pedagogia em Rio Claro”. In: “Teoria e Prática”, vol.7, nº12, jan-jun/1999 e nº13 jul-dez/1999, pp. 4-8.
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nha especialidade houve sempre 
participação com outra faculdade 
e com outros centros. Nós nunca 
fugimos a isso. E a Pedagogia 
também sempre esteve ligada a 
atividades didáticas através do 
Prof. Goldman, com contatos 
com universidades americanas.

 Na mesma linha, o 
Prof. Dr. Alcides Serzedelo, ex-
-diretor da FAFI de Rio Claro, 
falando sobre a transformação 
das Faculdades Isoladas em 
Universidade (UNESP), afirma: 

(...) Como estavam, não 
era possível ficar mais. Era pre-
ciso fazer alguma coisa para que 
elas funcionassem melhor, elas 
estavam muito ao sabor das po-
líticas partidárias. Nós tínhamos 
um modelo. A Universidade da 
Califórnia tem muitos campi 

também: tem Davis, tem Los 
Angeles, tem Santa Bárbara. E 
nós tínhamos naquela ocasião, 
aqui, o Prof. Frank Perry Gold-
man, professor norte-americano 
que era da área de Sociologia e 
as discussões com ele eram real-
mente muito boas. Aliás, voltan-
do-se um pouco atrás, a vivência 
acadêmica aqui na Faculdade... 
foi uma das coisas melhores que 
eu tive na minha carreira, essa 
convivência com professores 
de alto nível, de outras áreas. A 
Faculdade, naquela ocasião, era 
uma verdadeira Universidade. 
Nós tínhamos vivências agra-
dabilíssimas com o pessoal da 
Pedagogia, da Sociologia, da Fí-
sica, da Matemática. 5

Quanto à Gerontologia, 
o Padre Antônio Dárida do Abrigo 
São Vicente, seu ex-diretor, conclui:

Família Goldman: Martin, Lena, David, Betty e Frank. 
Fonte: Acervo Pessoal da autora. 

Frank P. Goldman com seus pais,  
David e Lena Goldman.

Fonte: Acervo Pessoal da autora. 

5 GARCIA, L. B. R. G. “História e Memória: Os 50 anos do Ensino Superior Público em Rio Claro – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro à Universidade 

Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’, 1958-2008. Rio Claro: IGCE/IB – UNESP, 2008. 
6 Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo – VIDA – Edição Especial, 2004. 

O Prof. Frank Perry Gold-
man demonstrou e nós aprende-
mos que a vida nos proporciona 
forças e capacidade de perfeição 
até o último dia. Com dedicação 
de mestre, mediante o diálogo e 
o exemplo, distribuiu graciosa-
mente as riquezas que seu co-
ração, dedicado aos problemas 
do idoso, guardava só para fazer 
feliz o próprio semelhante, dis-
posto a entender a satisfação de 
viver para fazer o bem. 6

Encerrando as conside-
rações sobre a vivência fervilhan-
te, de atuação intensa e produtiva, 
de nobres ideais assumidos e re-
alizados em prol do bem-comum 
e da “pessoa humana”, podemos 
sintetizar a existência do Profes-
sor Frank Perry Goldman como 
a dedicação de uma vida de um 
“Yankee” no Brasil. •
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Nunca termina: 40 anos sem 
Abílio Clemente Filho

Paulo Cabral
Sociólogo formado pela FAFI de Rio Claro, na turma de 1972. 
Atua, desde 1978, em Campo Grande-MS, onde milita nas áreas de educação, saúde e história. 
E-mail: paulocabral97@gmail.com

Há exatos 40 anos desaparecia Abílio Clemente Filho. Jovem 
negro, de família pobre, caçula de uma prole de nove filhos, estudioso e 
trabalhador, era quartanista do curso de Ciências Sociais da FFCL de Rio 
Claro, atualmente Unesp.

Desde o clássico, cursado no Instituto de Educação Fernão Dias 
Pais, em São Paulo, de 1965 a 1967, Abílio apresentara-se como estudan-
te primoroso, dotado de rara Inteligência e sensibilidade, além da tenaci-
dade, característica da nossa geração. Durante o dia, inclusive aos sába-
dos, trabalhava no setor administrativo da Cooperativa Agrícola de Cotia 
e, à noite, enfrentava as aulas, das 19:00h às 23:20h. Este era o horário 
dos cursos noturnos da rede estadual de ensino.

Como tantos, iniciou-se politicamente participando de reuni-
ões da Coezo – Confederação das Escolas da Zona Oeste de São Paulo, 
depois do movimento secundarista  e em seguida do universitário. Esta 
segmentação, todavia, não alienava ninguém da política nacional, já que 
a ditadura atingia em cheio as aspirações da juventude, intervindo na con-
formação da sua visão de mundo. No plano internacional, a  Guerra do 
Vietnã, a Primavera de Praga, o movimento hippie e toda a turbulência 
dos anos 60 traziam reflexos  para as especulações e para o cotidiano 
daqueles estudantes.

O assassinato de Edson Luiz, em março de 68, no restaurante do 
Calabouço foi como uma espécie de senha, indicando quão pior seriam os 
tempos pós AI-5.  O decreto-lei 477, nada mais foi do que o instrumento 
de desarticulação do movimento estudantil, amordaçado e impedido de 
se organizar e manifestar, como de resto, toda a sociedade brasileira nos 
malfadados anos de chumbo.

É neste cenário que Abílio desaparece.
Ausência, incertezas, dúvidas, expectativas, esperança e deses-
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pero, tudo se mescla numa emoção 
amarga, difícil de ser digerida. Os 
elementos objetivos da realidade 
não condizem com aquilo que se ex-
perimenta no âmbito dos sentidos. 
Emoção e razão se postam cindidas 
em campos opostos e irreconciliá-
veis, gerando dor e angústia.

Dona Maria, a mãe amo-
rosa, não resistiu à crueldade da 
perda: enlouqueceu. Seu Abílio, 
o pai orgulhoso daquele filho tão 
bom, minguou diante de tanto so-
frimento. A família, antes festeira e 
unida, esfacelou-se, estigmatizada 
sob o signo da tragédia.

Nós, os amigos, até hoje 
nos perguntamos o que terá aconteci-
do. Como Abílio foi executado? Onde 
terá sido sepultado? Se é que teve se-
pultura. Quais calvários terá percorrido 

antes do fim? A que suplícios terá sido 
submetido? Mas, a despeito de todas 
as indagações, razoáveis, coerentes 
com o acontecido, fica uma ponta de 
dúvida: e se, por um milagre ele tiver 
escapado? Essa é a emoção que teimo-
samente permanece mesmo depois de 
decorridos 40 anos de ausência.

E se, a verdade pudesse 
ser como no último sonho, quando, 
(sua imagem atualizada mostrava 
um sujeito mais velho, ligeiramen-
te encorpado), ele me dizia que ti-
nha se casado com uma bailarina, 
ido para Manaus e era pai de três 
filhas; sem mais explicar.

Como teria sido a sua 
vida? Em que ele teria contribuído 
para os seus e para a sociedade? 
Quais amores, paixões, dores e ale-
grias, e tudo o mais de que é tecida 

a existência, teria tido?  Nada se 
sabe.

Vive-se com esta dúvida 
permanente a corroer a imaginação, 
a minar qualquer certeza, a diluir os 
elementos objetivos da sua morte. 
Em sã consciência sabemo-lo mor-
to, mas, o coração insano recusa  
esta verdade; instala-se o dilema e 
não há equação capaz de dar conta 
de tamanha dor. Afirmo que não há 
morte, por mais dramática que seja, 
equiparável ao horror do desapare-
cimento.

Ah, Abílio, quanta falta 
você faz, mesmo 40 anos depois. 
Quanta falta faz a verdade sobre o 
que aconteceu contigo. Esteja em 
paz sempre, amigo e irmão. •
Campo Grande, 10 de abril de 2011.

Rosa Maria Indactillo, José Vicente Neves, Abílio, Mitsue Morissawa e 
Paulo Cabral em passeio a Itu - 22 e 23 de julho de 1967. Eram todos 

colegas de classe, estavam no 3º ano.
Fonte: Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Ao fundo, Flávio, no 1º plano Cristina Veloso 
e Abílio, que foram namorados por cerca de 
6 meses, quando ela estudou em Rio Claro. 
Janeiro de 1969. Fonte: Acervo do Arquivo 

Público e Histórico de Rio Claro.
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Kasutomo Oshi, Abílio e Paulo Cabral, em 
São Paulo, novembro 1967.

Fonte: Acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

Em 1º plano, sentados: José Vicente Neves e Cid; 2º plano 
sentados: Abílio, Irineu Ramos de Almeida (também foi 

colega de Abílio em Rio Claro, na turma de Ciências 
Sociais), José Roberto Cabral; sentado atrás de Abílio, 

Fernando Takashi Kawagushi; em pé: Nívia Cabral, Paulo 
Cabral, Jesmina Cabral, Mitsue Morissawa e Kasutomo 

Oshi. Janeiro de 1969.
Fonte: Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Jantar de formatura da turma do clássico. Dezembro de 1967. Em pé: Rosena 
Indactillo (não era aluna da turma), Maria Helena (professora de francês), 

Rosa Maria Indactillo, Marco Antonio Castelli, Marta Rezende, Ruth Franco 
(professora de português), Paulo Cabral, Abílio, Ariella Carla Maria Orsini, 

Wladimir Domingues da Costa, Mariano de Siqueira Neto. Sentados: Sônia 
Hueno, Maria Augusta Hermengarda Wurtmann Ribeiro (professora de 

português e de latim,  atualmente quadro da Unesp RC), Sônia Muollo, atrás 
Midore Morissawa (não era aluna) e Mitsue Morissawa, Fanny Menzatto, Lídia, 

Katie, Irineu Ramos de Almeida. 1º plano: Antonio Carlos Moreira Guedes, 
Cid, Kasutomo Oshi, Zenaide, Suami e Idely Lacreta.

Fonte: Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Abílio e Rudja (Rosa Maria Indáctillo), em frente 
à Viação Cometa, em Campinas.

Fonte: Acervo do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.
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Os temperos da vida 
de Maria Witzel e Juca Jordão

Ivan Rubens Dário Jr 1

Geógrafo, atuou na Defesa Civil de Rio Claro-SP e foi responsável pela implementação do 
Orçamento Participativo na cidade de Suzano-SP.
E-mail: ivanrubens@hotmail.com.br

Algumas perguntas movem homens e mulheres desde o tem-
po em que a espécie humana tomou consciência da sua existência neste 
minúsculo ponto azul na imensidão do universo. No meu caso, desde o 
momento que tomei consciência da minha existência, nessa cidade azul, a 
imagem refletida no espelho insiste: de onde viemos?

Na tentativa de uma, dentre tantas respostas possíveis, as his-
tórias aqui apresentadas talvez não guardem toda a veracidade, o rigor 
nas datas, os lugares e contextos. Os personagens talvez não sejam tão 
reais, e nem tão fictícios. Talvez nem sejam “personagens”, no sentido da 
história tradicional. Mas uma coisa é certa: prefiro essas narrativas conta-
das assim, com a precisão e o rigor da repetição e da recontagem desde a 
infância, a adolescência e a juventude de toda uma família genuinamente 
rio-clarense como insiste o Juca, nosso personagem em foco. E saiba o 
leitor que, ao longo de tanto tempo, os ajustes foram melhorando as his-
tórias, a cada nova versão. Vô Juca foi burilando cuidadosamente as his-
tórias e lhes garantia sempre uma pontinha a mais de graça, provocando 
riso e alegria nas gerações de descendentes que ele e a Mariquinha foram 
aglutinando. Assim crescemos, ouvindo histórias e recebendo carinho de 
duas pessoas encantadoras, que dedicaram a maior parte da vida às nossas 
vidas, preparando-nos e ajudando-nos a interagir com o mundo, na cidade 
de Rio Claro, SP. Duas pessoas maravilhosas, se cabe assim sintetizar. 

Escolhi para este texto a prosa e o verso, e não poderia ser dife-
rente. Cresci ao som das serestas e cantorias, ao sabor do café com leite e 
outras delícias envolvidas na história de nosso viver coletivo rio-clarense. 
Vivi no cerne do afeto junto a essas histórias.

Vejo no Juca Jordão algo que está na inspiração do filme es-

De todo o amor que eu tenho
Metade foi tu que me deu
Salvando minh’alma da vida
Sorrindo e fazendo o meu eu 2 

1O autor é um neto apaixonado por seus avós.
2Trecho da canção “Dona Cila” de Maria Gadú. Composição feita para sua avó.

O casal Juca e Mariquinha. Em 
janeiro de 1955, baile de 

formatura do Juca no 
Grupo Ginástico Rio-clarense.

Fonte: Acervo pessoal 
da família do autor.
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tadunidense Peixe Grande e suas 
Histórias Maravilhosas 3 . Quando 
jovem, o protagonista saiu em via-
gem de volta ao mundo e durante 
toda sua vida contou as histórias, 
mesclando realidade com fantasia. 
Eu nunca desconfiei das histórias 
do Juca. Pelo contrário. Aprendi 
com ele a ajeitar uns trechos para 
melhorar as histórias adaptando-as 
aos sonhos e fantasias. O estilo que 
aqui se tece deve algo, portanto, 
exatamente ao jeito de Juca Jordão 
tecer a vida e sua narrativa. 

E na Mariquinha vejo a 
inspiração do filme grego de 2003 
O Tempero da Vida, de Tassos 
Boulmetis. O personagem Vassilis 
é um filósofo culinário que ensina 
ao neto Fanis que tanto a comida 
quanto a vida precisam de um pou-
co de tempero para ter sabor. Com 
essa influência, o neto Fanis se tor-
na astrofísico e usa seus dotes de 
culinária para temperar as vidas das 
pessoas que o cercam. Em nossa 
casa, Juca escolhe ingredientes com 
cuidado, e Mariquinha os prepara 
adicionando seus melhores sen-
timentos. Resulta disso uma vida 
com sabor, que um arquivamento 
objetivo não poderia contemplar. 

Como registro de nosso 
repertório musical, estão antigas 
canções, pois Juca é gaiteiro dos 
bons. Tocou na Orquestra de Gaitas 
de Rio Claro4  ainda menino. Tocou 
também no Rapaziada do Morro - 
Quarteto Aparecida5 . Mais tarde, 
no Trio Continental de Gaitas6  em 
meados de 1950 e, por fim, nos An-
jos da Gaita , acompanhou a turnê 
de Nelson Gonçalves pelo interior 
do estado de São Paulo. Na década 
de 1950, visitou no Rio de Janeiro 
Raul Brunini e Lúcia Helena, rio-
-clarenses que eram locutores da 

Rádio Nacional e acabou fazendo 
amizade com Orlando Silva, Fran-
cisco Alves, Ivon Cury, com quem 
conheceu a boemia carioca. Acom-
panhou Luis Vieira na Rádio Tupy, 
e a amizade rendeu-lhe o apelido de 
Caracú, em referência à cervejaria 
instalada em Rio Claro. Nesse con-
texto de cantos, recebeu em casa 
Sérgio Reis, com quem tocou o Me-
nino da Porteira em comemoração 
ao aniversário da vizinha, Clarisse 
Xavier de Camargo. Como gaiteiro 
esteve ainda com Roberto Carlos 
na casa de Floriza Stein. Em 1987 
os Anjos da Gaita apresentaram-se 
na TV Bandeirantes com Fausto 
Silva no programa Safenados e Sa-
fadinhos. E suas proezas de músi-
co não param por aí. Tocando uma 
gaitinha miniatura de apenas quatro 
furos, solando e acompanhando 
Cidade Maravilhosa e outras can-
ções, Juca venceu um concurso de 
avós talentosos na TV Record.8

Juca também toca violão. 
Agora, o mais legal é quando ele re-
solve tocar os dois instrumentos ao 
mesmo tempo. Sob os raios do luar, 
Juca e seus amigos cantavam e en-
cantavam a cidade de Rio Claro em 
serenatas. Saíam da escola e passa-
vam pelas casas, instrumentos às 
mãos e belas canções. Janelas aber-
tas e o convite para um café. Alguns 
faziam coro, os mais empolgados 
deixavam a casa e seguiam o grupo 
cantarolando noite adentro. Uma 
flor colocada perto da janela encer-
rava a apresentação. Vez ou outra, 
os boêmios eram recebidos com um 
banho de água fria como forma de 
protesto. Cantavam: Lábios que eu 
beijei (1937) de J. Cascata e Leonel 
Azevedo, Velho Realejo (1940) de 
Custódio Mesquita e Sadi Cabral, 
Quero-te cada vez mais (1937) de 

3Filme de 2003, baseado no livro Big Fish: a Novel of Mythic Proportions, de Daniel Wallace.
4Com Mario Cupido, Celso Volff e Nelsom Ortiz Bezerra, José Maria Rocco, Adelino Rodrigues Jordão e outros. Sob a regência de Neco que    

também tocava banjo, a orquestra teve existência nos anos de 1938 a 1940 e apresentavam-se na Rádio Clube de Rio Claro, PRF2.
5Esse conjunto era composto por Mario Cupido e Juca Jordão, na gaita, Joaquim Furquim no violão e Carvalho no cavaquinho. Tocou no 

período entre 1940 a 1945 também na Rádio Clube e no serviço de alto-falantes Primavera.
6Formado por Juca Jordão, Sidney Barreto e Névio Belo, substituído por Carmelo na segunda formação, e por Quelito na terceira formação. O 

locutor da Rádio Clube de Rio Claro, (rua 3 avenida 6 e 8) Altino Silva era o empresário e apresentador do grupo.
7Formado por Juca Jordão, Sidney Barreto e Luiz (Quelito), ampliaram o universo das apresentações a partir da década de 1950.
8Programa “Tudo é possível”, quadro Avós do Brasil, em dezembro de 2005.  

Orquestra de Gaitas de Rio Claro. Com Mario 
Cupido, Celso Volff e Nelsom Ortiz Bezerra, 

José Maria Rocco, Adelino Rodrigues Jordão e 
outros que escapam à memória. 

Sob a regência de Neco. 
Com o número 6, Juca Jordão.

Fonte: Acervo pessoal da família do autor.

Formandas do 4º ano do ginásio em 
dezembro de 1943. Lembrança da paraninfa 

Ivanira Bohn Prado. Com a irmã diretora 
da Escola Puríssimo Coração de Maria e as 

colegas de turma irmã Ilídia, Clementina 
Micillo, Lígia Ungaretti, Ana da Costa 

Moreira (a melhor amiga), Abigail Chaves, 
Apparecida Martins, Ester Chaves, Judith 

Hussni, Jacy Barthman, Alice Lombardo, Rosa 
Raquel Rosenthal, Letícia Lotti, Maria Amélia 
Gardenal, Adilce Puga, Maria Negro e Carlos 

Cassab. Não escaparam à memória.
Fonte: Acervo pessoal da família do autor.
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João de Freitas e Zeca Ivo, Ave Ma-
ria (início do século XX) Erothides 
de Campos, Adeus (cinco letras que 
choram - 1947) de Silvino Neto, 
dentre outras.

Na década de 1970, Juca 
e Mariquinha atuaram no Movi-
mento Católico dos Cursilhos de 
Cristandade e aproveitavam a vo-
cação artística para ajudar cursi-
lhistas a descobrir e realizar a vo-
cação pessoal, na criação de núcle-
os de base, cantando De colores de 
Paulo Roberto, O rio de Piracicaba 
de Tonico e Tinoco, Como é grande 
o meu amor por você, de Roberto 
Carlos, e outras.

Em nossa casa e no ran-
cho de pescaria da Cachoeira de 
Emas9 fazíamos muita cantoria, en-
cantados com as peripécias dele e a 
voz suave e afinada da sua Mariqui-
nha. No repertório, Luar do sertão 
provavelmente de Catuto da Pai-
xão Cearense e João Pernambuco, 
Naquela Mesa (1970) e Modinha 
(Olho a Rosa na Janela - 1968) de 
Sérgio Bittencourt, O ébrio (1936) 
de Vicente Celestino, Cavaleiro do 
Céu (Riders in the sky de Stan Jo-
nes, versão de Haroldo Barbosa), 
Chalana de Mario Zan e Arlindo 
Pinto, Chuá-chuá de Pedro Sá Pe-
reira e Ary Pavão e outras tantas 
canções. Pelos olhares e gestos, 
imagino que ele tenha cantado para 
ela diversas vezes, desde a juventu-
de, a canção Rosa, de Pixinguinha 
e Otávio de Souza. As crianças, por 
sua vez, gostavam das canções en-
graçadas, como Romance de uma 
caveira de Alvarenga, Ranchinho 
e Flavio Salles, ou Superstição, de 
Nhô Mário e Nhô Luiz.

Juca, filho de Zezinho 
Ferreira que tirava cisco dos 
olhos na vila Aparecida

 Não pude observar a mu-
dança de lua cheia para minguante 

naquela 6ª feira, nem os astros po-
deriam supor a minha existência, 
mas naquele dia dois de julho de 
1926, tenho certeza de que Rio Cla-
ro amanheceu mais alegre: até hoje 
Juca é um grande contador de pia-
das e anedotas, sua presença trans-
forma o ambiente em riso. Com 
ajuda da parteira, José Rodrigues 
Jordão Filho nasceu na rua 1-A 
entre avenidas 24 e 26, onde pas-
sou toda sua infância e juventude. 
Completa 85 anos em 2011. É fruto 
da união de José Rodrigues Jordão 
e Anna Torres Santiago, que se ca-
saram em 16 de junho de 1916.

O pai de Juca era conhe-
cido como Zezinho Ferreira que 
tirava cisco dos olhos, arrancava 
“cavaco de ferro” que se despren-
dia no uso de torno mecânico e da 
esmerilhadeira, que fazia buchinha 
da índia para curar sinusite: era um 
espécie de curandeiro. O Juca conta 
que em sua casa tinha raiz de bico 
de corvo10, amburana11, açafrão12, 
aspirina13, cravo14, tudo curtido na 
pinga: um “santo remédio”. Tinha 
gente que para ficar bom, tomava 
um pouco de cada. Natural de Dois 
Córregos, em 2 de março de 1893, 
e falecido em 4 de novembro de 
1979, com 86 anos, seu pai, Zezi-
nho, foi ferroviário da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro. Já o 
avô do Juca, Abílio Rodrigues Jor-
dão, nasceu em Porto Ferreira aos 
17 de novembro de 1898 e faleceu 
em 5 de maio de 1975.

Zezinho Ferreira foi um 
dos pioneiros na construção da 
Igreja da Aparecida junto com seu 
Franucho (pai do Otacílio) e outro 
amigo. Como a memória sempre é 
falha, tiveram a sabedoria de co-
locar esses nomes escritos numa 
folha de papel, dentro de uma gar-
rafa, que está enterrada no pátio da 
igreja. Quando menino, Juca foi 
coroinha, tirava as lágrimas das ve-
las e acumulava a tarefa de tocar o 

9Município de Pirassununga/SP
10Popularmente utilizada no combate a febres, fraqueza, fadiga.
11Popularmente utilizada no combate a gripes, resfriados, inflamações, asma, bronquite.
12Popularmente utilizada como digestivo, laxante, inflamações, tireóide, prisão de ventre.
13Popularmente utilizada para dores em geral. Casca da árvore conhecida como Salgueiro ou Chorão.
14É Anti-séptico. Alivia a dor de dente, auxilia a digestão, ajuda a vencer as fraquezas sexuais.

Romance de uma caveira

Eram duas caveiras que se 
amavam
E à meia-noite se 
encontravam
Pelo cemitério os dois 
passeavam
E juras de amor então 
trocavam (...)

Superstição
 
Pra curar soluço escuta aqui 
seu moço
Pega uma meia velha e 
enrola no pescoço (...)
Se você quer pegar peixe, 
peixe bom e dos maior
Você dá uma cuspida bem 
na ponta do anzol (...)

sino da igreja.
 Como de costume na-

quela época, a família de Zezinho 
e Anna era numerosa. Foram dez 
filhos, nesta ordem: Mauro, Celina, 
Aparecida, Adelino, Juca, Miguel, 
Luiz (falecido aos 6 anos), Doroti, 
Darcy e Maria Célia. Não cheguei 
a conhecer o tio Mauro Rodrigues 
Jordão, mas sempre olhei para a 
foto dele na galeria dos prefeitos 
de Rio Claro. Ele chefiou o Poder 
Executivo Municipal durante um 
período, em 1947. 

 Juca Jordão cursou o 
antigo primário no Grupo Escolar 
Irineu Penteado, foi para a Escola 
de Contabilidade Artur Bilac e de-
pois foi aluno fundador do colégio 
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Alem. Formou-se guarda livros, 
contador, professor primário, peda-
gogo, orientador e diretor de esco-
la, advogado e cientista social. 

A partir dessa múltipla 
formação, seus trabalhos e enga-
jamentos com a cidade também 
foram diversificados. Foi comis-
sário de menores e subdelegado de 
polícia. Trabalhou na S.A. Central 
Elétrica de Rio Claro, lecionou 
Educação Moral e Cívica e Estudo 
dos Problemas Brasileiros. Ingres-
sou no serviço público estadual em 
1955 e no magistério em 1964. 

Com o vigor de homem 
público ativo, Juca foi vereador na 
Câmara Municipal de Rio Claro, 
por três legislaturas, portanto du-
rante doze anos, até o limiar do 
golpe militar de 1964. Sua atuação 
parlamentar foi popular. Já naque-
la época, andava pelos bairros no 
diálogo direto com a população, 
sempre ao lado do também edil 
Antonio Fabris. Seus conhecimen-
tos em contabilidade permitiam 
um acompanhamento rigoroso das 
contas públicas. Aposentou-se da 
advocacia em 1978, e do magisté-
rio em 1989 e 1996. É associado 
da União dos Ferroviários Apo-
sentados onde em conversas diá-
rias formulam solução para pro-
blemas da cidade e para todos os 
problemas do mundo.

Mariquinha, 
a filha de Anastácio

Conta-se que na primei-
ra noite de julho de 1928, em re-
verência à chegada de Maria Wit-
zel, a natureza transformou a lua 
crescente em lua cheia. Sua che-
gada preencheu aquele domingo e 
muitos dias mais. O pai Anastácio 
Vitzel nasceu em 2 de fevereiro de 
1895, filho de João e Gervina. A 
mãe era Maria Donato, nascida em 
9 de janeiro de 1900, filha de italia-
no e alemã. Anastácio e Maria são 
naturais de Rio Claro.

Mariquinha cursou o 
antigo primário no Grupo Escolar 
Irineu Penteado, o ginasial na Es-
cola Normal Puríssimo Coração de 
Maria e o curso Normal no Insti-
tuto de Educação Joaquim Ribeiro. 
Trabalhou como professora primá-
ria e exerceu a função de auxiliar 
de direção de escola por longo pe-
ríodo. Aposentou-se em dezembro 
de 1980.

Como se sabe, os am-
bientes fazem parte da organiza-
ção da memória. Mariquinha sem-
pre morou próximo ao centro da 
cidade. Tanto na rua 1 com aveni-
da14 quanto na rua 5 com avenida 
8, para onde mudou com a família 
em 1940. As casas possuíam am-
plos quintais, com muito espaço 

para brincar, com plantas muito 
bem cuidadas pelo pai Anastácio, 
com árvores de balanços pendu-
rados e frondosas sombras, sob as 
quais ela saboreava as frutas da es-
tação, a poesia e a literatura. Nos 
passeios pela cidade, o pai Anas-
tácio sempre chamava sua atenção 
para as cores das borboletas e a 
tonalidade das flores. Tem no pai 
a grande referência de ser huma-
no. Fala dele com saudade, e com 
o poema Visita à casa paterna, 
de Luiz Guimarães Júnior (1845-
1898).

 
O universo conspira
a favor do amor

Apesar de o mundo es-
tar em guerra, certo dia Rio Claro 
amanheceu diferente. Um oásis 
de bem querer tomava conta da 
pequena cidade. Quando todas as 
evidências demonstram improba-
bilidade, a natureza ajuda e o uni-
verso conspira em favor do amor.

O município foi institu-
ído em 1845, quando ganhou au-
tonomia administrativa, e a deno-
minação ‘São João do Rio Claro’, 
simplificada para Rio Claro em 
1905. Nas décadas de 1930 e 1940, 
a vila Aparecida, onde nasceu Juca 
era conhecida como o bairro do 
cangaço. No lugar das ruas que 
conhecemos hoje, tudo era mato, 
recortado por trilhas e cercas que 
limitavam alguns terrenos. O arrua-
mento ainda não estava definido na 
paisagem urbana. No que hoje co-
nhecemos como rua 2-A, a primei-
ra casa era número 196, lá até hoje. 
Não podia faltar um bar, no caso o 
bar do Elias. Do outro lado da li-
nha do trem estavam os alemães, 
que chegaram a Rio Claro com a 
cultura do café, daí o nome de vila 
Alemã. Uma mina d’água motiva-
va caminhadas até a vila Cristina. 
Conta-se que durante o passeio ca-
tavam gabiroba, cabeludinha, sebo 
de grilo, goiaba do mato e araçá. 
Ali também ficavam o Saibreiro I 
e Saibreiro II, que abasteciam com 
saibro as construções da época15. A 

Com filhas, netas(os), agregados(as), bisnetas(os) e a tataraneta. 
Fevereiro de 2011. Fonte: JatoFoto. Acervo pessoal da família do autor.
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vila Operária era o bairro dos for-
migueiros. Ao redor da atual Flo-
resta Estadual Edmundo Navarro 
de Andrade, havia chácaras. Os 
bairros São Benedito e Boa Morte 
ficavam nas proximidades do ce-
mitério municipal e do hospital que 
recebia os ‘leprosos’. O centro da 
cidade representava um retângulo, 
delimitado entre rua 1 e rua 4, ave-
nidas 4 a 5. A ‘zona do baixo mere-
trício’ ficava na região do Grêmio 
Recreativo dos Empregados da 
Companhia Paulista.

Vinte e cinco de agosto 
é uma data que pode ser lembrada 
por vários motivos, como a apre-
sentação do telescópio em 1609, 
invenção do italiano Galileu Ga-
lilei, a morte do filósofo alemão 
Friedrich W. Nietzshe, em 1900, as 
forças ocultas que levaram à renún-
cia de Jânio Quadros, em 1961, a 
primeira exposição pública do San-
to Sudário pelo Vaticano em 1978. 
Mas para mim, o episódio que mar-
ca definitivamente essa data é a co-
memoração do dia do soldado que 
aconteceu no ano de 1944 na So-
ciedade Italiana, esquina da aveni-
da 5 com rua 3, onde hoje funciona 
o Paço Municipal.

Aquela terça-feira ama-
nheceu diferente. Não dava para 
identificar com precisão o que es-
tava acontecendo, mas estava di-
ferente. Mariquinha acordou com 
os primeiros raios de sol e o beijo 
doce do pai Anastácio. Levantou-se 
apressada para chegar antes do ho-
rário marcado e acertar os últimos 
detalhes do recital. Conta-se que 
ela nem percebeu a folhagem das 
árvores centenárias debruçadas dos 
galhos fazendo reverência à passa-
gem da rainha. Cruzou o jardim pú-
blico municipal e nem percebeu que 
os pássaros cantavam em louvação 
àquela que seria, ao longo das próxi-
mas décadas, a mulher mais impor-
tante na vida de um grupo grande de 
pessoas que com ela conviveria. Es-
tava tudo ali, diante dela, sua sina, 

seu destino, como se a história esti-
vesse previamente redigida nos per-
gaminhos dos deuses do amor.

Juca acordou mais cedo 
ainda e, fardado, marchou na tropa 
com destino à sede da Sociedade 
Italiana, onde renderiam as home-
nagens ao dia do soldado, ato ofi-
cial no calendário nacional. Aquele 
ano de 1944 era particularmente 
delicado porque o primeiro escalão 
da Força Expedicionária Brasileira, 
com cerca de cinco mil homens, 
estava na Itália participando do te-
atro de operações do Mediterrâneo. 
Os atiradores do Tiro de Guerra 40 
podiam ser convocados a qualquer 
momento, o que confundia os pla-
nos daqueles jovens.

Soldados perfilados se-
guiam os rigores militares. As 
normalistas traziam leveza naque-
le momento, carregado de expec-
tativa e de emoção. Em meio ao 
grande acontecimento, uma linda 
normalista, aluna de Ivanira Bohn 
Prado, recita uma poesia que ficará 
guardada na memória como uma 
aliança.

 Que segredos guarda-
vam aquela mulher? Que mistérios 
carregam os olhos de Mona Lisa de 
Leonardo Da Vinci? De tamanha in-
tensidade, o brilho da moça arrom-
bou as retinas de um jovem soldado. 
Estupefato, ele percebeu as palavras 
dela viajando pelo ar e penetrando 
suavemente em seus ouvidos, em seu 
ser. Inebriado, percebeu o jovem sol-
dado uma revolução dos sentidos no 
seu corpo. Visão e audição embria-
gavam ao mesmo tempo em que os 
outros sentidos reivindicavam, como 
ele conta. Não resta alternativa ao 
Juca senão ir ao encontro dela. Mas 
como se as artistas, em particular as 
poetizas, parecem seres inatingíveis? 
(Você já ouviu que a natureza conspi-
ra a favor do amor?) Então, surgiu na 
história um cupido, Adolfo Santana 
Lopes, amigo de ambos. 

 Feitas as primeiras apro-
ximações, o próximo passo foi o en-

15Referência aos tios Ana e Luis Britsky. A família doou o terreno onde hoje estão a igreja São Judas Tadeu, a Escola Municipal Monsenhor 

Martins e a praça Anna Vitzel Britsky.

Visita à casa paterna
Luiz Guimarães Júnior

Como a ave que volta ao 
ninho antigo,
depois de um longo e 
tenebroso inverno,
eu quis também rever o lar 
paterno,
o meu primeiro e virginal 
abrigo.

Entrei. Um gênio carinhoso e 
amigo,
fantasma, talvez, do amor 
materno,
tomou-me as mãos, olhou-
me grave e terno,
e, passo a passo, caminhou 
comigo.

Era esta a sala... (O se me 
lembro! e quanto!)
em que da luz noturna à 
claridade,
minhas irmãs e minha mãe... 

O pranto
jorrou-me em ondas... 
Resistir quem há-de?
- Uma ilusão gemia em cada 
canto,
chorava em cada canto uma 
saudade...
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contro no footing. Naquele tempo a 
juventude se encontrava na avenida 1. 
As moças caminhavam nas calçadas, 
circulando desde a esquina com a rua 
3 até quase o cruzamento com a rua 6. 
Aparentemente havia alguma organi-
zação social: as moças mais namora-
deiras passeavam na calçada dos pré-
dios pares enquanto as moças mais 
comportadas (segundo a moral da 
época) caminhavam do lado ímpar. 
Outra possibilidade dessa organiza-
ção era por classe social. As moças de 
classe média na calçada dos números 
ímpares e as trabalhadoras, do lado 
par. Os rapazes, por sua vez, ficavam 
na rua, parados e observando. Quan-
do rolava um flerte, seguiam para o 
jardim público e sentavam no banco 
da praça para conversar. Havia tam-
bém a possibilidade de acompanhar 
a donzela até o portão da casa, afinal 
a cidade era pouco iluminada. A ilu-
minação pública estava instalada ao 
longo da linha do trem com apenas 
três postes por quarteirão. Eram raras 
as casas que possuíam iluminação 
externa, pois naquela época a energia 
era cobrada por bico de luz instalado. 
Mas o cinema abria as janelas para o 
mundo. Juca e Mariquinha assistiram 
a filmes belíssimos, no cine Fênix 
(avenida 1 com rua 3), com ingressos 
para geral, cadeiras, frisa e pulma, e 
no cine Variedades (avenida 2 com 
rua 6) com ingressos para cadeiras, 
frisa e camarote.

Lá vem a noiva... 
as filhas, netas/os, bisnetas/os 
e tataraneta

Em 1946, dia 11 de feve-
reiro, os noivos assinam os documen-
tos no cartório da família Pimentel 
(esquina da avenida 1 com rua 7), e 
na terça-feira doze de fevereiro, Juca 
recebe no altar da Igreja Matriz de 
São João Batista, das mãos do seu 
Anastácio Vitzel, a encantadora Ma-
riquinha, em cerimônia celebrada 
pelo padre Antônio Martins.

Esse lindo romance trouxe 
à luz duas meninas: Vera Lúcia Rodri-
gues Jordão Bartiromo e Sandra Elisa-
bete Rodrigues Jordão. Depois vieram 
as netas e netos: Carla e Junior, Ivan, 

Graziella e Ivanessa. E as bisnetas e 
bisnetos: Thais e Fábio, Raphael e 
Victor, Helena e Sofia, e a pequenina 
Alícia. Mas não pára por aí: mais uma 
geração foi iniciada em 2005 com a 
chegada da tataraneta Beatriz.

Completaram 65 anos de 
união. Estão aí há cinco gerações, 
todas iniciadas por mulheres, pro-
fessoras, o que se narra como um 
refrão nessa grande família. E to-
dos somos contaminados pela do-
çura dela e pela alegria dele. 

No dia em que comple-
taram 65 anos de união, perguntei o 
que enxergam ao olharem para trás. 
Ela respondeu que a felicidade está 
nos mandamentos de Deus. “Sempre 
me esforcei em viver o mandamento: 
amai ao próximo como a si mesmo. 
Diariamente peço nas minhas ora-
ções que cada um dos meus descen-
dentes siga a Jesus Cristo, que todos 
sejam pregadores do evangelho e en-
contrem a justiça e a paz”. Esse sen-
timento da presença de Deus supera 
as dificuldades, completou. Juca, por 
sua vez, se arrepende de não ter es-
tudado mais, e diz que “Gostar de si 
mesmo é muito importante. Aprendi 
que fumar faz muito mal a saúde”.

 Repito: parte do que foi 
dito aqui pode não corresponder à 
narrativa exata dos fatos. Contudo, 
trata-se da narrativa de alguém que 
esteve presente, que ouviu, e que 

jamais cogitou a possibilidade de 
tratar dessa história com isenção. 
Meus dias, que já somam 40 anos, 
estiveram imersos nesse contexto. 
Sou, como todos e todas de casa, 
fruto e resultado desse amor e desse 
convívio saboroso que rompe déca-
das, que sobrevive às intempéries e 
que alimenta todos os amores que 
dão tempero às nossas vidas. Vi-
vemos em um universo e em uma 
história carregada de bem querer. 
Como já é público, que fique regis-
trado o meu testemunho do maior 
amor do mundo, um amor por in-
teiro, um amor em todas as dimen-
sões, um amor que não tem limites, 
como este amor que sinto pelo Juca 
e pela Mariquinha.

 Para além do registro, 
espero que o leitor reconheça nes-
se texto uma declaração de amor. 
Como fez a cantora Maria Gadú a 
sua avó na canção Dona Cila.

Dedico esse texto a Maria 
Witzel Jordão, minha avó, mulher 
excepcional que perfuma o mundo 
e faz acreditar no ser humano.

Dedico esse texto a José 
Rodrigues Jordão Filho, meu avô, 
que, sendo homem público forte, sabe 
tornar a vida mais alegre e colorida.

Agradeço às contribui-
ções da amiga Onice Payer. •

Jordão e Maria Witzel na cerimônia de 65 anos de casamento. fevereiro de 2011
Fonte: JatoFoto. Acervo pessoal da família do autor.
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