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Apresentação
Mais um número da Revista do Arquivo. Com 

isso conseguimos atingir nossa meta para 2011, de 
trabalhar para que, semestralmente, uma nova Revista 
seja lançada e, desse modo, oportunizar àqueles 
que apreciam a arte da escrita e possuem disposição 
para compartilhar esse talento, seu registro da nossa 
História. 

Esse caminho de partilhar nossas diferentes 
produções, recheadas de estilos tão diversos, de temas 
abrangentes, de detalhes e significações, nos leva 
cada vez mais a acreditar que há verdades na História 
e não mais uma única verdade, pronta, acabada. Toda 
história passa pelo autor, pelas diferentes significações 
produzidas e constituintes das muitas subjetividades 
transformadas e textos escritos, falados, imagéticos, 
artísticos. São verdades que marcam momentos, vidas, 
produções de saberes. 

Para uma Autarquia, como o Arquivo Público 
e Histórico, é um grande prazer contar com a 
contribuição espontânea de pessoas que possuem algo 
a dizer sobre nossa História, que entendem que uma 
cidade se constrói a partir de seu povo, e que sua 
história é construída pela memória de seus moradores.

Sendo assim, esperamos que venham muitos 
outros artigos, que muitas outras pessoas se interessem 
por somar-se a essas que aqui se abrem, expõem-se 
e têm a coragem de compartilhar o que sabem, pois 
participar de nossa história é, também, um ato de 
cidadania.  

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do Arquivo

NORMAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS 
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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Conversa Griô: 
aprender a ouvir as histórias que não podem 
ficar esquecidas

Maria Teresa de Arruda Campos

Bernadete Aparecida Caprioglio de Castro  

Superintendente do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, mestre e doutoranda na Faculdade de Educação da Unicamp, Grupo Violar.

E-mail: teresa.arruda2010@gmail.com

Antropóloga, professora doutora da Unesp/Rio Claro, no Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento.

E-mail: bacco@rc.unesp.br

“....quando a questão do racismo no Brasil começara a sair dos 
livros, artigos, dissertações e teses de pesquisadores, quando deixar de ser 
problema do negro para se tornar preocupação de todas as forças e institui-
ções do país, quando sairmos da fase do belo discurso e das boas intenções 
sem ações correspondentes,  poderá dizer então que entramos na verdadeira 
fase de engajamento para transformar a sociedade, estaremos saindo do 
pesadelo para entrar num sonho, e do sonho para entrar numa verdadeira 
esperança...” Kabenguele Munanga 

Largo de São Benedito - Obra da artista Lucia Cereda de Lima, datada de 24 de fevereiro de 1923.
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Uma das preocupações 
do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro, abraçadas pela atu-
al gestão, foi a de produzir fon-
tes orais a partir de alguns dos 
temas embaraçosos para a região 
de Rio Claro. Um desses temas, 
com pouca pesquisa realizada, 
pouco documento escrito e quase 
nenhum depoimento, é a história 
dos afro-brasileiros na cidade e 
na região.

Rio Claro localiza-
-se em região privilegiada para 
a economia do século XIX. Sua 
topografia e clima ameno facili-
taram a agricultura e sua locali-
zação acelerou o escoamento da 
produção a ser comercializada, 
fosse para os centros maiores ou 
para o porto de Santos. A ferrovia 
passava pelas fazendas produto-
ras, demonstrando essa necessi-

dade de escoamento, e atravessa-
va a cidade para levar e trazer os 
gêneros produzidos, abastecendo 
com seus produtos outros luga-
res, favorecendo a circulação do 
dinheiro, a riqueza de alguns pela 
concentração da terra e dos meios 
de produção e trabalho escravo. 

As grandes fazendas 
denunciam a maneira de viver 
da época e a presença de escra-
vos ficou marcada em cada uma 
delas, sendo que muitas estão 
conservadas até os dias de hoje. 
Pela região, podem-se encon-
trar pelourinhos, senzalas, histó-
rias da culinária, da música, das 
danças, da prática de resistência 
das religiões de matriz africana. 
Rio-clarenses afro-descendentes 
ouviram e reproduzem histórias 
vividas por seus avós e tios e 
transmitem essas histórias a seus 

filhos e netos. 
Tanta riqueza vivida 

na cidade e na região não está, 
contudo, devidamente registrada. 
Tem-se a grandeza das realiza-
ções dos fazendeiros e comer-
ciantes, em detrimento da histó-
ria dos menos favorecidos e que 
tiveram sua voz calada ao longo 
do tempo. 

O Projeto iniciado em 
2009, no Arquivo Público, tem 
como objetivo a produção de 
fontes orais produzidas por en-
trevistas gravadas e armazenadas 
na íntegra. A partir desses depoi-
mentos, são produzidos docu-
mentários que podem ser acessa-
dos pela internet:

www.memoriaviva.sp.gov.br
Várias entrevistas fo-

ram feitas ao longo desses dois 
anos, o que levou pesquisadores 

1ª Conversa Griô, com Dona Ângela Gonzaga. Foto de Katia Guidotti.
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e militantes de alguns movimen-
tos sociais a questionarem a Au-
tarquia para que tornasse públicas 
essas entrevistas. Aceito o ques-
tionamento, iniciamos essa ati-
vidade em junho de 2011, com a 
roda de conversa pública intitula-
da Conversa Griô. Até o momen-
to, aconteceram três eventos: o 
primeiro com D. Ângela Gonza-
ga, o segundo com D. Joana Bar-
bosa da Costa e o terceiro com 
José Ariovaldo Pereira Bueno.

 Entende-se por Griô 
aquela pessoa que, pela experi-
ência vivida na família e na co-
munidade, desempenha o papel 
de agente cultural, transmitindo 
oralmente valores, costumes e 
tradições a seus descendentes e 
a seu grupo, constituindo um ele-
mento central na cultura afro-bra-
sileira. São personagens presen-
tes na diversidade étnico-cultural 
que nos formou enquanto nação. 

Entre os negros e ne-

gras griôs, isso já acontece de 
outra forma. Saber da vida dos 
ancestrais, aprender a cuidar dos 
velhos e das crianças, aprender a 
história daquele povo, não deixar 
a memória se perder... São gene-
alogistas, contadores de história, 
músicos e poetas populares, agen-
tes de cultura sem bancos escola-
res. Sabedoria da vida, das lições 
que essa pode nos ensinar, repre-
sentam os livros vivos que podem 
nos manter cientes do passado. 

Dona Ângela Gonzaga, durante a 1ª Conversa Griô em Maio de 2011. Foto de Katia Guidotti.
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Livros orais, livros sagrados de 
uma cultura que não se encontra 
em prateleiras, empacotadas em 
embalagens coloridas. Na tradi-
ção oral, a palavra tem um poder 
e um significado divinos, tem um 
compromisso com a verdade e 
com os ancestrais. As narrativas 
sobre o modo de vida, sobre as 
experiências vividas e concep-
ções de mundo estão presentes 
nas falas de personagens vivos 
sobre suas histórias passadas – o 
papel da memória cumpre a fun-
ção de aproximar o cotidiano, da 
História. Esse modo de transmitir 
conhecimentos e formar as pes-
soas é fortemente marcado pela 
tradição oral africana.

A palavra griot é fran-
cesa, griot no masculino e griote 
no feminino e designa os griôs 
como depositários de saberes e 
práticas de tradições negro-afri-

Dona Joana Barbosa da Costa durante a 2ª Conversa Griô em Julho de 2011. Foto de Katia Guidotti.

canas.

Formando um Grupo de 
Pesquisa entre Instituições 
da cidade: 

A Conversa Griô faz 
parte das ações do Grupo de 
Pesquisa que está sendo criado, 
a partir dessas experiências com 
professores da Unesp, da Asser, 
do Conselho da Comunidade Ne-
gra, da Assessoria da Igualdade 
Racial, da Secretaria da Educa-
ção1, alunos de diversos cursos e 
servidores do Arquivo para reu-
nir, organizar, coletar material de  
documentação de fontes orais, 
documentais e iconográficas para 
compor o acervo da autarquia que 
possam subsidiar trabalhos aca-
dêmicos, imprensa local e regio-
nal e movimentos populares na 
luta pela garantia de direitos da 

população afro-brasileira da re-
gião. O grupo pretende, também, 
ter uma atuação regional, e:

1. Constituir um acervo de infor-
mações e imagens sobre a refe-
rência negra;
2. Centralizar estudos, pesquisas 
em torno da temática negra;
3. Produzir referências bibliográ-
ficas, icnográficas em diferentes 
mídias sobre a temática negra;
4. Organizar eventos científicos, 
culturais e cursos em diferentes 
níveis;
5. Discutir, contribuir e propor 
políticas públicas de referência 
negra;
6.Organizar material já existente 
no Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro, tornando-o mais 
acessível à população;
7.Incentivar a participação de 
membros do núcleo em eventos 

1Parte desse artigo foi composto por profissionais dessas instituições no processo de escrita do projeto de trabalho do Grupo de Pesquisa.
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José Ariovaldo Pereira Bueno durante a 3ª Conversa Grio em Setembro de 
2011. Foto de Anderson Akio.

de distintas naturezas, que tratem 
de ações afirmativas, que possam 
reverter em ações locais;
8. Subsidiar diferentes instâncias 
na produção de políticas públicas 
dirigidas a essa população.

O tratamento da temá-
tica Conversa Griô está inserido 
no que concebemos como patri-
mônio cultural imaterial, ou seja, 
repertório cultural ou manifesta-
ções presentes nas práticas e sa-
beres de grupos culturais contem-
porâneos, incluindo símbolos, 
ritos e variadas formas de repre-
sentação da vida cotidiana.

A partir de concepções 
tratadas por Le Goff (2003), o 
Grupo de Pesquisa desenha a 
preocupação de trabalhar em al-
gumas plataformas por ele desen-
volvidas no artigo Documento/
Monumento inserido em seu li-
vro História e Memória. Partindo 
da premissa de que não há neu-
tralidade naquilo que chamamos 
de História e que sempre há uma 
escolha no que será relatado, o 
autor trabalha com duas formas 
de apresentação dos materiais da 
memória: os monumentos que 
chama de heranças do passado, 
e os documentos, escolhas do 
historiador. Apresentando argu-
mentos que vão da antiguidade 
Romana até a metade do século 
XIX, Le Goff demonstra o quanto 
a História tem autoria e essa auto-
ria estampa as escolhas possíveis 
para cada época. 

Le Goff aponta estudos 
que demonstram que, no final do 
séc. XIX, o trabalho do historia-
dor se apoiava especificamente 
na leitura das leis, cartas, fórmu-
las, crônicas. 

A leitura dos documen-
tos não serviria, pois, para 
nada se fosse feita com ideias 
preconcebidas... A sua única 
habilidade (do historiador) 
consiste em tirar dos docu-

mentos tudo o que eles con-
têm e em não lhes acrescentar 
nada do que eles não contêm. 
O melhor historiador é aquele 
que se mantém o mais próxi-
mo possível dos textos” (apud 
Fustel de Coulanges, 1888, p. 
29,30,33). 

No entanto, essa ideia 
de que a escrita é a verdade e que 
está isenta de interferências pes-
soais, de classe, de relações de 
poder, foi questionada nos perío-
dos seguintes.

 A máxima, “não há 
história sem documentos”, refor-
ça a postura de que os fatos his-
tóricos, para assim serem reco-
nhecidos, necessitam estar regis-
trados, gravados ou escritos para 

não se perderem. A concepção 
de documento não se modifica-
va, o seu conteúdo enriquecia-se 
e ampliava-se: o documento era, 
sobretudo, um texto.

 Essa visão da Histó-
ria, adotada até então, passa a ser 
questionada por Febvre (1949) 
quando escreve: 

A história faz-se com 
documentos escritos, sem dú-
vida. Quando estes existem, 
mas pode fazer-se, deve fazer-
-se sem documentos escritos, 
quando não existem... Toda 
uma parte, e sem dúvida a 
mais apaixonante de nosso 
trabalho de historiadores, não 
consistirá num esforço cons-
tante para fazer falar as coisas 
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mudas, para fazê-las dizer o 
que elas por si próprias não di-
zem sobre os homens, sobre as 
sociedades que as produziram 
e para constituir, finalmente, 
entre elas,  aquela vasta rede 
de solidariedade e de entrea-
juda que supre a ausência do 
documento escrito? (p.428)

A partir do reconheci-
mento das muitas possibilidades 
de produção de documentos, esse 
foi entendido de forma mais am-
pla podendo ser um documento 
escrito, ilustrado, transmitido por 
imagem e som, ou de qualquer 
outra maneira. O alargamento 
do termo vem reconhecer a ne-
cessidade de se falar na memória 
de todos os homens, marcando a 
entrada na história das “massas 
dormentes”, e inaugurando a era 
da documentação de massa. 

Para Le Goff (2003, p. 
532): 

A dilatação da memória 
foi ´favorecida´ quase ao mes-
mo tempo com a revolução 
tecnológica do computador 
que passa a armazenar a in-
formação mudando o foco de 
uma história linear para uma 
memória progressiva que pri-
vilegia o dado, que leva à série 
e a uma história descontínua. 
Tornam-se necessários novos 
arquivos, o novo documento 
é armazenado e manejado no 
banco de dados.

Ao final dos anos de 
1980, Foucault (1987) colocou 
claramente a questão, quando nos 
convida a pensar que devemos 
sair da postura de “o questionar 
do documento” para uma postura 
de poder ter um outro olhar para 
a história e suas relações: 

A história, na sua for-
ma tradicional, dedicava-se a 
“memorizar” os monumentos 
do passado, e transformá-
-los em documentos e em 
fazer falar os traços que, por 

si próprios, muitas vezes não 
são absolutamente verbais, ou 
dizem em silêncio outra coisa 
diferente do que dizem; nos 
nossos dias, a história é o que 
transforma os documentos em 
monumentos e o que, onde 
dantes se decifravam traços 
deixados pelos homens, onde 
dantes se tentava  reconhecer 
em negativo o que eles tinham 
sido, apresenta agora uma 
massa de elementos que é pre-
ciso isolar, reagrupar, tornar 
pertinentes, colocar em rela-
ção, constituir em conjunto” 
(p. 8).

Discutindo o papel do 
documento para as formulações 
de verdade a ele coladas, Le Goff 
afirma:

O documento não é 
inócuo, é o resultado de uma 
montagem, consciente ou in-
consciente, da história, da 
época, da sociedade que o 
produziam, mas também das 
épocas sucessivas que con-
tinuou a viver, a ser manipu-
lado, ainda que pelo silêncio. 
O documento é uma coisa que 
fica, que dura, e o testemu-
nho, o ensinamento que ele 
traz devem ser em primeiro 
lugar analisados desmistifi-
cando-lhe o seu significado 
aparente. O documento é mo-
numento. Resulta do esforço 
das sociedades históricas para 
impor ao futuro – voluntária 
ou involuntariamente – deter-
minada imagem de si próprias 
(p. 537-538).

Qualquer documento 
é, ao mesmo tempo, falso e ver-
dadeiro; cabe ao historiador des-
montar, demolir essa montagem, 
desestruturar essa construção e 
analisar as condições de produ-
ção dos documentos – monumen-
tos. Porque um monumento é, em 
primeiro lugar, uma roupagem, 
uma aparência enganadora, uma 
montagem. É preciso coragem 

para desmontar as verdades de 
um documento, para aceitar que 
há múltiplos modos de abordar 
um documento, para que possa 
contribuir para uma história to-
tal, não o isolando do conjunto 
de monumento de que faz parte. 
O novo documento, para ser en-
tendido como um dado,  deve ser 
tratado como um documento/mo-
numento.

A história oral leva em 
conta as narrativas, imagens e ou-
tros tipos de registros elaborados 
pelos sujeitos que vivenciaram o 
passado, e que nos ajudam a com-
preendê- lo. Os depoimentos, as 
falas são registros tão importan-
tes quanto os documentos escri-
tos para a interpretação dos fatos 
históricos.

Conhecer histórias de 
vida, trajetórias únicas de luta 
e resistência, ouvir, chorar, dar 
boas risadas, são ingredientes 
desse alimento da História que 
temos podido experienciar. 

A Conversa Griô estará 
disponível, juntamente com os 
documentários no site do Portal, 
atestanto a riqueza de detalhes 
que circularam essas vidas que 
estão se dispondo a compartilhar 
com os ouvintes as questões que 
vão surgindo. Pessoas da comu-
nidade negra, parentes, amigos, 
pesquisadores, professores, escri-
tores, gente pequena ou idosa... 
Todas bem-vindas para as aulas 
de aprender sobre a vida e Histó-
ria.•
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Memória Imagética:  
A obra de arte fotográfica enquanto 
discurso narrativo da História

Renê Mainardi

Artista Multimídia atuante em Artes Plásticas, Cinema, Música e Fotografia, graduado em Rádio e TV e em Artes 
Plásticas, especialista em Cinema Documentário pela Escola Internacional de Cine e TV de San Antonio de Los Baños 
– em Cuba e Pós-Graduado em Arte Educação. Participou de Salões e Exposições de Artes Plásticas e Fotografia e 
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E-mail: renemainardi@hotmail.com 

Desconsiderar a relação entre a história da 
arte e a história das civilizações é absolutamente asse-
gurar uma ausência de parcela histórica do fato a ser 
narrado.  Arte e História caminham juntas e, através da 
primeira, podem-se compreender todos os conceitos 
históricos de determinada época, entendendo a arte en-
quanto elemento estético de narrativa imagética. 

O estudo das imagens esteve presente em abor-
dagens históricas desde os séculos XVIII e XIX, prin-
cipalmente quando o período ou o tema investigado 
não poderia prescindir deste tipo de fonte, como a pré-
-história ou o Renascimento” (BURKE, 2001, p. 13).

Reis, escravos, camponeses, trabalhadores, 
deuses, entre outros figurados em óleo sobre tela, es-
culpidos em argila, desenhados em grafite, captados 
pelas lentes fotográficas ao lado de outras linguagens 
artísticas, tornam-se parte da narrativa histórica frag-
mentada em imagem e, isso, sem ir além dos ismos das 
vanguardas artísticas que sempre caminharam par e 
passo a cada momento histórico.  Como exemplo, está a 
figura de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que regis-
trou uma infinidade de aspectos da realidade brasileira 
na época de D. João VI e D. Pedro I, ou as imagens de 
Sebastião Salgado, fixando, nitidamente, através da arte 
fotográfica, a bravura e a luta do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra. Negar a Arte é certamente 
negar a História! 

Mais que isso, a investigação das imagens, se-
jam estas obras de arte ou fotografias, pode abrir para 

1º LUGAR: “Bicicleta” - Foto de Marcelo Cerri Rodini, 
selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela 

sua História III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
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1º LUGAR: “Balança” - Foto de Marcelo Cerri Rodini, selecio-
nada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História 

III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
 

2º LUGAR: “Pipoqueiro” - Foto de Benedito Rolim Saullo, sele-
cionada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História 

III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
 

2º LUGAR : “Praça” - Foto de Benedito Rolim Saullo, selecio-
nada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História 

III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
 

o historiador - pesquisador um universo a ser ex-
plorado, principalmente no campo da memória e do 
imaginário. As imagens visuais são portadoras daque-
les elementos que se aproximam mais do sonho, da 
imaginação e das sensibilidades (POSSAMAI, 2008 
p.254).

No caso específico da análise aqui estabele-
cida, propõe-se a reflexão da narrativa fotográfica, ob-
servando a linguagem estética e sua relação enquanto 
instrumento de arquivo histórico, compreendendo que 
a aproximação entre arte e história pode permitir outras 
formas de compreensão do sujeito e de sociedade. 

A partir dessas considerações pode-se afir-
mar que “as fotografias podem ser analisadas como 
imagens que apresentam um imenso potencial de in-
vestigação pela História, principalmente, por permiti-
rem o contato com uma realidade passada” (POSSA-
MAI, 2008) e encarar que a fotografia, enquanto arte, 
concretiza o produto artístico, enquanto elemento nar-
rativo da história.

Fotografar é transpor o olhar além da ima-
gem captada e significá-la em arte, envolvendo conte-
údos relacionados ao repertório cultural do sujeito e, 
dessa forma, como este enxerga o histórico que o cerca.  

A fotografia transpassa o simples fato de 
“captar imagens” e caracteriza-se como um registro de 
opinião sobre as coisas, sobre o mundo; assim, sua abor-
dagem sobre qualquer tema o define e o expressa. Uma 
fotografia se faz não somente de técnica, mas de todo o 
aparelhamento cultural e subjetivo do emissor, e, dessa 
forma, realiza-se também a leitura do seu discurso, ge-
rando esquemas interpretativos dos mais variados.   

Para Kossoy:

Na imagem fotográfica encontram-se, indisso-
ciavelmente incorporados, componentes de ordem 
material que são os recursos técnicos, químicos ou 
eletrônicos, indispensáveis para a materialização da 
fotografia, e os de ordem imaterial, que são os mentais 
e os culturais. (BORIS KOSSOY,  2002, p. 27). 

Nesse conceito de imaterialidade, pode-se 
entender que a fotografia dispara diferentes olhares de 
um determinado tema e, com isso, novos olhares sobre 
o mesmo fato ou objeto; e, dentro dessa escolha, olha-
res artísticos se dissociam enquanto elemento estético – 
cada fotógrafo tem o seu olhar particular – e, ao mesmo 
tempo, se relacionam historicamente, por fotografarem 
o mesmo tema, no mesmo tempo cronológico. 

Entretanto, é seguro dizer que o campo artísti-
co nos revela caminhos a compreender e narrar melhor  a 
História e, neste caso, especificamente, cito a Exposição 
Fotográfica “Rio Claro Revela a sua História” realizada 
pelo Arquivo Público e Histórico do Município. Agrada-
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-me, primeiramente, o nome do concurso e a ambigui-
dade que, neste caso, nos coloca a palavra revela: no 
ato de revelar enquanto descoberta do território/cidade, 
através da arte fotográfica e no sentido técnico/químico 
do ato de revelar o filme fotográfico para a realização da 
ampliação em papel. Enfim, de uma forma ou de outra a 
História se revela!

O que engrandece o Concurso é não estar li-
mitado a trazer ao Arquivo da autarquia a narrativa foto-
gráfica somente assegurando o objeto histórico- narrativo, 
mas sim pela linguagem de obra de arte, em que o olhar 
direcionado, equilibrado, bem composto ganha forma e 
narra determinado momento histórico com a sensibilida-
de e a sutileza do olhar artístico. 

Com certeza, o Arquivo Público do Município 
ampliará seu acervo, enriquecendo-o de olhares artísticos 
sobre nossa cidade, fortalecendo a relação entre Arte e 
História, ressaltando que a fotografia é arte contribuinte 
para a documentação histórica, pois a História segue seu 
rumo e a fotografia o registra com olhares artísticos. Des-
sa forma, o Município de Rio Claro se autorretrata com 
arte. Cabe, sim, ao Arquivo, ampliar o seu acervo, e fazê-
-lo com arte é magnífico. •

3º LUGAR : “O Ciclista” (Movimentos I) - Foto de Marcelo 
Ramos Ribeiro, selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro 
Revela sua História III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

4º LUGAR : “Descontração na Praça” - Foto de Josimar Henrique 
Leite Araújo, selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro 

Revela sua História III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

5º LUGAR : “Lembranças com queijo” - Foto de 
Vagner Alexandre Knetsch, selecionada no con-
curso fotográfico “Rio Claro Revela sua História 
III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
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Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Guarda-Chuva de 
vassoura” - Foto de Diego Ocanhas, selecionada no 

concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Seresta de 
Domingo” - Foto de Diego Ocanhas, selecionada no 
concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História 

III”, promovido pelo 
Arquivo de Rio Claro.

Menção Honrosa CONJUNTO - “Xadrez na Praça” - Foto de 
Diego Ocanhas,  selecionada no concurso fotográfico “Rio 

Claro Revela sua História III”, promovido pelo 
Arquivo de Rio Claro.

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “A estratégia do 
Cotidiano” - Foto de Diego Ocanhas, selecionada no 

concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

“... de qualquer modo, há tantas leituras de 
uma mesma face...”   

                                                                                  
Roland Barthes, 1984, p. 28
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Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Folia” - Foto 
de Sebastião Luiz Miotto, selecionada no concurso 

fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

 

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Vestígio” - Foto de Se-
bastião Luiz Miotto, selecionada no concurso fotográfico “Rio 

Claro Revela sua História III”, promovido pelo 
Arquivo de Rio Claro. 

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Madrugador” 
- Foto de Sebastião Luiz Miotto, selecionada no con-
curso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 

promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
 

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Persistência” - Foto de 
Sebastião Luiz Miotto, selecionada no concurso fotográfico 

“Rio Claro Revela sua História III”, promovido pelo 
Arquivo de Rio Claro.

 

“A fotografia é uma lição de amor e ódio ao mesmo tempo. É uma metralha-
dora, mas também é o divã do analista. Uma interrogação e uma afirmação, 

um sim e um não ao mesmo tempo. Mas é sobretudo um beijo muito cálido”.  
                                                                

Henri Cartier-Bresson 
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Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Os Fiéis” 
(Movimentos II) - Foto de Marcelo Ramos 

Ribeiro, selecionada no concurso fotográfico 
“Rio Claro Revela sua História III”, promovido 

pelo Arquivo de Rio Claro.
 
 

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “No Balanço do Trem” 
(Movimentos IV) - Foto de Marcelo Ramos Ribeiro, selecio-

nada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História 
III”, promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Feirante, Guerreiro 
do Dia a Dia” (Movimentos V) - Foto Marcelo Ramos 

Ribeiro, selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro 
Revela sua História III”, promovido pelo 

Arquivo de Rio Claro. 

Menção Honrosa pelo CONJUNTO: “Nossa natureza 
está em movimento” (Movimentos III) - Foto de Mar-

celo Ramos Ribeiro, selecionada no concurso fotográ-
fico “Rio Claro Revela sua História III”, promovido 

pelo Arquivo de Rio Claro.
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Menção Honrosa OLHAR INUSITADO: “Perspectiva 
incomum” - Foto de Bruno Henrique da Silva selecionada no 

concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo de Rio Claro.

Menção Honrosa OLHAR SENSÍVEL: “Reflexão” - Foto de 
Betto Colangelo, selecionada no concurso fotográfico “Rio 

Claro Revela sua História III”, promovido pelo 
Arquivo de Rio Claro.

Menção Honrosa REGISTRO: “São Paulo em Rio Claro” 
– Foto de Luiz Fylipe Andrade Pires, selecionada no 

concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo de Rio Claro.
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Identidade, Memória e 
História Oral: 

Carolina Pinto da Silva
Licenciada em Geografia pela Unesp de Rio Claro. Aluna do Bacharelado Regular do curso de Geografia da Unesp 
de Rio Claro.
E-mail: carol.bertolini.silva@gmail.com

A identidade pode ser entendida na singularidade de algo ou de al-
guém e na similaridade/semelhança desses com qualquer coisa ou com qual-
quer um. Essa relação de singularidade e semelhança traduz-se, tanto para o 
indivíduo (singular) quanto para o grupo (semelhantes), por um “sentimento 
de pertencimento comum, de partilha e coesão sociais” (p. 161).

Porém, toda forma de identificação carrega consigo um processo de 
diferenciação, pois também carregamos uma não identificação com alguma 
coisa. Se o sentido psicológico da identidade significa consciência e singu-
laridade, é preciso admitir que o “próprio” [o soi, o self] se apreende e se 
reconhece em uma troca diferencial e dialética com aquilo que é entendido 
como o “outro” (p. 162). Dessa maneira, o reconhecimento e a solidariedade, 
mas também a diferenciação que distingue um indivíduo ou grupo de outro, 
constituem a identidade.

Para os geógrafos que descrevem e interpretam as diferentes formas cul-
turais, o lugar é considerado como a base essencial da identidade cultural e 
social, no sentido de que as influencia e as constrói, subjetiva e objetivamen-
te. Por ser considerado sede de identidade, é necessário abordar o desenvol-
vimento de uma identidade local, não apenas a partir de um ponto de vista 
interno do lugar, mas situando-o em um contexto mais amplo, voltado para o 
exterior, com relações espaciais que o afetam reciprocamente (AGNEW, 1987, 
p. 6 Apud BOSSÉ, 2004, p. 169-170).

No contexto contemporâneo de globalização, caracterizado principal-
mente pela revolução das comunicações – que encurtou as distâncias ao com-

a experiência no Portal Memória Viva.

O que é? Quem são eles? Quem somos nós? Num primeiro momento, a 
identidade apresenta-se como resposta a tais questionamentos, dando 
sentido e substância a objetos ou pessoas (BOSSÉ, 2004, pp. 160-162). 
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a experiência no Portal Memória Viva.

primir o espaço e o tempo – e 
por produzir, constantemente, 
uma mudança rápida e perma-
nente na sociedade, alguns te-
óricos culturais sustentam que 
a tendência em direção a uma 
maior interdependência global 
estaria levando ao colapso de 
todas as identidades culturais 
fortes e produzindo a fragmen-
tação de códigos culturais, a 
multiplicidade de estilos, ênfa-
se no efêmero, no flutuante, no 
impermanente (HALL, 2006, 
p. 73). 

A crença na dicotomia 
global/local acaba levando mui-
tos a enfatizarem o caráter homo-
geneizador da globalização sobre 
as identidades culturais locais e 
regionais.

Bossé (2004, p. 170) 
propõe que essa diferença de es-
cala não seja encarada de forma 
dicotômica, mas como dois polos 
extremos de um “continuum”, 
no qual as identidades geográfi-
cas se situam. Ou seja, as iden-
tidades culturais contemporâneas 
encontram-se em um território de 
interação entre o global e o local, 

e dessas relações podem surgir 
misturas ou tensões. Em outras 
palavras, o lugar passa a ser con-
siderado como uma “rede poro-
sa, aberta às relações sociais, 
situando toda a efervescência 
identitária local em um contex-
to de fluxos relacionais mais 
amplos” (MASSEY,1994 apud 
BOSSÉ, 2004, pp. 170-171).

A construção da identi-
dade passa pela consideração de 
uma herança e pela preservação 
de um patrimônio social e histó-
rico. A capacidade de recordar, 
preservar e perpetuar um passado 
faz parte de um sentimento iden-
titário, e este último encontra um 
local de expressão privilegiada 
nos “lugares da memória” (BOS-
SÉ, 2004, p. 168). A memória é 
o resultado de um trabalho de 
organização e de seleção daqui-
lo que é importante para o senti-
mento de unidade, continuidade 
e coerência, sendo fundamental 
para um grupo, pois está atrela-
da à construção e perpetuação de 
sua identidade. Dessa forma, en-
tendemos que a identidade é que 
dá qualidade à memória de um 

grupo, e a memória é o que liga 
os indivíduos à identidade, sen-
do, também, o que a distingue de 
outras identidades (WEINRICH 
apud MEIHY, 2005). 

Meihy (2005, p. 79) 
nos aponta que a memória se 
constitui de um processo indivi-
dual, que ocorre em um meio so-
cial dinâmico, valendo-se de ins-
trumentos socialmente criados e 
compartilhados, e ainda que ela 
seja constantemente moldada 
de diversas maneiras pelo meio 
social, o ato e a arte de pensar 
jamais deixam de ser profunda-
mente pessoais. Neste sentido, 
“as memórias são lembranças 
organizadas segundo uma lógica 
subjetiva que seleciona e articula 
elementos que nem sempre cor-
respondem aos fatos concretos, 
objetivos e materiais” (p. 63).

Quando falamos da 
memória de um grupo cultural, 
remetemo-nos ao seu conjunto 
de manifestações e às suas “vi-
sões articuladas sobre si e sobre 
o mundo, segundo critérios que 
dão sentido e unidade ao conjun-
to” (MEIHY, 2005, p. 70). O que 
marca tal unidade é designado 

Estagiários em entrevista com o Sr Carlos de Oliveira - Banda dos Ferroviários
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pela expressão “comunidade de 
destino”, que é o “resultado de 
uma experiência que qualifica um 
grupo, dando-lhes princípios que 
orientam suas atitudes de manei-
ra a configurar uma coletividade 
com base identitária” (p. 72).

Há, socialmente, vá-
rias memórias, as quais podemos 
categorizar por classe social, ét-
nica, gênero, circunstância histó-
rica entre outras. Tais categorias 
da memória não são únicas e in-
dependentes, autônomas e exclu-
sivas, elas podem dialogar umas 
com as outras. São como filtros 
que conduzem para as narrati-
vas das experiências e permitem 
a localização dos indivíduos na 
sociedade. Assim, a referência a 
essas categorias, orienta as lei-
turas dos discursos de um grupo 
identitário.

A história oral represen-

ta uma forma de registro da 
memória dos narradores, além 
de promover uma mediação 
significativa, devido à sua 
responsabilidade documental, 
entre a memória e a história 
(MEIHY, 2005. p. 62).

Em outras palavras, é 
um recurso para elaboração de 
documentos, arquivamentos e es-
tudos referentes à experiência so-
cial de pessoas e de grupos e uma 
metodologia de pesquisa, poden-
do ser utilizada em diversas dis-
ciplinas para o estudo do tempo 
presente ou imediato, sendo, por 
isso, reconhecida também como 
“História Viva”. As narrativas 
dos depoentes são conduzidas 
através de entrevistas e apreen-
didas pelo do uso de meios ele-
trônicos, como o gravador de 
voz ou a câmera de filmagem, 
proporcionando uma posterior 

análise de diferentes contextos 
históricos e facilitando o enten-
dimento dos processos sociais.

A razão de ser da his-
tória oral é a presença do passa-
do no presente imediato, pois o 
passado é percebido como algo 
que tem continuidade hoje, e 
cujo processo não está acaba-
do. Assim, através da memória, 
é (re)estabelecida uma imagem 
que não contém  apenas fatos 
passados, mas também o reflexo 
de ideias e do contexto presente. 
Privilegiando o diálogo e a cola-
boração de sujeitos e consideran-
do suas memórias, identidades e 
subjetividades para a produção 
do conhecimento, a história oral 
garante sentido social à vida de 
depoentes e leitores, que passam 
a entender a sequência histórica 
e a sentir-se parte do contexto em 
que vivem. Além disso, ela traz 
novas perspectivas ao conceito 

Banda Sinfônica União dos Artistas Ferroviários tocando na Praça Liberdade. Foto: Giorgi Bastos 
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de História, pois atua em uma li-
nha que questiona a tradição his-
toriográfica centrada em docu-
mentos oficiais. Ao utilizar-se de 
entrevistas, garante visibilidade 
ao saber de grupos historicamen-
te desfavorecidos, oferecendo-
-lhes possibilidades para a luta 
e conquista de novos espaços 
sociais.

Atualmente, no Brasil, 
os projetos de história oral vêm 
ganhando cada vez mais amplitu-
de no âmbito das instituições não 
universitárias. O projeto Portal 
Memória Viva, do Arquivo Pú-
blico e Histórico de Rio Claro 
que, desde 2009, registra as me-
mórias dos narradores locais, é 
exemplo desse trabalho. Uma 
iniciativa como esta, dentro de 
um Arquivo Público Municipal, 
além de contribuir com a histó-
ria local, ajuda a mudar o senso 
comum de que os Arquivos ou 
Museus são meros depositários 
de documentos. Essas autarquias 
ou instituições são também pro-
dutoras de História.

Palco Recanto da Saudade, que recebe as manhãs de Seresta desde 1996. 
Atuais integrantes do “Amigos da Seresta”: em cima, da esquerda para a 

direita, o regional composto por José João (violão), Alcides João (cavaqui-
nho), Paulo de Jesus (violão), Paulinho de Tarso (percussão), Paulo Afonso 
(pandeiro); abaixo as cantoras Marilene Margôita, Aracy Stein, Vera Lúcia 

Souza Santos, e os cantores Rubens de Sousa, Valentim Silva, Getúlio Silva 
e Augusto Parente. Foto: Giorgi Bastos.

Divanilde de Paula, presidente do 
Conselho da Comunidade Negra de 
Rio Claro, durante entrevista para o 
Portal Memória Viva. Foto: Willian 

Brandão

Estagiar no Portal Me-
mória Viva, onde atuei de ja-
neiro de 2010 a julho de 2011, 
possibilitou-me unir a pesquisa 
teórica com a prática de ouvir a 
atuação dos cidadãos comuns na 
construção da história local, até 
então “escondida” na memória 
de seus personagens. Durante 
minha contribuição e meu apren-
dizado nesse projeto, fui natural-
mente me envolvendo com temas 
relacionados à tradição musical 
de Rio Claro. Quando ingressei, 
pouco sabia de história oral, de 
gravação e de edição de vídeos. 
O desafio de trabalhar com ferra-
mentas tão novas era compensa-
do pelo exercício de criatividade 
que eu podia depositar na edição 
de cada entrevista para a pro-
dução do curta-documentário: 
o que mostrar e como mostrar? 
Além de um constante exercício 
de pesquisa criativa, foi um cons-
tante exercício de responsabili-
dade, pois estava contribuindo 
para a (re)construção da história 
local. Era o olhar de uma jovem 
cidadã rio-clarense, que desco-
briu que pouco sabia das histó-
rias da cidade em que cresceu, 
pois estas se encontravam entre 
as linhas da história oficial, con-

1Frase de Plácido Militão Puga, músico da Banda Sinfônica União dos Artistas Ferroviários, em entrevista realizada pelo Portal Memória Viva, em julho de 2010.

tidas nas pessoas.
Assim, o trabalho tor-

nou-se uma constante (re)desco-
berta do local, cenário cultural e 
político, constituído por diferen-
tes grupos que carregam consigo 
identidades culturais latentes e 
atreladas ao lugar, pois nele se 
realizam simbólica e material-
mente. Assim é, por exemplo, 
com o movimento negro, com 
os ferroviários, com a Seresta, 
alguns dos grupos com os quais 
foram desenvolvidos projetos de 
história oral pelo Arquivo Públi-
co. Por meio dos registros das 
narrativas desses personagens, 
é possível identificar as marcas 
dos sentidos de pertencimento 
dos indivíduos ao grupo e carto-
grafar, ou seja, acompanhar um 
processo de construção de signi-
ficados em uma prática cultural.

A identidade com o 
trabalho na ferrovia, que foi res-
ponsável pelos primeiros tempos 
prósperos para a economia rio-
-clarense, acentuando e consoli-
dando o desenvolvimento urba-
no e a modernização da cidade, 
mantém-se ativa nos espaços 
da cidade, mesmo após a deca-
dência do transporte ferroviá-
rio, através da Banda Sinfônica 
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Estagiários em entrevista com Marcão, da Grasifs

União dos Artistas Ferroviários. 
A Banda recebeu grande apoio 
da Cia. Paulista de Estradas de 
Ferro, durante algumas décadas 
de sua atuação, e isso foi fun-
damental para seu desenvolvi-
mento, ao mesmo tempo em que 
contribuiu para a manutenção da 
identidade ferroviária através de 
suas apresentações musicais. A 
referência que o trabalho na fer-
rovia representa para seus anti-
gos funcionários está presente na 
fala dos músicos mais antigos do 
grupo: “A Paulista foi uma mãe 
para nós”1. Hoje, em outro con-
texto social, a Banda perpetua o 
sentido das experiências viven-
ciadas pelo grupo, durante as 
sucessivas décadas em que atuou 
na cidade: ciclos da vida de um 
grupo e que resultam em um pa-
trimônio cultural para Rio Claro. 

Embora o habitante 
da cidade tenha se tornado pas-
sante e passageiro e não mais 
praticante dos espaços públicos, 
quando a Banda toca na Praça 
XV de Novembro, muitos são 

os que param para escutar... 
Nesse mesmo sentido, temos a 
Seresta, outra prática cultural 
que permite (re)viver tais espa-
ços como lugares de referência 
para o encontro dos indivíduos, 
para a realização de vivências e 
experiências coletivas. Por isso, 
entendemos o palco “Recanto da 
Saudade”, como um monumento 
ativo da Praça XV de Novembro, 
pois motiva os cidadãos a para-
rem para apreciá-lo nos momen-
tos em que o humano e o afetivo 
habitam aquele Recanto e fazem 
com que o diálogo aconteça atra-
vés da música. É o monumento 
que fala, que canta, que dança e 
que toca.

A cultura negra em 
Rio Claro é um tema muito rico 
e amplo, pois envolve diversas 
vertentes para a pesquisa, como 
a tradição oral, as histórias da es-
cravidão narradas pelo ponto de 
vista de quem a sofreu, o Samba, 
o Jazz, a Culinária, o Artesanato, 
a Capoeira, a Congada, o Tam-
bu. Trajetórias de um grupo so-

cial que, de geração em geração, 
foi transmitindo a sua história 
pela oralidade, pela narrativa, 
pelo contar. Os negros são pro-
dutores desta forma artesanal da 
comunicação e, por isso, carre-
gam consigo o conhecimento de 
seu passado cultural.

O Portal Memória Viva 
vem como meio para o registro 
dessas memórias e para trazê-las 
à tona como elemento importante 
na constituição da história local. 
Assim, disponibilizar estes rela-
tos através de recursos audiovi-
suais, os curtas-documentários, 
e inseri-los na sala de aula das 
escolas públicas do município, é 
inserir a história de Rio Claro na 
educação de crianças e jovens, 
até então pouco contemplada 
pelos livros didáticos, que nos 
contam os fatos gerais de forma 
linear e padronizada. Vemos, as-
sim, uma alternativa para revelar 
o humano, as pessoas comuns 
como personagens da História: 
partimos do micro para entender 
o macro.•
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ACIRC: 
90 anos de História em Rio Claro
Hélia Gimenez Machado 
Professora de História, Presidente do Conselho Superior do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro
E-mail: hmfgmpf@gmail.com

Escrever a História de uma instituição como a ACIRC é voltar no tempo e juntar peças 
espalhadas, é reconstruir fatos, ideias, concepções, que hoje se encontram transformadas, sem a 
mesma nitidez que apresentavam no passado.

Ler as atas de tantos anos, descobrindo outros modos de uso da língua, da grafia das pa-
lavras, do uso de certos termos e de uma caligrafia marcada por um certo tipo de letra, também é 
reconhecer a história de cada traço, de cada letra lida. Ao percorrer o caminho da pesquisa, encontrei 
algumas fontes claras para nos abastecer com informações como os livros de Atas de Reuniões que 
estão disponíveis, nos quais se nota um tipo de registro intencional de muitos fatos e ideias viven-
ciadas por seus membros.

 Quando o pesquisador volta seu olhar a esse material, valoriza cada detalhe, pois ali estão 
presentes desde a linguagem formal escrita, os costumes da época, como por exemplo, enviar tele-

Ata da primeira reunião da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro. Fonte: Acervo da ACIRC.
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grama de pêsames ao Presidente 
da República Getúlio Vargas pela 
perda de um filho. São repre-
sentações e costumes revelando 
formalidades para lidar com o 
cotidiano que hoje estão desapa-
recidas.  

As pesquisas realizadas 
em publicações históricas sobre a 
cidade também se tornam mais 
vivas, quando nosso olhar se vol-
ta para a ACIRC do presente que 
pulsa junto ao comércio rio-cla-
rense. Precisamos, a todo o mo-
mento, voltar aos dados históri-
cos já produzidos sobre a cidade, 
“alinhavar” os mesmos com as 
informações com que nos depa-
ramos. Por exemplo, nas Atas de 
Reuniões encontramos uma refe-
rência aos “prefeitos de quarto 
de hotel” que, naquele momento, 

Cooperativa Paulista. Fonte: ACIRC.

eram as pessoas nomeadas por 
força de Decreto-Lei para exercer 
o cargo de Interventor na Prefei-
tura. Eram fortes manifestações 
da fase Revolucionária do Go-
verno Vargas, ocorrendo aqui em 
nossa cidade.

Outro exemplo está na 
nossa “Avenida Um” que teve seu 
nome mudado para João Pessoa, 
pelo Decreto nº de 25/10/1930. 
Essa descoberta só foi possível, 
por estar relatado nas Atas o en-
dereço da sede da Associação, na 
Rua João Pessoa nº 49.

Estamos compartilhan-
do aqui uma reflexão sobre uma 
pesquisa ainda em andamento, 
pois a riqueza de informações e 
conhecimentos que nos chegam 
pela memória das pessoas que 
tiveram atuação na instituição 

pesquisada demonstra o quanto 
precisamos ter várias fontes o 
documento escrito, a fonte oral, 
a iconografia, entre outros, pois 
. todas elas trazem a história, se 
complementam, se contradizem, 
contam suas versões.

Além das atas, a pes-
quisa sobre a história da ACIRC 
também está acontecendo utili-
zando a metodologia da História 
Oral, pois por ela podemos trazer 
lembranças que são a “sobrevi-
vência do passado”, conservado 
nas pessoas, e que ao trazerem fa-
tos vividos, agora como lembran-
ças, conferem um significado 
muito importante, pois o trazem 
agora ressignificados com outros 
conhecimentos que vieram sendo 
adquiridos ao longo do tempo. As 
pessoas ligadas à Acirc que entre-
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vistei, seguindo a metodologia da 
Historia Oral, trouxeram não só 
os fatos mas todo o significado 
que os fatos tinham na época.

As pessoas entrevista-
das narraram fatos que afloraram 
da memória,  carregados de rela-
ções subjetivas que, hoje, por não 
exercerem mais função alguma 
na instituição tornam-se conheci-
mento sobre o passado.

As entrevistas realiza-
das para aprofundar as pesquisas 
sobre a ACIRC estão sendo reali-
zadas em parceria com o Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro 
em um projeto de história oral, 
coletando conhecimento e expe-
riências que as pessoas guardam 
na memória.

Segundo Maria Isaura 
de Queiroz (1983:91) 

histórias de vida e de-

poimentos pessoais, a partir 
do momento em que foram 
gerados passam a constituir 
documentos como quaisquer 
outros, isto é, definem-se em 
função das informações, indi-
cações , esclarecimentos es-
critos e registrados, que levam 
a elucidações de  determi-
nadas questões e funcionam 
também como provas.

Colaboraram ex-pre-
sidentes da Associação que nos 
ajudaram a entender o processo 
de funcionamento dessa Institui-
ção. Nessas narrativas, percebe-
mos como as pessoas, a partir de 
reminiscências, explicitam o que 
vivenciaram e que experiências 
trouxeram até o presente.

Essas narrativas regis-
tradas e arquivadas permanecem 
à disposição dos pesquisadores 
da mais diferentes áreas, no acer-

vo do Arquivo. A metodologia da 
História Oral abre novas perspec-
tivas para o entendimento do pas-
sado recente.

Outra fonte que esta-
mos valorizando para a constru-
ção da História da ACIRC são as 
fotos que registraram momentos 
significativos da instituição. A 
fotografia utilizada como registro 
dentro de uma instituição consti-
tuiu-se um forte instrumento de 
veiculação de ideias.

Nas Atas de reuniões, 
principalmente nas décadas de 
1930 /40, registravam que a dire-
toria deveria tirar uma fotografia 
como um momento de descontra-
ção entre seus membros. Em um 
sentido mais simbólico a foto re-
presentaria a união do grupo de 
diretores, mesmo que na prática 
não fosse tão unido, pois, às ve-
zes, tinham fortes enfrentamen-

Comércio em Rio Claro - Avenida 1 entre ruas 5 e 6. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Comércio em Rio Claro - vista parcial da rua 3. Fonte: ACIRC.
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Comércio em Rio Claro - Avenida 1 entre ruas 5 e 6. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

tos por ideias, interesses e ten-
dências diferentes.

Abrimos um diálogo 
com o autor Boris Kossoy, quan-
do coloca que a fotografia é an-
tes de mais nada uma imagem 
a partir do real. Um documento 
fotográfico não pode ser compre-
endido independente do processo 
de construção que o originou. 
Por isso, as imagens fotográficas 
merecem sempre um olhar in-
vestigativo, fornecendo indícios 
sobre a realidade ali representa-
da. A partir da foto, temos pistas 
daquele momento vivido. Outra 
função muito especial da foto-
grafia é a de suscitar lembranças, 
funcionando como um verdadei-
ro gatilho para a memória das 
pessoas que, em algum momento, 
viveram naquela época em que as 
imagens foram registradas. As 
pessoas ainda guardam muitas 
fotos em casa, por julgarem ser 
apenas “lembranças familiares”; 
no entanto essas fotografias  e 

Atual fachada do prédio da ACIRC.

mesmo outros documentos como 
cartas, antigas escrituras ou mes-
mo passaporte de imigrantes  e 
tantos outros documentos podem 
servir de fontes preciosas para 
um pesquisador.

 Hoje, com o avanço 
tecnológico, as cópias de do-
cumentos de qualquer natureza 
podem ser feitos sem nenhum 
prejuízo do material e devolvi-
do imediatamente à pessoa que 
o conservou guardado por tantos 
anos. 

Nessa trajetória de pes-
quisa, onde utilizo muito a me-
mória das pessoas e, às vezes os 
documentos materiais que elas 
possuem, percebo que há uma 
geração que se preocupou em 
manter “guardados”, mas sabe-
mos, por relatos, que, muitas ve-
zes a próxima geração também 
guardará, pois percebeu o quanto 
esses papéis, fotos e até objetos  
eram importantes, mas a outra 
geração que ficou distante dos 

atos geradores,  acaba não guar-
dando mais esse material que po-
deria ser uma fonte preciosa para 
a pesquisa.

Para realizar tal função, 
temos o Arquivo Público e Histó-
rico que como bem definiu Pier-
re Nora são os “lugares da me-
mória”, aberto a pesquisadores e 
recebendo documentos em vários 
suportes, como papel, meio digi-
tal, imagens de naturezas diver-
sas, em prol da conservação das 
origens de nosso povo e de nossa 
cidade.•
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Seu condutor, dim, dim...

Percy de Oliveira
Aposentado, desenhista e pesquisador. Membro do Conselho Superior do Arquivo Público e Histórico do Município 
de Rio Claro 
E-mail: percy.oliveira@bol.com.br 

“Ele tomou o bonde na Estação de 
Rio Claro, e desceu, depois de alguns quilô-
metros, na pequena estação da Assistência. A 
passos lentos, dirigiu-se, então, para a casa 
dos pais...”

O pequeno texto acima, que poderia 
ser a abertura de um conto, de uma crônica ou 
mesmo de um romance, não passa, porém, de 
ficção. Mas poderia ser uma realidade.  Em 
1887, viajantes que demandavam a cidade de 
Piracicaba, vinham até Rio Claro pela Estrada 
de Ferro. Daqui, seguiam viagem até aquela 
cidade, em carros de praça, menores, ou lota-
ções iguais às carruagens que vemos em filmes 
sobre “cowboys”. Com quatro rodas, tinham 
tração animal, burros ou cavalos, e seus co-
cheiros iam  na boleia .  Na recepção da atual 
Câmara Municipal de Rio Claro, há um grande 
painel, ampliação de uma foto antiga, em que 
se veem, em frente da estação férrea, esses ve-
ículos.

Dá para imaginar, o que seria essa 
viagem de trinta e poucos quilômetros, por 
uma estrada de terra pouco conservada, com 
pontes sempre precárias, muita areia na seca, 
muita lama na época de chuvas. Era, no entan-
to, a única opção para seus usuários. Bonde com tração animal. Fonte: Arquivo Histórico de Curitiba-PR.
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Então, nesse mesmo 
ano de 1887, um cidadão que 
atendia pelo nome de Joaquim 
José de Sá, empresário ou fazen-
deiro, as atas da Câmara não es-
pecificam, mas, com certeza mui-
to rico, propôs à Municipalidade 
da então São João Baptista do Rio 
Claro, a construção de uma,  ima-
ginem só,  linha de “bonds” que 
ligaria Rio Claro a Piracicaba, e  
às  suas (dele) custas. Como, com 
certeza, seria necessária a compra 
de trilhos e maquinário especial, 
pediu, nosso valente empresário, 
o prazo de vinte e quatro meses 
para o início das obras e mais um 
ano para o seu término.

Sua proposta apresen-
tava duas alternativas para mo-
vimentação dos “bonds”: a vapor 
ou “animada”, que, na época, 
designava a tração por animais. 
Com essa última, tirando-se o 
conforto da rodagem sobre tri-
lhos, permanecia, ainda, o des-
conforto do tempo de viagem, 
embora, sejamos honestos, seria 
muito melhor perder tempo num 
vagão, do que numa carruagem 
sacolejante e empoeirada.

Documento retirado do Livro de Atas da Câmara. Fonte: Acervo do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro.

O empresário teria o 
privilégio de explorar essa linha 
por cinquenta anos, e o direito 
de desapropriar, dentro da legis-
lação vigente à época, terrenos e 
edifícios, materiais de construção 
(?), e outros objetos de proprie-
dade particular que poderiam ser 
necessários para o leito da estra-
da, suas estações e demais obras. 
A municipalidade de Rio Claro, 
no entanto, só podia autorizar a 
construção dessa linha até o li-
mite com o município de Piraci-
caba. Dali até a cidade vizinha, a 
autorização para sua complemen-
tação seria dada pelos piracicaba-
nos.

Na construção da linha, 
seriam observadas as regras que 
constavam do contrato:         

Os trilhos de bitola es-
treita (um metro de largura) se-
riam assentados de maneira a que 
ficasse livre, por estrada pública 
ou municipal, o trânsito de veícu-
los. Em todos os pontos em que 
caminhos “ordinários” atraves-
sassem a linha, seriam colocados 
sinais e guarda-estradas. Seriam 
assentadas linhas duplas ou des-

vios, nos lugares em que haveria 
o cruzamento dos veículos duran-
te o trajeto. Esses desvios deve-
riam ter o comprimento de dois 
vagões, mais a máquina a vapor e 
seu tender, e as linhas guardando 
a distância de um metro entre si.

Estações seriam cons-
truídas ao longo do trajeto, nos 
lugares convenientes, e haveria 
nelas acomodações apropriadas. 
O serviço de transporte de cargas 
e passageiros seria regulado por 
horários e tarifas aprovados pela 
Câmara Municipal.

Empregados dos cor-
reios e malas com correspon-
dência teriam passagem livre. 
Os trabalhos de serviço públi-
co, municipal ou provincial – à 
época, os atuais Estados ainda 
eram denominados “províncias” 
– também seriam gratuitos. Pre-
sos e policiais que os escoltassem 
teriam um desconto de 50% nas 
passagens normais, pagas pelo 
Governo. Quaisquer somas de di-
nheiro público seriam remetidas, 
gratuitamente, pelos carros da 
empresa, aos cuidados dela, mas 
por conta e risco dos remeten-
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tes. Os objetos pertencentes ao 
Governo, ou à municipalidade, 
seriam transportados com uma 
redução de vinte por cento das 
tarifas estabelecidas.

O concessionário da li-
nha de “bonds” se comprometia 
a estabelecer, acompanhando seu 
trajeto, uma linha telefônica ou 
telegráfica entre Rio Claro e Pira-
cicaba, o que permitiria, em caso 
de problemas mecânicos, ou um 
eventual acidente, comunicação 
rápida com as estações, ou das 
estações. 

O empresário Joaquim 
José de Sá apresentou o projeto 
definitivo da linha, composto de 
planta, perfil e longitudinal, ti-
pos de obras de arte, e relatório 
circunstanciado das obras e sua 
construção.

A Comissão de Obras 
Públicas da Câmara Municipal 
de São João do Rio Claro, tendo 
estudado com o devido cuidado 
a proposta, aprovou-a e tratou de 
elaborar o contrato, que chegou 
a ser assinado. Embora das atas 
não conste o resultado da propos-
ta feita à Câmara de Piracicaba, 
pelo andamento de todo o pro-
cesso, é mais que provável que 
ela também tenha sido aceita na 
cidade vizinha.

Então, aprovado o pla-

Idealização da linha de bonde Rio Claro-Piracicaba. Adaptação de imagem original 
do Arquivo Histórico de Curitiba-PR

Fonte: Lello Universal, editado em Portugal por 
Lello & Irmão, 1922.

no, assinado o contrato, deu-se 
início às obras? Infelizmente, 
não. Para explicar o que aconte-
ceu, vamos transcrever o que está 
na ata da Câmara Municipal, da-
tada de outubro de 1887. 

“Officio da Directoria da 
Companhia Ituana do teôr seguinte.

Escriptorio Central da 
Companhia Ituana, São Paulo 4 de 
Outubro de 1887.

Illmo e Ex.mo S.r. Tendo 
as Camara Municipaes do Rio Claro 
e Piracicaba concedido autorisação 
a Joaquim José de Sá para construir 
uma linha de bonds, com tracção a 
vapor entre aquellas duas Cidades, 
e sendo essa concessão feita em vir-
tude de lei provincial deste anno, 
em que ficaram resalvados os direi-
tos da Companhia Ituana, que não 
foi ouvida a respeito da concessão 
dada, vem ella por sua Directoria 
reclamar contra esse acto das men-
cionadas Camaras por offensivo a 
seus direitos, pedir providencias a 
fim de ser annulada essa convessão, 
baseando sua pretensão no seguinte:

Pelo contracto de 26 de 
Novembro de 1883, firmado pelo 
Ex.mo Governo da Provincia, au-
torisado pela lei n.o 147 de 26 de 
Abril de 1880, e a Companhia Itu-
ana, para a construcção da estrada 
de ferro de Piracicaba a S.Pedro, 

ficou estabelecido no Art. 4.o que: 
“Durante os 50 annos do privilegio 
o Governo não permitirá que se or-
ganise empresas de outras ferro-vias 
dentro da distancia de 20 Kilometros 
de cada lado e na mesma direcção 
da ferrovia que se construir d´este 
contracto, excepto previo accordo 
com a Companhia Ituana. § Esta  
prohibição, porem, não impidirá a 
construcção de outras ferrovias que, 
posto comecem no mesmo ponto te-
nhão direcção diferente; ás quaes 
será permitido aproximarem-se e 
até crusarem á linha...contanto que 
dentro da zona privilegiada... não 
possa carregar generos ou passa-
geiros. Ora, como não se pode ir de 
Rio Claro a Piracicaba sem invadir 
a zona previligiada, é claro que a 
Companhia Ituana ficará offendida 
em seus direitos...”  

        
E como essa proibição 

foi confirmada pelo Governo 
Provincial, foi tudo cancelado: 
proposta, contrato e entusiasmo 
de rio-clarenses e piracicabanos, 
que tiveram que continuar en-
frentando poeira e lama, calor e 
frio, tanto daqui pra lá, como de 
lá pra cá.

Na verdade, só com a 
duplicação da estrada Rio Claro-
-Piracicaba, depois de cento e 
vinte e tantos anos, o problema 
foi resolvido, uma vez que mes-
mo com o asfalto, a pista única 
sempre ofereceu grande risco e 
desconforto aos viajantes.•
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No interior paulista, a luta dos escravos por sua libertação é 
desconsiderada em consequência da política de domínio adotada pelos 
fazendeiros, às portas da Abolição, o que inclui expurgos históricos. O 
atual  esforço pela identificação de uma suposta cultura negra nacional 
enfrenta o prejuízo imposto pela ausência deixada por fatos que estão 
omitidos.

 Atribuir pioneirismo libertário à região de Rio Claro é algo 
que exige revisão imediata. Primeiro, por aqui haver sido o eixo mais 
resistente à Abolição, ao contrário do que aconteceu no Nordeste. De-
pois, por não ser possível falar em vanguarda abolicionista no Brasil, o 
último país do Ocidente a libertar escravos. A Abolição municipal nunca 
existiu. Não há  documento oficial conhecido que se refira a tal episódio. 
Nem a recepção municipal à Lei Áurea está oficialmente documentada. 
No demais, os registros da tradição omitem que, longe de haver sido uma 
concessão pacífica, o processo de libertação em Rio Claro foi tumultuado 
e mesmo violento.

O expediente de esvaziar ou manipular conflitos históricos faz 
parte da tradição nacional. Por questão de propaganda, as versões domi-
nantes são construídas por inversões. Oficialmente, quarteladas, golpes 
de Estado e insurreições das elites militar, econômica ou política são nor-
malmente autoproclamadas de “revolução”. O termo é utilizado apenas 
para acentuar a prática da violência, enquanto suprime o principal, a ideia 
de uma nova liberdade.

 Dos quase dez distúrbios desse tipo, ocorridos no Brasil do sé-
culo 20, a maior parte leva tal caracterização sem que nenhum possa, na 
verdade, ser devidamente entendido como revolução, pois, por revolução 
deve-se entender a mudança das bases de uma sociedade por iniciativa 
de quem está fora do poder. Movimento militar ou político que derruba 
um governo não faz Revolução, mas sim dá Golpe de Estado. Este pode 
ser entendido como gente de dentro do poder derrubando quem esteve 
exercendo o poder antes. Os episódios de 1889, 1891, 1922, 1924, 1930, 
1932, 1935, 1937, 1954, 1964 foram tentativas ou golpes de Estado.  

A Revolução Negra
J.R.Sant´Ana
Pedagogo e jornalista
Membro do Conselho Superior do Arquivo Público e Histórico do Município de
Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”
E-mail: jrsantana10@gmail.com

“Quando se rendem os anéis para não perder os braços”
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Nada mais do que isso.
Em contrapartida, um 

dos momentos que poderia ter 
seus traços acentuados para ga-
nhar características de uma re-
volução ou algo próximo a ela, 
nunca foi suposto como tal, exce-
ção feita ao historiador inglês Ro-
bert Blackburn e ao brasilianista 
Warren Dean. Trata-se da revolta 
escrava que, no interior paulista, 
com Rio Claro no eixo, abriu as 
portas do século 20 para tecê-lo 
com a linhagem de golpes e quar-
teladas que evoluíram para o pro-
cesso de democratização em que 
hoje o Brasil se encontra.

 De todos os distúrbios, 
a grande rebelião negra foi apa-
gada da crônica tradicional, jus-
tamente pelo fato de aproximar-
-se de uma revolução. Por isso, 
sua memória foi expurgada para 
o limbo, por consenso de todas 
as elites, inclusive a intelectual. 
Tudo por uma questão de medo, 
ampliado por questões raciais 
e culturais, além de políticas. A 
precaução se justifica pelo fato de 
que essa abortada revolução foi a 
única a ser feita por uma classe 
totalmente fora do poder, pelos 
escravos.

 Rio Claro tem tudo a 
ver com isso porque foi eixo do 
episódio. Exatamente aqui, este-
ve um dos principais palcos da 
tão escondida quanto legítima re-
belião, inicialmente negra, depois 
com adesão popular. Na cena, 
destacaram-se as instituições da 
cidade, seus moradores rurais e 
urbanos. O roteiro desenvolvido 
abrangeu municípios vizinhos e 
todo o interior paulista, naquele 
momento, o principal polo eco-
nômico do País.

 A região do café inte-
grada por Rio Claro ofereceu à 
história nacional, portanto, um de 
seus maiores paradoxos: ao mes-
mo tempo em que colhia os me-
lhores frutos da liberalização do 
trabalho através da imigração eu-
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ropeia, foi também o centro mais 
reacionário que tentou impedir a 
libertação dos escravos até o úl-
timo momento, conforme Warren 
Dean.

 Em divulgações opor-
tunistas, já com a escravatura 
falida, fazendeiros da cidade 
alardeavam promessas de liber-
tar parcial e condicionalmente 
seus escravos, como se fosse um 
mérito admitir a imoralidade de 
ainda mantê-los, o que indica que 
o Município, mesmo após a Lei 
Áurea, manteve escravos em fa-
zendas.

 A mais bem acabada 
forma de dissolver a memória da 
luta escrava na cidade encontra-
-se no expediente que a tradição 
utilizou, não apenas para eliminá-
-la, mas para substituí-la por seu 
oposto. É  tal   inversão    bem-su-
cedida, que explica o cortejo que 
ainda se faz em relação à anteci-
pada Abolição Municipal, de 5 de 
fevereiro de 1888. O episódio é 
contado como se tivesse sido um 
fato. Não foi.

 Antes de libertação 
plena de cativos, o que houve no 
Jardim Público naquela data, foi 
uma quase rendição. Diante do 
risco de perda total de controle, 
os fazendeiros cederam os anéis 
na luta contra os escravos. Não 
tinham mais como detê-los. As 
rebeliões tomavam conta da cida-
de. Centenas de escravos fugiam 
das fazendas, sem qualquer re-
sistência. Policiais temerosos de 
serem mortos alegavam questão 
de consciência cívica para evi-
tar missões de captura. Escravos 
tinham armas, tomadas de seus 
perseguidores.

 Mulatos anteriormente 
libertos e agora já formados ad-
vogados ganhavam centenas de 
causas contra fazendeiros com 
base nas leis abolicionistas. Ju-
ízes simpáticos ao abolicionis-
mo no Município davam perda 
de causa aos fazendeiros. Casos 

de negros mortos em fazendas e 
justificados como suicídio esva-
ziavam a moral dos proprietários. 
A imprensa velava sua simpatia 
à abolição para, em socorro aos 
fazendeiros, despistar a violência 
contra negros e mulatos. Os pri-
meiros jornais da época foram O 
Eco do Povo, Estrela do Oeste, 
Correio do Oeste, O Rio-Clarense 
e O Tempo. O Diário do Rio Cla-
ro noticiou a Lei Áurea.

 As notícias de negros 
em assalto a trem semeavam a 
insegurança. Os toques de tambo-
res, antes proibidos, alimentavam 
as fantasias de terror durante a 
noite. O enfrentamento era total, 
como preconizavam os abolicio-
nistas Raul Pompéia, Luis Gama, 
Antonio Bento e outros radicais.

Os fazendeiros recla-
mavam através da Câmara Mu-
nicipal que já não tinham mais 
segurança. Muitos alegavam que, 
fora de casa, precisavam andar 
armados e cercados por capan-
gas. Alfredo Ellis Junior nem em 
casa sentia-se seguro. Paranoico, 
alardeava que negras cozinheiras 
envenenavam sua família adi-
cionando veneno de cobra e de 
escorpião à comida. A Câmara 
Municipal vasculhava legislação 
para proibir a venda de veneno a 
escravos.

 Atendendo aos ape-
los da administração municipal, 
por mais de uma vez governan-
tes enviavam tropas, que logo se 
recusavam a prender escravos. 
No auge dos conflitos, o Exérci-
to negou-se a caçar fugitivos em 
todo o País. A solidariedade mi-
litar justificava-se desde que ne-
gros formaram fileiras na Guerra 
do Paraguai (1865/70), na qual se 
revelaram bravos combatentes, 
ganharam adestramento e, a partir 
dali, passaram a compor o Exér-
cito como brasileiros.

 Para os fazendeiros, 
que também eram o Governo, o 
perigo maior estava no risco de 

descontrole completo, de impro-
vável, mas iminente revolução; 
de reforma agrária e leis traba-
lhistas defendidas por Nabuco, 
Patrocínio e Rebouças. Se o clima 
de revolta atingisse os milhares 
de imigrantes que nas fazendas 
viviam em condições semiescra-
vas, tudo estaria perdido. Mais de 
oitenta mil imigrantes aportavam 
no País naquele momento, sem 
ter nada a perder. A classe média 
havia aderido à causa dos escra-
vos às vésperas da Abolição e aos 
fugitivos dava abrigo, além de 
lhes dar cobertura para fugas.

 O mercado estava aba-
lado. O preço de um escravo caiu 
de 2.000$mil réis para 800$mil 
réis. O golpe final veio dos ban-
cos do Rio de Janeiro e São Paulo, 
que deixaram de aceitar escravos 
como garantia para empréstimos. 
Rio Claro só viria a ter banco em 
1926. Em média, os escravos re-
presentavam um terço da popula-
ção no município.

 A maioria dos fazen-
deiros concluiu por flexibilizar. 
Antes que houvesse o pior, me-
lhor seria a concessão. Daí a cena 
aconteceu. Travestida de civismo, 
a rendição foi acordada regional-
mente entre fazendeiros para lhes 
preservar o sentimento de honra 
que não poderia ser ferida.

 A saída escolhida ga-
nhou a forma da libertação con-
cedida, em caráter informal e par-
cial, sem indenização aos cativos 
nem reforma agrária. O objetivo 
era reduzir os distúrbios até que 
a repressão policial, a seguir, pu-
desse surtir algum efeito.

 Os proprietários que 
não participaram do ato perma-
neceram irredutíveis até a última 
hora. Perderam, definitivamen-
te, no 13 de Maio de 1888. Uma 
semana antes, o Papa Leão XIII 
clamara pela libertação no Brasil. 
Recalcitrantes pela frustração de 
não haverem sido indenizados 
pela perda de sua propriedade 
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escrava, como queriam, os fa-
zendeiros assumiram o discurso 
republicano para derrubar o Im-
perador, o que aconteceu no ano 
seguinte.

 Os escravos de Rio 
Claro, libertos no dia 5 de feve-
reiro, recusaram-se a participar 
da encenação. Desconfiavam 
das intenções de quem tão bem 
conheciam. Não estiveram pre-
sentes à festa no Jardim Público, 
tão noticiada por jornais locais, 
de São Paulo e Rio de Janeiro. A 
tradição conta que, dias depois, 
fizeram sua própria festa ao ritmo 
de seus assustadores tambores, 
segundo Warren Dean.

Desde sua atribulada 
emancipação política de Piracica-
ba e Limeira, com a instalação da 
Câmara Municipal, em 1845, Rio 
Claro tinha consciência de que 
a escravidão estava condenada. 
Projetando alternativa, o então 
Senador Vergueiro dera início ao 
processo de imigração de euro-
peus. O projeto fracassou porque, 
ao serem tratados como escravos, 
os imigrantes reagiram. O proble-
ma tornou-se uma intriga interna-
cional que retardou a Abolição no 
Brasil, conforme nos conta Sér-
gio Buarque de Holanda.

 Receosos dos imigran-
tes, os fazendeiros paulistas fi-
zeram de tudo para manter seus 
escravos o máximo possível. Tor-
naram-se radicais ao dispensar o 
paternalismo que no restante do 
País elevara os escravos à con-
dição de servos. No Nordeste, a 
escravatura já havia se esvaziado. 
A Abolição no Ceará acontecera 
em 1883, para, em seguida, ser 
adotada por Amazonas, Goiás, 
Paraná e Rio Grande do Norte.

 Como foco de acirrada 
resistência ao fim da escravatu-
ra, exatamente no último país do 
Ocidente a promover a Abolição, 
qualquer ideia de libertação ante-
cipada no interior paulista é míti-
ca. Propaganda deslocada de uma 

vanguarda tardia. 
 Diversos municípios 

podem reivindicar o que a tradi-
ção chama de pioneirismo aboli-
cionista. O maior destaque cabe 
a Santos, que não apenas libertou 
os escravos em 1886, mas tam-
bém se mobilizou para receber 
fugidos de todo o Estado. Em 
julho de 1887, eram dois mil os 
abrigados naquela cidade lito-
rânea. Em dezembro do mesmo 
ano, o contingente somava mais 
de dez mil.

 Ribeirão Preto extin-
guiu a escravidão no município, 
oficialmente, por Lei de 3 de 
agosto de 1887. Diversas cidades 
viram seus escravos alforriados, 
mesmo que parcialmente, no Na-
tal daquele ano, entre elas São 
Carlos. Fazendeiros de Rio Claro 
também promoveram este tipo de 
alforria parcial, contando com al-
gum alívio da pressão sofrida.

 No final, conseguiram 
a distensão esperada. Os fazen-
deiros jogaram politicamente 
com o tempo e recuperaram o 
poder. Com vantagem. Mas, pela 
expansão da lavoura para o norte 
o Estado, Rio Claro perdeu a con-
dição que mantivera, em 1886, de 
terceiro maior produtor paulista. 
Em 1901, o município já não es-
tava entre os dez primeiros, em-
bora sustentasse maior produção 
do que naquela época.

A estratégia de recu-
peração utilizada se deu através 
do golpe de Estado que levou os 
paulistas ao Governo central com 
a Proclamação da República. Eles 
empreenderam a antiga aspiração 
de aumentar os impostos para 
conseguir que os cofres públicos 
pagassem as passagens para a 
importação de imigrantes. Assim 
foi. Seguiu-se o infortúnio dos 
negros libertos que se viram ati-
rados à própria sorte e vítimas do 
racismo. Eles eram estigmatiza-
dos com base em lei que proibia 
a “vadiagem”. O destino de mui-

tos foi a formação de favelas em 
centros que começavam a receber 
investimento industrial.

 A partir desse momen-
to, deu-se início ao processo de 
esvaziar a importância da revolu-
ção negra. A historiografia nacio-
nal passou a explicar a Abolição 
por motivos outros, nos quais os 
escravos não teriam tido qualquer 
participação. Era o relato dos 
vencedores, e é esse que ainda se 
mantém.

 Gilberto Freyre, nos 
anos 1930, foi  precursor ao en-
tender os negros como prota-
gonistas na História, em “Casa 
Grande e Senzala”. Nas últimas 
três décadas, as versões tradicio-
nais de passividade passaram a 
ser contestadas por pesquisado-
res como Warren Dean, Roberto 
Conrad, Jacob Gorender, Décio 
Saes, Emília Viotti da Costa.Não 
sem motivo, mas paradoxalmen-
te, logo quando se dava o resgate 
da Abolição como fruto da luta 
escrava, lideranças nacionais 
decidiram rejeitar o 13 de Maio 
como data libertária. Ela passou 
a ser estigmatizada como símbo-
lo de uma liberdade concedida 
face à “passividade dos negros”. 
Simbolicamente, optou-se por 
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comemorar a memória de Zum-
bi, como referência de luta pela 
igualdade, não obstante tenha-se, 
mais recentemente, que o líder 
negro teria mantido escravos em 
Palmares, conforme registram 
Edison Carneiro, Flávio Gomes, 
Andressa Barbosa dos Reis, Le-
andro Narloch (*). 

 A busca de um símbolo 
libertário para ser contraposto à 
ideia de passividade data da cam-
panha pelas Diretas-Já, na década 
de 1980. As oposições políticas ao 
moribundo regime militar locali-
zaram nos segmentos negros um 
colégio eleitoral a ser mobilizado 
no processo de democratização. 
Discursos igualitários e indicati-
vos de promoção social cuidaram 
de propor organizações raciais 
agregadas ao Estado em forma de 
conselhos e associações. Aquela 
estratégia sobrevive, hoje, apenas 
de maneira pálida, uma vez que o 
objetivo da mobilização anterior 
não mais se justificaria.

 A chamada cultura ne-
gra nacional encontra-se incorpo-
rada aos calendários governamen-
tais ainda silenciando sobre a luta 
dos escravos por sua libertação. 
Os programas oficiais promovem 
como cultura negra apenas o mo-
mento de fragilidade de escravos 
e descendentes, mais precisamen-
te, o período de aculturação. As 
imagens publicitárias utilizadas 
exibem capoeiristas seminus, 
crianças carentes, idosos simpáti-
cos e maltrapilhos, antigas cenas 
de humilhação, tudo que implica 
desconforto suficiente para afas-
tar a empatia das novas gerações 
de afrodescendentes.

 A referida propaganda 
de discriminação positiva ou de 
políticas afirmativas, ao invés de 
promover a elevação da autoes-
tima negra, mestiça ou multirra-
cial, faz exatamente o contrário, 
minimiza o seu valor. Desestimu-
la identificações. Desqualifica a 
afetividade pelo ancestral. A seu 

modo, reforça o expediente de 
domínio ao cultuar a carência e 
dispersar empatias.

 O olhar que remete ao 
período da escravatura promove a 
tradicional idéia de impotência e 
o sentimento de injúria. Houves-
se valorização da busca por raízes 
legítimas, programas do gênero 
buscariam registros culturais dos 
momentos que antecederam a 
escravidão. Ali haveria a possibi-
lidade de localizar algo próximo 
da pretendida cultura negra vigo-
rosa. De tal forma, o exercício do 
poder negro, a seu modo, tempo e 
contradições próprias, seria veri-
ficado na história de reis, rainhas 
e príncipes da realeza africana, 
nas guerras de conquistas muçul-
manas, em dinastias egípcias e 
nos registros de civilizações que 
remontam ao Velho Testamento.

 A remissão da cultura 
negra à ideia de carências, ainda 
que sob pretexto de políticas afir-
mativas, repete pontos de vista do 
escravizador. Por esse foco tradi-
cional, a cultura negra só come-
ça a partir do navio negreiro. Da 
África, nada é dito nem se sabe. 
O caminho de volta em busca das 
raízes começa pela recuperação 
da história local com o ponto de 
vista do escravizado e sua origem 
como um ser livre, antes da luta 
pela conquista da nova liberda-
de.•
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Grupo Escolar: 
Modernidade Almejada

Daniela Cristina Lopes de Abreu
Doutoranda da FE – USP/São Paulo, professora da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro
E-mail: dani_abreu@bol.com.br

A implantação do sistema escolar bra-
sileiro foi bastante lenta até os meados do século 
XIX.  Do ponto de vista administrativo, a instru-
ção pública paulista, no Segundo Reinado, preci-
sou estruturar-se para assumir as responsabilidades 
educacionais descentralizadas pelo Ato Adicional 
de 18341 e para fazer frente ao desenvolvimento so-
cial que, em meio século, transformou São Paulo no 
Estado “líder da Federação”. 

Os governos da Província procuraram, 
por meio de sucessivas reformas, estabelecer uma 
estrutura administrativa cada vez mais complexa, 
que servisse de sustentação à rede escolar em ex-
pansão. Contudo, qualitativamente, a situação do 
ensino era muito diferente, tendo em vista, princi-
palmente, o desinteresse dos pais, a inadequação 
das escolas, o despreparo do professor e a falta de 
inspeção eficaz.

Com a proclamação da República, os go-
vernantes sentiram o acréscimo de responsabilidade 
advindo do novo regime, e procuraram reformar o 
ensino “livrando-o de todos os males”. Os repu-
blicanos paulistas vislumbraram a educação como 
mecanismo capaz de elevar o país ao progresso, 

1O Ato Adicional de 6 de Agosto de 1834, ao extinguir o Conselho de Estado, delegou às províncias o direito de legislar sobre a instrução pública, repassando 

ao poder local o direito de criar estabelecimentos próprios e regulamentares e promover a educação primária e secundária. O poder do Governo Central de 

reservar para si o direito, a primazia e o monopólio do ensino superior, com exclusividade de legislar sobre as Faculdades de Ciências Jurídicas e de Medicina, 

reforçou a polêmica em torno da descentralização.

   Com o dualismo, estabelecido e referendado na lei educacional do país, a diferenciação na formação dos estudantes foi reforçada, conferindo à educação o 

papel reprodutor das classes sociais existentes. O Ato Adicional (1834), ao estabelecer a fragmentação do ensino, em vez de resolver os problemas já existentes 

veio, sim, agravá-los, tornando a educação anárquica, inorgânica e desagregada. (AZEVEDO, 1937).

Alunos do Grupo Escolar Joaquim Salles – Classe 
masculina 1926 - Fonte: Museu Histórico Amador 

Bueno da Veiga
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2O Sobre a história do ensino primário paulista ver: REIS FILHO, C. 1981; ANTUNHA, H. 1976; CARVALHO, M. M. C de. 1984;

desenvolvendo outros setores da 
sociedade. Assim, foi com o iní-
cio do período republicano que 
a educação, principalmente a do 
nível primário, ganhou priorida-
de nos discursos políticos. 

No final do século 
XIX, os países europeus, junta-
mente com os Estados Unidos, 
já tinham praticamente univer-
salizado o ensino primário e essa 
era uma diferença decisiva entre 
aqueles e os países em desenvol-
vimento. 

Com o advento da Re-
pública, em São Paulo, polí-
ticos e educadores passaram a 
defender um projeto de educa-
ção popular por entender que 
a própria consolidação da Re-
pública dependia da difusão 
do ensino primário. Esse pro-
jeto assentava-se na criação 
de uma escola primária gradu-
ada, com várias classes e vá-
rios professores, e na criação 
de Escolas Normais para for-
mar esses novos professores. 
Essa escola elementar, deno-
minada Grupo Escolar, exigia, 
em primeiro lugar, um espaço 
adequado para seu funciona-
mento. (BUFFA: 2002, p. 43).

Era necessário criar es-
tabelecimentos de ensino capazes 
de abrigar os alunos em idade 
escolar. A educação popular era 
vista como primordial e, por isso, 
intelectuais e políticos a priori-
zavam como objeto de reforma 
fundamental para a organização 
da sociedade. 

Saber ler, escrever, 
contar e votar compreendia o 
programa dos republicanos, além 
de valorizar a pátria e os símbo-
los nacionais, respeitando as or-
dens da moral e do civismo. Des-
se modo, a escola republicana é 
para a República, ou seja, para 
legitimar seu poder2 .

No Estado de São Pau-
lo, a criação dos grupos escolares 

significou a esperança de pro-
gresso e de desenvolvimento do 
Estado e do País, na perspectiva 
do novo regime. A construção de 
prédios grandiosos era uma das 
tentativas utilizadas pelo poder 
republicano para demarcar o iní-
cio de uma nova era. A visibilida-
de dos prédios conquistava com 
maior facilidade a população, ou 
seja, as construções imponentes 
faziam como que a população 
acreditasse no regime, resultan-
do em maior credibilidade à nova 
ordem.

(...) Situados em regiões 
nobres, esses edifícios mar-
caram, definitivamente, pela 
imponência e localização, seu 
significado no tecido urbano. 
Não se trata de mero acaso. 
Os terrenos foram estrategica-
mente escolhidos e os projetos 
judiciosamente desenvolvidos. 
A localização privilegiada, ao 
lado de importantes edifícios 
públicos, no centro da cidade e 
suas instituições antes mesmo 
de chegarem à escola. Em bair-
ros da capital e em cada cidade 
do interior do estado onde foi 
implantado, o Grupo escolar 
símbolo de uma cultura leiga e 
popular, integrava o núcleo ur-
bano composto pela Prefeitura, 
os correios, casas bancárias, 
praça central e igreja matriz. 
Ao mesmo tempo, distinguia-
-se das residências das casas 
comerciais e dos demais edifí-
cios que constituem a cidade. 
(BUFFA: 2002, p. 43)

A proposta dos repu-
blicanos de uma nova educação 
estava articulada ao projeto de 
modernização das relações so-
ciais, indispensáveis para garan-
tir e ampliar o movimento produ-
tivo do capital. Entre as reformas 
aclamadas (jurídica, política, so-
cial e econômica) a educacional 
era considerada pelos republica-
nos a mais fundamental. Fazia-se 
necessário erradicar a ignorância 

através da instrução do povo. 

De acordo com o ideário 
liberal republicano, só atra-
vés da educação era possível 
transformar o indivíduo em 
cidadão produtivo e conscien-
te de seus direitos e deveres 
cívicos, capaz – portanto – de 
exercer a liberdade propicia-
da pela cidadania (VIDIGAL 
MORAES: 1996 p. 133). 

De certo modo, os re-
publicanos queriam esquecer 
as escolas isoladas, símbolos 
de um passado que deveria ser 
ultrapassado. Uma nova escola 
estava a surgir, buscando criar 
símbolos escolares e, nesse sen-
tido, o Grupo Escolar era tido 
como instrumento do progresso 
e da mudança. 

Símbolos como o culto 
à bandeira, fotos de patrono nas 
escolas, desfiles em datas come-
morativas, entre outras tradições, 
são criadas, para cultuar o amor à 
Pátria, as questões da moral e do 
civismo. Somente com um povo 
educado que tem amor e respeito 
pela sua Pátria consegue atingir o 
progresso e o desenvolvimento. 

É válido apontar que os 
Grupos Escolares eram frequen-

Batalhão Patriótico da Escola Joaquim 
Ribeiro – 1911. Fonte: Arquivo Municipal 

de Rio Claro.
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tados por meninos e meninas. A 
educação pública feminina exis-
tente no Império era precária, 
sendo os Grupos Escolares um 
fato importante para a educação 
das mulheres.

A primeira reforma re-
publicana da instrução públi-
ca favoreceu o acesso das mu-
lheres à escola ao estabelecer 
a exigência do Estado em criar 
instituições educativas para 
ambos os sexos com um nú-
mero mínimo de alunos. To-
davia, foram os Grupos Esco-
lares, os estabelecimentos que 
propiciaram, efetivamente, 
o maior acesso das meninas 
à escola ao estabelecer igual 
número de salas para ambas as 
seções. Tal princípio foi incor-
porado na concepção arquite-
tônica dos primeiros edifícios 
construídos no Estado de São 
Paulo para abrigar as escolas 
primárias compreendendo a 

Primeiro Grupo Escolar de Rio Claro - 1900. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro.

simetria das plantas em alas 
específicas para meninos e 
meninas”. (SOUZA: 1998 p. 
47).

A foto abaixo mostra 
a arquitetura do primeiro Grupo 
Escolar de Rio Claro, fundando 
em 1900. É possível observar a 
grandiosidade do prédio e sua 
simetria que aponta entradas la-
terais, uma reservada aos meni-
nos e outra às meninas. Faz-se 
necessário apontar, segundo atas 
escolares do período, que no iní-
cio do funcionamento da escola, 
meninas e meninos não se en-
contravam nem mesmo fora do 
prédio (no horário que antecedia 
a entrada), cada um deles tinha 
um horário específico, ou seja, 
meninos estudavam no período 
da manhã e as meninas no perí-
odo da tarde. Somente anos mais 
tarde, com a demanda de alunos 
e a paralisação na construção de 

prédios escolares é que houve a 
necessidade de meninos e meni-
nas partilharem o mesmo espa-
ço. Entretanto, por alguns anos, 
ainda em classes diferentes e só 
mais tarde em classes mistas.  

A estrutura escolar 
expressa muito mais do que os 
olhos podem ver. Segundo Esco-
lano (1993), a arquitetura escolar 
é como uma forma de escritura 
do espaço, ou seja, ela expressa 
e institui um discurso inovador, 
importante fator da moderniza-
ção do ensino. É, por si só, uma 
propaganda, uma espécie de dis-
curso que institui em sua mate-
rialidade um sistema de valores, 
como os de ordem, disciplina e 
vigilância, marcos para a apren-
dizagem sensorial e motora e 
toda uma semiologia que abran-
ge diferentes símbolos estéticos, 
culturais e ideológicos.

Os Grupos Escolares 
eram tão importantes como as 
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Vista aérea da cidade de Rio Claro – 1920. Fonte: Museu Histórico Amador Bueno da Veiga.

Igrejas e seus prédios se destaca-
vam nas construções das cidades. 
Vejam a imagem a seguir:

A seta vermelha aponta 
o primeiro grupo escolar da cida-
de, inaugurado em 1900; a seta 
verde indica a escola religiosa 
Puríssimo Coração de Maria que 
desde 1911 funciona na cidade, 
e a azul aponta a Igreja. Os três 
prédios revelam o desenvolvi-
mento e o crescimento de Rio 
Claro.

Segundo Faria Filho 
(2000), a defesa dos Grupos Es-

colares como o lugar de realiza-
ção, no mundo da educação, da 
forma capitalista de conceber e 
organizar o trabalho, principal-
mente fabril, é a identificação do 
movimento que institui os Gru-
pos Escolares como progresso, 
como superação do atraso.

Nesse sentido, emble-
mas como o relógio, passam a 

ser fundamentais no Grupo Es-
colar. Todo o tempo é dividido, 
há horário de entrar e de sair, de 
leitura, de realizar atividades fí-
sicas, de comer, entre outras. A 
distribuição do tempo era uma 
unidade básica para organização 
do trabalho.

Escolano (1992) ressal-
ta que, o tempo do relógio e o do 
calendário são estruturas que in-
ternalizam a partir dos primeiros 
anos de aprendizagem. Marcar o 
tempo escolar constitui um siste-
ma básico destinado à regulação 

da vida, e necessário, pois o ho-
mem tem um relógio biológico 
que precisa de organização tem-
poral.

Um fato ilustrativo que 
aponta a importância dos Grupos 
Escolares para atingir a moder-
nidade pode ser evidenciado na 
citação a seguir, a qual apresenta 
fragmento de um artigo do Jornal 

Diário de Rio Claro, de 1960, em 
coluna intitulada “Rio Claro vai 
crescendo.”

Rio Claro está, na ver-
dade, crescendo, o que signi-
fica dizer, Rio Claro está pro-
gredindo. Todos os empreen-
dimentos documentando esse 
avanço em suas linhas gerais, 
os rioclarenses [sic] deixaram 
de ‘ouvir’, apenas porque 
agora estão ‘vendo’ que a ci-
dade está crescendo.

Hoje temos mais uma 
alvissareira notícia: em sole-

nidade realizada na manhã de 
ontem, no Palácio dos Cam-
pos Elísios, [sic] o nosso Pre-
feito Municipal Sr. Francis-
co Scarpa e nosso dinâmico 
deputado, o parlamentar que 
vem cuidando dos problemas 
de sua e de nossa terra, com 
carinho todo especial, tiveram 
a satisfação de receber do Sr. 
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Governador Carvalho Pinto a 
primeira parcela da importância 
monetária destinada à constru-
ção do Grupo Escolar no Horto 
Florestal da Cia Paulista. (Diá-
rio do Rio Claro, 13/09/1960).

É notória a busca do pro-
gresso e da modernidade e, nesse 
período, as construções imponentes 
eram as principais fontes para mos-
trar esse fato. Como o próprio arti-
go citado apresenta, era necessário 
“ver”, pois todos já tinham “ouvi-
do” as notícias do progresso.

A corrida pelos gran-
des prédios escolares passou a ser 
moeda de troca entre os políticos 
da época e isso nos leva a pensar 
que, ainda hoje, o favoritismo para 
obtenção de grandes obras perpas-
sa por essa barganha nos comitês 
políticos. A arquitetura pode, sim, 
significar o progresso, mas a po-
pulação deve aprender a observar 
essas manobras políticas e não se 
deslumbrar pela grandiosidade das 
construções. •

Alunos do Grupo Escolar Joaquim Salles – Classe feminina 1926. Fonte: Acervo Particular Foto de Sebastião Luiz Miotto.
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Foto de Sebastião Luiz Miotto.

Meu pé de tamarindo
José Roberto Sotero

Corria o ano de mil novecentos e sessenta e dois. 
Ali, da janela de minha sala de aula, podia vê-lo.
Sua altura não excedia os três metros;
Ainda era ‘uma criança’ aquele pé de tamarindo.
Lembro-me de uma noite de chuva de granizo,
Com estragos na cidade, nada aconteceu ao tamarindeiro.
Ele continuou soberbo em sua luta contras as intempéries,
Bastava-lhe a terra e um pouco de água para sua subsistência.
Hoje, passados quarenta longos anos,
Olho o pé de tamarindo e vejo-o como um gigante.
Seu tronco tornou-se frondoso, sua copa fantástica;
Vinte metros de altura, verde como sempre, mais imponente ainda. 
Os frutos pendem de seus galhos;
Deliciosos frutos, alegria dos pássaros.
O tempo passou, deixou marcas profundas.
Todos, sim, todos nós alunos do Ribeiro já demos nosso frutos. 
O processo de envelhecimento começou há muito tempo,
Mas não para o pé de tamarindo.
Ele continua a crescer, os frutos teimam em aparecer,
Acompanhando o vai e vem de milhares de alunos ribeirenses.
Por vezes, olho-o com atenção;
Minhas barbas brancas fazem-me invejá-lo.
Você tamarindeiro ‘amigo’ está sempre rodeado de jovens;
Jovens que nem sentem sua presença, que ironia!
Uma árvore, apenas uma árvore.
Não, você não é apenas uma árvore: você é um símbolo,
O símbolo de minha juventude estudantil!
Eu o reverencio. Será, para sempre, o MEU pé de tamarindo!

Aposentado, Cronista e Pesquisador.
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“Processo de Construção” é o documento exigido pela Pre-
feitura Municipal aos proprietários ou aos responsáveis pelos projetos de 
construção ou reconstrução de edificação urbana de qualquer natureza, 
em terrenos no perímetro urbano. No Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro, há exemplares a partir do ano de 1933 até 1960, somando 10.450 
processos.1

O Processo de Construção e a Legislação Municipal2

O Código de Posturas de 1867 colocou a necessidade da exe-
cução prévia de alinhamento e nivelamento dos terrenos urbanos para 
as novas construções. A determinação foi confirmada nos Códigos de 
Posturas de 18 de junho de 1884 e de 26 de junho de 1893, que a com-
plementaram com a obrigatoriedade de apresentação de título de compra 
do lote na Câmara Municipal, mencionando localização e dimensões de 
terrenos e obras. 

A apresentação de requerimento acompanhado de planta do 
prédio ou plano de obras apareceu na Lei n.88, de 15 de setembro de 
1911, cujo material deveria ser submetido ao estudo de profissional ha-
bilitado e permanecer arquivado na Secretaria da Câmara. A Lei n.122, 

1A totalidade da pesquisa nos “Processos de Construção” pode ser verificada em FERREIRA, Monica Cristina Brunini Frandi. A edificação residencial urbana paulista. 

Estudo de caso: Rio Claro: 1936-1960. Dissertação de mestrado, São Paulo: FAU-USP, 2002, 285p. (exemplar disponível no Arquivo Municipal). Os primeiros 

exemplares arquivados são do ano de 1933 e se referem, basicamente, à construção de túmulos. Não há nenhum processo dos anos 1934 e 1935 e a regularidade 

tem início em 1936. Foi estudado o período 1936-1960, com a verificação dos exercícios de 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1956 e 1960. Isso significou 

a leitura de 3.117 exemplares e o registro de 1.430 processos e de 1.762 edificações residenciais urbanas unifamiliares. Esse retrato da atividade construtiva 

não representa a totalidade das moradias edificadas no município. As construções situadas fora do perímetro urbano também estavam fora das exigências das 

determinações municipais e, mesmo no perímetro de vigência das posturas, estudos mostram que nem todas as construções respeitavam o procedimento oficial. As 

edificações situadas fora do perímetro urbano receberam determinações especiais na Lei Municipal n.88, de 15 de setembro de 1911, com padrões mais reduzidos 

do que para as habitações comuns. A área urbana foi definida em lei e poderia estar circunscrita a um perímetro (Código de Posturas de 1867 e de 1884) ou ser 

estendida aos locais servidos por sarjetas (Código de Posturas de 1893, Código de Obras de 1918 e leis de 1911, 1917, 1921, 1935, 1940 e 1947). 

2A pesquisa na legislação municipal inicia-se com o Código Municipal de Posturas de 1867, tendo sido analisado todo texto legal sobre o assunto construções até 

o ano de 1960, comparando e verificando correspondência com os textos estaduais, principalmente os Códigos Sanitários, Decreto Estadual n.233, de 2 de março 

de 1894 e Decreto Estadual n.2918, de 9 de abril de 1918.
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de 16 de julho de 1917, reiterou 
as observações acima, acrescen-
tando que o projeto ou plano de 
obras deveria ser entregue em 
duas vias, contendo plantas, cor-
tes e fachadas, em escala 1:50, 
onde estariam mencionadas as 
cotas dos compartimentos. O 
desenho original deveria ser fei-
to em papel tela ou vegetal, com 
cópias em ferro gálico, prussiato 
ou outro próprio para desenho. 
No procedimento de análise e 
aprovação, o material seria sub-
metido ao estudo de profissional 
competente, com prazo máximo 
de aprovação de quinze dias, a 
contar da data da sua apresen-
tação, devendo ser mantido no 
local da obra para fiscalização. 
A construção sem autorização fi-
caria sujeita à multa, podendo ser 
recomeçada após seu pagamento, 
ou até mesmo à demolição, se es-
tivesse em desacordo com o pa-
drão oficial.

A Codificação das 
Leis Municipais, de 15 de junho 
de 1918, reiterou as observações 
anteriores, acrescentando a defi-
nição do termo “reconstrução”, 
entendida como toda modifica-
ção e reforma da fachada, exceto 
pintura, e ainda obrigou que, nos 
desenhos, constasse a menção 
do destino dos compartimentos. 
A Lei n.143, de 15 de julho de 
1921, reafirmou as obrigatorieda-
des anteriores, incluindo a neces-
sidade de requerimento selado e 
da menção, com precisão, do lu-
gar, situação e destino da obra.

Mais próximo do que 
constitui um “Processo de Cons-
trução”, encontrado em 1936, 
estão as determinações do Ato 
n.796, de 1 de junho de 1935, 
e do Ato n.96, de 1 de julho de 
1935. Pelo Ato n.796, plantas e 
projetos deveriam ser elaborados 
por profissional legalmente habi-
litado, com registro e pagamento 

do imposto de profissões. A exe-
cução de obras sem a existên-
cia de projeto aprovado, ou que 
desrespeitassem os dispositivos 
legais, acarretaria multa e cassa-
ção da licença dos responsáveis 
técnicos, por tempo determinado 
ou definitivamente, segundo a 
qualidade da transgressão. Ain-
da, segundo o texto, os projetos 
deveriam ser entregues em três 
vias, contendo o nome do pro-
prietário, do construtor e do de-
senhista, assim como da via pú-
blica e do número do lote e do 
prédio. O processo de aprovação 
estendeu-se para até vinte dias 
úteis, a contar da data de entrada 
do requerimento.

O Ato n.96 detalhou o 
procedimento de aprovação do 
processo. As solicitações deve-
riam ser feitas mediante reque-
rimento selado, com assinaturas 
com firma reconhecida, e seriam 
entregues à Seção de Obras, que 
forneceria a guia a ser paga na 
Tesouraria Municipal, cuja taxa 
seria cobrada pelo valor estimado 
da construção, sendo anexada ao 
requerimento inicial. Juntamen-
te com as plantas, toda a docu-
mentação seria encaminhada à 
Secretaria de Obras e ao Prefei-
to Municipal que, depois do seu 
despacho, as devolveria à mesma 
Secretaria a qual, por sua vez, 
entregaria a via ao interessado 
que, então, poderia iniciar a obra. 

Não estando os projetos comple-
tos, a Secretaria comunicaria ao 
interessado pelo Boletim Diário, 
publicado na imprensa local e 
afixado no Paço Municipal, que 
teria prazo de oito dias para pres-
tar esclarecimentos e adequar as 
plantas. Todo esse procedimento 
deveria durar até vinte dias úteis.

Os documentos do Processo 
de Construção

Na grande maioria dos 
casos, cada “Processo de Cons-
trução” contém capa, solicitação 
para construção, guia de recolhi-
mento de impostos, material grá-
fico, memorial descritivo e termo 
de vistoria.

A capa é um impres-
so padronizado, indicando que 
o procedimento foi remetido à 
Inspetoria de Obras (1936), à Di-
retoria de Obras (1940), ao Setor 
de Obras Públicas (1944, 1948, 
1952 e 1956) e à Diretoria de 
Engenharia (1960), todas da Pre-
feitura Municipal de Rio Claro. 
Contém o nome do proprietário, 
o tipo de projeto (residencial, co-
mercial, religioso, industrial ou 
outro), a localização do lote, os 
nomes do engenheiro, do proje-
tista ou do construtor responsá-
veis, o número do processo e a 
data de entrada do pedido. (fig.1)

Os responsáveis téc-
nicos citados no período 1936-

Figura 01: Capa de “Processos de Construção” dos anos de 1936, 1948 e 
1960.
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Figura 02: Solicitação para construção de “Processos de Construção” dos anos de 
1936, 1948 e 1960.

1960 são: Augusto Schmidt Fi-
lho, Baptista Rattin, Eugenio 
Romano, Flavio Santomauro, 
Francisco de Godoy, Gustavo 
Stein, Hélio Hussni, João Caly, 
José Francisco Hermini, Juve-
nal B.M.Campos, Luiz Gonzaga 
Nery, Milton Silveira, Newton 
Faria Wood, Odorico Glória, Pe-
lágio Rodrigues dos Santos, Ro-
berto Leonardo, Rodolpho Sch-
midt e Vital Pereira Lima. 

A solicitação para 
construção é datilografada e, no 
texto, o proprietário ou responsá-
vel pela obra informa ao Prefeito 
Municipal a intenção da constru-
ção, o tipo (prédio residencial, 
prédio duplo, edificação sobrada-
da, tipo operário, popular, aparta-
mento, misto, comercial ou ou-
tro) e a localização da obra.(fig.2)

 
“(...) Augusto Bor-

tolozzo, abaixo assinado, vem 
mui respeitosamente, requerer a 
V.Excia. a aprovação da planta 
anexa, para construção de um 
(1) prédio residencial na Avenida 
13, entre as ruas 4 e 5. (...)”. 

“(...) Antonio Cardoso, 
vem mui respeitosamente reque-
rer a V.Excia. se digne aprovar a 
planta inclusa para a construc-
ção de 1 predio duplo de minha 
propriedade, sito á avenida 18 
entre as ruas 1 e 2. (...)”. 

  Figura 03: Guia de recolhimento de impostos dos “Processos de Construção” dos anos 
de 1936, 1948 e 1960.

“(...) Luiz Lopes, pelo 
seu constructor baixo assinado, 
vem mui respeitosamente solici-
tar a V.Excia, se digne dar per-
missão para construcção de uma 
pequena residência estilo ‘operá-
ria’, sito nesta cidade a Rua 7ª, 
aves. 38ª Vila Nova, de conformi-
dade com a planta anexa. (...)”.

No impresso da guia 
de recolhimento de impostos 
está registrado o pagamento do 
emolumento relativo ao alinha-
mento, cobrado por metro linear 
de testada, e à construção, co-
brado por metro quadrado a ser 
construído.(fig.3)

O material gráfico 
contém planta com a situação 
do lote na quadra (escalas 1:200 

ou 1:500), endereço e orientação 
norte/sul. Na implantação (escala 
1:100 ou 1:200) estão apontados 
os perfis transversal e longitudi-
nal do terreno e a situação da casa 
no lote, destacando o recuo fron-
tal e os afastamentos laterais. 

Segundo o Código 
Posturas de 1893, as edificações 
poderiam estar implantadas no 
alinhamento frontal do lote ou re-
cuadas deste em 4,40m, cujos ter-
renos deveriam ser fechados por 
muro ou gradil de ferro de 2,20m 
de altura. Essas duas possibilida-
des de implantação foram confir-
madas na Lei n.88, de 15 de se-
tembro de 1911, que aumentou 
para 5,00m a medida do recuo 
frontal. Sobre as edificações em 
conjunto, o texto ainda colocou 
que “as novas construcções só 
poderão ter paredes comuns por 
um lado, tendo as demais inde-
pendentes de modo a não faltar 
ar e luz em todos os commodos, 
e ficando de permeio uma faixa 
mínima de um metro e septenta 
centímetros”, obrigando assim o 
afastamento lateral entre as uni-
dades. 

De acordo com a Lei 
n.122, de 16 de julho de 1917, 
confirmada no Código de Obras 
de 15 de julho de 1918 e na Lei 
n.143, de 15 de julho de 1921, 
as edificações deveriam estar 
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implantadas no alinhamento ou 
distantes dele 4,00m, delimitadas 
por muro ou gradil de ferro jun-
to às calçadas. A distância lateral 

livre entre duas edificações vizi-
nhas seria de 3,00m, desde que 
houvesse aberturas nos muros 
fronteiriços, respeitando a me-
dida mínima de 1,50m na lateral 
de cada um dos terrenos. O texto 
de 1918 permitiu prédios gemi-
nados, desde que cumprissem as 
determinações de espessura das 
paredes. (fig.4)

A planta (escala 1:100) 
especifica o nome e as dimensões 
dos compartimentos, a localiza-
ção das aberturas e a projeção 
da cobertura. Os cortes (escala 
1:50) transversal e longitudinal 
indicam a altura do porão e dos 
pavimentos, as aberturas e as áre-
as impermeabilizadas. O desenho 
da testada (escala 1:50) é feito 

em vista frontal e indica os deta-
lhes da ornamentação da fachada. 
Há, em alguns casos, o desenho 
de detalhes construtivos (escalas 

1:100, 1:50, 1:20 e 1:10) da es-
trutura e das escadas. 

Na mesma folha, em 
original (papel vegetal) ou cópia 
(papel prussiato ou ferro gálico), 
aparecem o número do processo, 

o endereço da obra, os nomes e 
as assinaturas do proprietário e 
do construtor (ambas com firma 
reconhecida), o quadro de áreas 

(construída ou coberta, não edi-
ficada ou livre e a área total do 
terreno), os carimbos e as obser-
vações manuscritas do trâmite 
do processo e da legislação em 
vigor. (fig.5)

Figura 05: Material gráfico do “Processo de Construção”  nº482, de 1948 e 
nº295, de 1948.

Figura 04: Desenho da implantação de edificação, com destaque para recuo frontal e afastamentos laterais.
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Figura 06: Memorial descritivo de “Processos de Construção” dos anos de 1948 e 
1960 e Termo de Vistoria para “Habite-se” de “Processo de Construção” do ano 

de 1960.

O memorial descriti-
vo é texto datilografado ou im-
presso que relata a adequação da 
planta da edificação às determi-
nações da legislação urbanística 
em vigor, apesar de não explici-
tamente citada, municipal e es-
tadual, principalmente no que se 
refere à impermeabilização do 
solo, espessura e material utiliza-
do nas paredes, pé-direito, cober-
tura, aberturas, dimensão mínima 
dos cômodos, medidas especiais 
para cozinha, banheiro e latrina e 
o “habite-se”.

“MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETÁRIO: Sebastião Flo-
rentino Penteado. LOCALIZAÇÃO: 
Rua 11, entre aves.11 e 13. CONS-
TRUTOR: Odorico Gloria - Cartei-
ra 26/48.
1 – A habitação será construida com 
material que não comprometa a sua 
segurança, condições de higiene 
(Art.404). 2 – As paredes serão to-
das de tijolos, assentados com arga-
massa de cal e areia na proporção 
de 1X3 (Art.355). 3 - As paredes 
externas terão a espessura minima 
de 0,30 (exceto para os puchados). 
(Art.405 e parágrafo único). 4 – O 
telhado será construido de madei-

ra e coberto de telhas. 5 – O solo 
será impermeabilizado. (Art.349). 6 
– Terá pé direito minimo de: 3 me-
tros (1948) e 2,80 metros (1960). 7 – 
Os dormitorios, salas de visitas, de 
refeições e escritorio, terão a área 
minima de: 10 metros quadrados. 
8 – Em torno do prédio será feita 
uma faixa impermeavel de 1 metro 
de largura minima (Art.350). 9 – O 
porão terá altura minima de 0,50 
(caso não haja porão será o soa-
lho pregado em barrotes ou taboas 
imersas em concreto que imperme-
abiliza o solo)(Art.360). 10 – Todos 
os compartimentos da habitação 
terão aberturas para o exterior na 
proporção de 1/5 a 1/6 para os dor-
mitórios e 1/6 a 1/8 para os outros 
compartimentos (Art.365 C.S. e 24 
da lei Mun. 142-143). 11 – Os dor-
mitorios serão providos de venezia-
nas (Art.364). 12 - A cosinha terá 
área minima de: 7 mts. quadrados 
(Art.408). 13 – A cosinha terá piso 
ladrilhado, paredes impermeabili-
zadas até 1,50 de altura, será provi-
da de fogão, pia de ferro esmaltado, 
sifonada e ligada à rede de esgotos 
(Arts.411 e 389). 14 – A cosinha 
não se comunicará diretamente com 
os dormitórios e latrina (Art.410). 
15 – A latrina interna terá a área 

minima de 2 metros e a externa de 
1,20 (Art.424 parágrafo primeiro). 
16 – O banheiro terá a área minima 
de 3,20 (Art.432 parágrafo primei-
ro). 17 – A latrinas em comum com 
o banheiro terá a área minima de 4 
metros (Art.433). 18 – Os pisos do 
banheiro e latrina serão ladrilha-
dos, e as paredes, impermeabili-
zadas até 1,50 de altura (Art.425). 
19 – A latrina e banheiro não terão 
comunicação direta com sala de 
jantar, cosinha, dormitórios ou mes-
mo, peças de habitação (Art.446). 
20 – O receptáculo da latrina será 
ligado á canalização estanque, com 
bacia ventilada por um tubo de ferro 
galvanisado de 5ctms. de diâmetro 
(Art.427).  21 – O tanque de lava-
gem será construido sobre calça-
da cimentada, de facil escoamento 
para as aguas e terá ligação direta 
á rede de esgottos (Art.381). 22 – O 
predio depois de construido só será 
habitado com o “Habite-se” ou au-
torização por escrito da autoridade 
sanitária competente. (Art.402). 23 
– OBSERVAÇÕES: No local exis-
tem redes de águas e esgotos.(1948) 
Tem rêde de água e será escavada 
uma fossa, a qual receberá as águas 
de tanque, pia e W.C. (1960).
(assinatura de Sebastião Florentino 
Penteado) (assinatura de Odorico 
Gloria)
RIO CLARO, 9 de Março de 1948.”

Finalmente, o termo 
de vistoria para concessão do 
“habite-se” corresponde ao cer-
tificado oficial de habitabilidade 
e permissão para o uso da edifi-
cação. Esse documento é elabo-
rado pelo fiscal municipal, após 
o término da obra e confirma a 
correspondência entre a planta 
aprovada na Seção Municipal, 
em obediência à legislação em 
vigor, e a edificação construída. 
Caso haja algo em desacordo, o 
proprietário tem prazo para ade-
quação ou fica sujeito à demoli-
ção do conjunto. (fig.6) •
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Em face da comemoração dos 20 anos de criação legal da 
Secretaria Municipal de Ação Social1, ocorrida no mês de setembro 
deste ano, destacamos dentre os programas/projetos desenvolvidos 
por esse órgão público, um que representa a política de assistência 
social desempenhada atualmente. 

Pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade associada à 
escassa formação profissional têm sido excluídas do mercado formal 
de trabalho, sentindo na pele e na alma a situação de vulnerabilidade 
social. Outras, já cursando o Ensino Superior ou mesmo graduadas, 
não conseguem ocupação no mercado de trabalho por falta de expe-
riência. Outros, ainda, por não saberem como se portar durante uma 
entrevista de emprego, como elaborar um currículo, como exercer 
funções dentro da empresa de forma satisfatória, ou até por problemas 
relacionados à autoestima, acreditam que não são capazes de traba-
lhar.

 Diante da necessidade de sobrevivência, essas pessoas 
acabam por recorrer à informalidade ocupacional, quando não se en-
volvem com a criminalidade. Sendo assim, ao longo do tempo, tal 
população tem permanecido à margem do processo produtivo e sem 
oportunidades de ascensão social.

Sentimos que o Brasil está crescendo e recebendo novos 
investimentos, ao passo que o mercado de trabalho formal se torna 

Capacitar para dignificar: 
uma política que dá certo!

Catarina de Jesus Cerri da Silva
Vanessa Mendoza de Mello
Verônica Nadim Jardim
Adriana Parisotto Borges de Miranda Vieira
Talita Gouvêa Basso 

Colaboração: jornalista Nilce Franco Bueno – MTB 35.560
Gestão: Luci Helena Wendel Ferreira – Secretária Municipal de Ação Social
Equipe responsável pela supervisão do Programa de Capacitação para o Trabalho, e por organizar a sua documentação. 
A equipe é composta, respectivamente, por uma assistente social, uma psicóloga, uma auxiliar administrativo, uma 
bolsista e uma técnica em desenvolvimento social.
E-mail: acaosocial@prefeiturarc.sp.gov.br 

1Ver a Lei nº. 2.424, de 2 de setembro de 1991, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Claro e dá outras providências. 

Prêmio Incentivo 2010 outorgado 
pela Coordenadoria de Unidades 

Prisionais da Região Central do Es-
tado de São Paulo. Fonte: Secretaria 

Municipal de Ação Social.
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cada vez mais exigente nos pro-
cessos de seleção e absorção de 
mão de obra, precisando de traba-
lhadores com habilidades especí-
ficas e conhecimentos práticos em 
determinadas rotinas de trabalho 
funcionais, que possam atender 
aos diversos setores da economia.

Contudo, fazemos parte 
de um novo tempo em que existe 
oportunidade para todos e as po-
líticas públicas favorecem, princi-
palmente, as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 

Diante dessa realidade, 
e observando experiências de ou-
tros municípios, bem como as do 
próprio Estado de São Paulo2 , na 
capacitação e qualificação profis-
sional de uma parcela da popula-
ção desempregada e em situação 
de vulnerabilidade psicossocial, 
foi criado no ano de 2005, atra-
vés da Lei Municipal nº. 3.5173, 
o Programa Capacitação para o 
Trabalho, que vem exercendo 
uma importante ação no municí-
pio de Rio Claro. Com a mudan-
ça na sua legislação em 2010, e 
a aprovação da Lei Municipal nº. 
4.117, o Programa que é coor-
denado, desde o seu início, pela 
Secretaria Municipal de Ação So-
cial, apresenta-se em consonância 
com a política de assistência so-
cial defendida atualmente, assim 

2Ver a Lei nº. 10.321, de 8 de junho de 1999, que dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego.
3A referida Lei teve sua regulamentação estabelecida por meio do Decreto Municipal nº. 7.318, de 14 de março de 2005. Posteriormente, a mesma sofreu 

alterações com a aprovação da Lei Municipal nº. 3.537, de 28 de junho de 2005, que apresentou uma nova redação aos artigos 1º e 3º.

como reflete o compromisso da 
atual administração para com os 
que mais precisam.

Os munícipes procuram 
o Programa e se cadastram por 
meio da entrega de currículos, 
os quais são analisados e selecio-
nados, conforme a necessidade 
do Município, em conformida-
de com os padrões estabelecidos 
pela Lei:

Artigo 3º - As condições 
para o alistamento dos partici-
pantes do Programa, mediante 
seleção simples, serão defini-
das em regulamento, observa-
dos os seguintes requisitos:

I - Estar em situação 
de desemprego devidamente 
comprovado e desde que não 
seja beneficiário de seguro de-
semprego.

Terrário elaborado pelos alunos do Programa 
de Capacitação no Curso de Jardinagem. 

Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social.
Reforma do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento Físico Prof. José Maria Abdala - 

Avenida 23. Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social.

Reforma do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento Físico Prof. José Maria 
Abdala - Avenida 23. Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social.

Curso de Jardinagem para integrantes do Programa de Capacitação no NAM. 
Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social.
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II - Será admitido o alis-
tamento de apenas 01 (um) 
beneficiário por núcleo fami-
liar.

Feita a triagem, o can-
didato passa por entrevista com a 
equipe psicossocial do Programa 
e por exame médico. Admitido, 
o candidato passa a ser bolsista, 
realizando atividades laborais, de 
segunda à sexta-feira, em proje-
tos específicos elaborados pelos 
órgãos públicos da administração 
direta ou indireta do Município, 
pelo período de seis horas diá-
rias, podendo se ausentar uma 
vez na semana para participar de 
cursos profissionalizantes, sejam 
eles vinculados à Prefeitura Mu-
nicipal ou não.

A Prefeitura oferece 
gratuitamente cursos de Informá-
tica, Costura Industrial, Costura 
Convencional, Padeiro, Confei-
teiro, Cozinheiro, Rotinas Admi-
nistrativas e outros, em parceria 
com o Fundo Social de Solida-
riedade, por meio do Centro de 
Qualificação Profissional e In-
clusão Digital e Produtiva de Rio 
Claro, além de entidades e ONGs 
do Município.

O tempo de permanên-
cia no Programa é de um ano, 
prorrogável uma única vez por 

mais um ano, porém os bolsistas 
poderão solicitar seu desligamen-
to ou, então, ser excluídos por ex-
cesso de faltas injustificadas ou 
descumprimento de normas das 
repartições onde estiverem reali-
zando atividades.

É importante ressaltar 
que a participação no Programa 
não gera vínculo empregatício, 
apenas o garante o recebimento 
de uma bolsa-salário e uma cesta 
básica, bem como um seguro de 
vida e acidentes pessoais.

Uma parceria de inclusão e 
reconhecimento

Entre os direitos so-
ciais garantidos constitucional-
mente, o trabalho é aquele capaz 
de viabilizar ao homem acesso 
às condições dignas de subsis-
tência assegurando melhorias na 
sua qualidade de vida. Qualidade 
de vida e garantia à subsistência 
fundem-se, e se complementam 
como potencial para formar um 
único elemento essencial à vida 
de qualquer indivíduo: a dignida-
de humana.

Em princípio, a digni-
dade humana baseia-se nos con-
ceitos de igualdade e liberdade, 
claramente descrita no artigo 
1º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que reza que 
“todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e 
em direitos. Dotados de razão e 
de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito 
de fraternidade”.

I n fo r t unadamen t e , 
uma parcela da população, atra-
ída por diferentes motivos, opta 
pela vida delitiva, o que os leva 
aos limiares da Justiça, por meio 
de sanções, denominadas penas. 
Os condenados perdem sua liber-
dade de ir e vir, o que limita sua 
condição de dignidade, seja no 
regime semiaberto ou fechado.

Visando à restaura-
ção desse conceito fundamental 
para a reinserção em sociedade, 
o Programa de Capacitação para 
o Trabalho expandiu sua área de 
atuação, passando a atender os 
reeducandos do Centro de Res-
socialização Masculino de Rio 
Claro, oferecendo-lhes a oportu-
nidade de um novo início.

Para esse novo início, é 
imprescindível que se restabeleça 
a autoestima, a autoconfiança e a 
dignidade. Esses valores serão 
reconstruídos dia a dia, por meio 
da participação em atividades la-
borais, com interação diária entre 
os indivíduos que trabalham no 
local e cursos profissionalizantes 
em turmas montadas sem distin-
ções. Essas ações proporcionam 
aos reeducandos condições de 
voltarem a exercer a cidadania, 
andando de cabeça erguida, com 
alicerces mais sólidos, para que 
não voltem a delinquir. 

Reforma da Casa da Floresta Estadual que abriga 
sanitários. Fonte: Secretaria Municipal 

de Ação Social.

Curso de Jardinagem para integrantes do Programa de Capacitação no NAM. 
Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social.
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Com a parceria firmada 
entre a Secretaria Municipal de 
Ação Social e o Centro de Res-
socialização Masculino, os ree-
ducandos são encaminhados ao 
referido Programa Social, após 
triagem realizada pela equipe 
psicossocial e médica da unidade 
prisional, já orientados quanto ao 
seu funcionamento. 

Serve como critério 
para a avaliação, o campo de atu-
ação profissional de que o Pro-
grama necessita para a realização 
das atividades que estão sendo 
desenvolvidas no momento da 
seleção. Encaminhado, o reedu-
cando é informado da atividade 
que será oferecida, o objetivo 
dela, o local e o horário.

Na parceria realizada 
com o CR, são realizadas di-
versas atividades, dentre elas a 
manutenção de prédios públicos 
(pintura, reforma), e limpeza da 
cidade na coleta de materiais in-
servíveis (Cata Bagulho), justifi-
cando o nome do Projeto, “Rio 
Claro Mais Bonita”.

O Cata Bagulho reco-
lhe de porta em porta o material 
que as famílias não utilizarão 
mais. Este material é encaminha-
do à Cooperativa de Reciclados 
onde será selecionado. Os inser-
víveis são enviados ao aterro sa-
nitário e os reaproveitáveis ficam 
depositados na Cooperativa, para 
reciclagem, restauração ou ven-
da. 

Para a realização das 
atividades, os reeducandos são 
conduzidos ao local onde presta-
rão o serviço, mais uma vez com 
o apoio do transporte da Secreta-
ria de Ação Social, de Esportes 
e SEPLADEMA (Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente), 
sempre em conformidade com o 
rígido controle de entrada e saída 
do Centro de Ressocialização.

Participando desse 
Programa, o reeducando adqui-
re conhecimentos profissionais, 
ao mesmo tempo em que tem 
a oportunidade de atuar na so-
ciedade. Recebe, também, uma 
cesta básica, a remissão por dias 

trabalhados e um seguro de vida. 
Assim sendo, o município ganha 
pessoas recuperadas para a con-
vivência em comunidade e mais 
preparadas para o mercado de 
trabalho. 

O desligamento de um 
reeducando do Projeto dar-se-
-á por liquidação da sentença, 
transferência, descumprimento 
de pena ou se for alcançado o 
prazo máximo de permanência 
na atividade. 

A parceria com o Cen-
tro de Ressocialização Mascu-
lino tornou-se reconhecida em 
dezembro do ano passado, com o 
Prêmio Incentivo 2010, recebido 
em Piracicaba, pela Secretária 
Luci Wendel Ferreira, na posição 
de representante da Secretaria de 
Ação Social. A indicação para o 
prêmio foi feita pela Coordena-
doria de Unidades Prisionais da 
Região Central do Estado de São 
Paulo, cujo objetivo é incentivar 
pessoas que, por meio de proje-
tos e ações, fazem a diferença 
para o sistema prisional.

Dessa forma, o Progra-
ma de Capacitação para o Traba-
lho atua, não somente na reinser-
ção do indivíduo no mercado de 
trabalho, como também no apri-
moramento de suas experiências 
profissionais e pessoais, servin-
do, inclusive, de suporte para 
melhorar a autoestima, autocon-
fiança e exercício da cidadania.

Um Programa documenta-
do e organizado

Durante esses cinco 
anos, o Programa Capacitação 
para o Trabalho produziu e acu-
mulou uma ampla documentação 
referente tanto às suas ativida-
des, quanto aos bolsistas que 
dele fizeram, ou ainda fazem 
parte. Devido ao armazenamento 
indiscriminado dos documentos 
anteriores, a atual equipe que 
coordena o Programa encontrou 
dificuldade para acessá-los, tor-
nando necessária a aplicação de 
um método de organização que 
garantisse uma recuperação rápi-

da e segura daqueles dados.
Preservar e organizar 

esse tipo de material consiste 
em reconhecer a sua importân-
cia, não apenas para a Secretaria 
que coordena o Programa, como 
também aos demais órgãos mu-
nicipais que colaboram de ma-
neira direta ou indireta, para a 
continuidade desse trabalho. No 
entanto, tais ações só se tornam 
eficazes com a garantia plena 
de acesso à informação, seja 
por parte dos representantes de 
órgãos públicos, seja pelos bol-
sistas, assim como pelos demais 
interessados.

Nesse sentido, o tra-
balho de organização dos docu-
mentos mais do que corroborar 
para manter a credibilidade que 
o Programa Capacitação para o 
Trabalho conquistou, no decorrer 
dos anos, contribui para dar visi-
bilidade e transparência às ações 
da atual equipe que administra 
a Secretaria Municipal de Ação 
Social.         

Os trabalhos de organi-
zação foram desenvolvidos nos 
meses de novembro e dezembro 
de 2010, dando prioridade inicial 
aos dossiês dos bolsistas, uma 
vez que, além de se fazer neces-
sário obter o acesso e o controle 
desses dados, tratava-se do maior 
volume documental produzido e 
acumulado pelo Programa. 

Durante o processo, 
um conjunto de dados referentes 
aos dossiês foi coletado e ano-
tado, considerando sua grande 
valia para orientação da equipe 
que coordena o Programa, assim 
como a facilitação do trabalho de 
eventuais pesquisadores. Dessa 
maneira, eles estão representa-
dos nos instrumentos de pes-
quisas em forma de listagens e 
chegam a caracterizar-se como 
referência analítica, individu-
alizando os dossiês. A análise 
desses dados possibilita avaliar 
gênero, faixa etária, nível de es-
colaridade, profissão, bairros de 
proveniência, em suma, permite 
que se trace o perfil do bolsista 
beneficiado. Um dado que serve 
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como referência para uma ava-
liação mais consistente por par-
te da equipe, no que diz respeito 
aos objetivos do Programa, é re-
cuperado por meio dos motivos 
que excluem o bolsista dele, já 
que esta situação pode ocorrer 
desde a inserção no mercado até 
o término de contrato.

Concluída essa etapa, 
percebemos que os demais docu-
mentos, os quais incluem planos 
de trabalho e relatórios, exigi-
ram o estudo do próprio Plano 
de Classificação, que vem sendo 
elaborado desde março do ano de 
2010.  Esse trabalho teve como 
objetivo organizar toda a docu-
mentação produzida e acumula-
da pela Secretaria Municipal de 
Ação Social, ao longo das duas 
décadas em que desenvolve suas 
funções e atividades.

Título das séries Período

Legislação (cópias) 2005 - 2010

Planos de trabalho 2007 - 2009

Relatórios anuais de acompanhamento 2005 - 2008

Dossiês dos bolsistas 2005 - 2010

Relatórios de pagamento dos bolsistas 2005 - 2008

Planos de seguro de vida dos bolsistas 2006 - 2007

Solicitações de bolsista para prestação de serviços 2005 - 2008

Declarações/agradecimentos pelos serviços prestados 2006 - 2008

Cursos de capacitação para os bolsistas 2005 - 2008

Relação de bolsistas beneficiados com auxílio cesta básica 2007 - 2008

Inscrições não contempladas 2005 - 2007

Cópia das petições trabalhistas 2007 - 2010

Dentre as funções com-
petentes à Secretaria, destaca-se 
a de coordenar ações de proteção 
social às famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
Uma das formas de efetivar essas 
situações é por meio dos progra-
mas e projetos de transferência 
de renda e capacitação profissio-
nal, desenvolvidos com recursos 
municipais, estaduais e/ou fede-
rais. Nesse contexto, inclui-se 
o Programa Capacitação para o 
Trabalho, uma iniciativa do mu-
nicípio de Rio Claro que, até o 
ano de 2010, possibilitou direta-
mente a 790 bolsistas a oportuni-
dade de capacitar-se e reinserir-
-se no mercado de trabalho.

Admitindo-se a impor-
tância que o Programa assume 
na atual política social da Secre-
taria, buscou-se organizar a sua 

documentação a partir de um 
estudo sistemático dos trabalhos 
anteriormente desenvolvidos por 
profissionais da arquivística, no 
que se refere à classificação e 
ordenação de documentos públi-
cos.

ARQUIVOS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL

FUNDO 02: Ações de Proteção 
Social às Famílias em Situação de 
Vulnerabilidade e Risco Social. 

GRUPO   02.01: Programas/pro-
jetos de transferência de renda e 
capacitação profissional.

SUBGRUPO 02.01.PCT: Pro-
grama Capacitação para o Trab-
alho. •
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Elemento de Desenvolvimento Turístico no 
Município de Rio Claro-SP 

Balonismo:

Natalia Seneda Cunha Bueno
Graduanda do curso de turismo da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Campus de Rosana.
E-mail: senedanatalia@gmail.com

Partindo de alguns conceitos e considera-
ções relativas ao fenômeno turístico, pretende-se, 
aqui, correlacionar tais fatores com a prática de ba-
lonismo que ocorre anualmente no município de Rio 
Claro-SP.

Cabe, inicialmente, conceitualizar que, de 
acordo com a OMT1  (Organização Mundial do Turis-
mo), o turismo compreende as atividades realizadas 
pelas pessoas em lugares diferentes do seu entorno 
habitual, por um período maior que 24h e inferior a 
um ano, com finalidade de lazer e de negócios, entre 
outras. 

Sabe-se que o fenômeno turístico teve ori-
gem no sistema capitalista, o que o caracteriza como 
uma atividade econômica e, embora contemporane-
amente seja considerado como um dos mais impor-
tantes instrumentos de geração de renda e emprego 
em todo o mundo, a atividade ainda é compreendida 
como um setor menor da economia produtiva. É em 
virtude de tal entendimento estrábico que a atividade 
turística é precariamente compreendida no Brasil. 

Assim como já foi mencionado, as motiva-
ções que levam à prática do turismo são bem variadas, 
porém, os objetivos mais comuns são: descanso, lazer, 
desportivo, gastronômico e os eventos, dentre outros. 
Sendo assim, diferentes modalidades de turismo vão 
surgindo, e procura-se aqui enfatizar o turismo de 
eventos. A importância econômica do Segmento de 
Turismo de eventos é destacada por Vargas2  (2001, 
p. 41):

Este segmento se propõe a trabalhar o turismo, 
possuidor de um grande potencial econômico, de 
uma forma mais rentável através de um aparato mais 

1ORGANIZAÇÃO Mundial do Turismo. Introdução ao turismo. Tradução de Dolores Martin Rodriguez Corner. São Paulo: Roca, 2001.

2VARGAS, Alexandre Braun de. Turismo de negócios uma nova realidade econômica. Taquara: FACCAT, 2001.

“Balão Amarelo” - de Edna Bomfim  - Foto selecionada no concurso 
fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, promovido pelo 

Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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mercadológico, criado para 
oferecer condições propícias 
para o desenvolvimento de 
novos negócios, aumentando 
o fluxo de viagens e gastos no 
comercio [...]

Contextualizando o 
objeto de estudo em questão, 
sabe-se que, por diversas vezes, 
o município de Rio Claro sediou 
importantes campeonatos de ba-
lonismo. Nos anos de 2009 e 
2010, a cidade foi contemplada 
como sede de uma das etapas da 
Copa Brasil de Balonismo, e no 
ano de 2011, como sede do Cam-
peonato Brasileiro de Balonismo. 
Essas tradicionais competições 
podem ser compreendidas como 
um evento, o qual é um impor-
tante segmento propulsor do setor 
turístico por ter a capacidade de 
trazer um grande fluxo de pessoas 
para a localidade em que ocorre.

É de suma importância 
salientar que o turismo compre-
ende um conjunto de serviços a 
serem ofertados ao turista, cuja 
cadeia produtiva deve atender às 
expectativas e necessidades dos 
visitantes, merecendo especial 

“Dentro do Balão” - Vitor Correia Bernardes - Foto selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

atenção o aumento da oferta turís-
tica (alojamentos, estabelecimen-
tos de alimentação, empreendi-
mentos complementares e outros). 
Logo, a partir de tal consideração, 
é possível afirmar que os eventos 
de balonismo, ao serem trazidos 
ao município de Rio Claro, surtem 
em um significativo efeito econô-
mico de expressiva importância 
para o processo de desenvolvi-
mento da nossa economia. 

Obviamente, o turismo 
proporciona a geração de rendas 
para o setor público representada 
por impostos diretos e indiretos 
incidentes sobre a renda total, 
bem como apresenta um cará-
ter estimulador no processo de 
abertura da economia; entretanto, 
não se deve desconsiderar que os 
benefícios econômicos gerados 
também são diretamente reverti-
dos aos prestadores de serviços, 
assim como ocorre na cidade de 
Rio Claro, pois, normalmente, 
as pessoas que se deslocam até o 
município durante os eventos de 
balonismo se comportam como 
turistas, devido ao fato de usu-
fruírem, praticamente, de todos 
os serviços de apoio que a cidade 

oferece, seja enquanto suprimen-
to de suas necessidades básicas  
ou em outros momentos de lazer.

De acordo com BENI3  
(2007), compete ao município 
onde a atividade turística se de-
senvolve o investimento na in-
fraestrutura de apoio à atividade.  
Logo, justificam-se os investi-
mentos de Rio Claro direciona-
dos a tal evento, pressupondo que 
o deslocamento dos turistas até a 
cidade compreendem receitas e 
gastos.

Apenas como forma 
de enfatizar tal panorama, Beni 
(2007, p.29) afirma que:

Não se mede o Turismo, 
mas o fluxo de pessoas que 
se deslocam para determina-
da área receptora, o grau, a 
extensão e a participação nas 
várias atividades de recrea-
ção, o número de unidades de 
alojamento ocupadas ou em 
oferta, as taxas de ocupação e 
de ociosidade. Identificam-se: 
a área de captação do consu-
midor, os meios de transporte 
utilizados e a motivação para 
a viagem, o tempo de perma-
nência na destinação, a fre- 

3BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: SENAC, 2007.
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quência da visita, os equipa-
mentos receptivos solicitados, 
as preferências e necessidades 
do consumidor e a estrutura de 
gastos na viagem, da origem 
ao destino. Todas essas vari-
áveis endógenas do sistema, 
somadas a outras, são utiliza-
das para explicar e dimensio-
nar o fenômeno do Turismo.

Portanto, considera-se 
que os eventos de balonismos 
realizados na cidade de Rio Cla-
ro apresentam um significativo 
consumo de bens e serviços que, 
consequentemente, geram bene-
fícios por meio desse processo 
produtivo que caracteriza o turis-
mo como uma importante ativi-
dade econômica.

Não desconsiderando o 
âmbito social, acredita-se, ainda, 
que os eventos de balonismo que 
ocorrem no município há muitos 
anos possam ser considerados 

“Clareando a noite no Aeroclube” - Edna Bomfim - Foto selecionada no concurso 
fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, promovido pelo Arquivo Público e 

Histórico de Rio Claro.

“Espelho d’água” - Vitor Correia Bernardes - Foto 
selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro 

Revela sua História III”, promovido pelo Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro.
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uma identidade da população, 
pois “identidade seria, em linhas 
gerais, esse sentido de pertencer 
que as pessoas trazem enquanto 
seres simbólicos que são. Esse 
ser de algum lugar pertence a al-
gum grupo, sente afinidade com 
algo que lhe resgata algo seu, 
isto tudo é chamado de identi-
dade” (MARTINS4, 2003, p.42). 
Ou seja, a identidade passa a ser 
vista como um elemento vital 
para que as pessoas se sintam se-
guras, unidas por laços extempo-
râneos a seus antepassados, por 
um território, costumes e hábitos 
que lhes passem segurança, que 
lhes indiquem suas origens, e que 
lhes sirvam de referência diante 
de um modelo social tão diverso.

Portanto, tal sentimen-
to de pertença da população para 
com este evento, que remete à sua 
própria identidade, bem como 
os impactos econômicos que os 
campeonatos de balonismo rea-
lizados no município em questão 
revertem, são, no mínimo, justifi-
cativas plausíveis para a sustenta-
ção desse belo evento. •

“Aeroclube e balões” - Edna Bomfim - Foto selecionada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, 
promovido pelo Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

“Inflando para subir” - Géssica Francisca Xavier de Oliveira - Foto selecio-
nada no concurso fotográfico “Rio Claro Revela sua História III”, promovido 

pelo Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

4MARTINS, Clerton. Identidade: percepção e contexto. In: MARTINS, Clerton (Org.). Turismo, Cultura e Identidade. São Paulo: Roca. 2003, p.39-48.



56 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro 2011

Do jornal O Beta ao Grupo Auê, jovens 
movimentam o cenário da cultura em Rio Claro 

A Festa da Cultura Marginal

Vivian Guilherme
jornalista e produtora musical, graduada em Letras e pós- graduada em Jornalismo Contemporâneo. Atua como 
secretária de música no Grupo Auê e é idealizadora do Festival Rock Feminino.
E-mail:  vivianguilhermerf@gmail.com

“Todo mundo acha graça de nós, mas nós 
também achamos graça de muita gente”. Foi essa 
frase que um dos grandes movimentos que acontece-
ram na última década em Rio Claro, o jornal O Beta, 
estampou na capa de sua primeira edição. A criação 
dessa publicação se deu após o jornalista Favari Fi-
lho reunir os ditos artistas marginais da cena urbana 
rio-clarense.

Em um sistema cooperativista e com mais 
de 10 artistas parceiros, o jornal O Beta circulou 
entre 2006 e 2008 e reuniu em seu plano editorial, 
cultura, política e humor – artigos, crônicas, poesias, 
reportagens – sendo o carro-chefe da publicação, 
uma entrevista com alguma personalidade política 
ou cultural da cidade. 

Com periodicidade mensal, o projeto sur-
giu depois de duas tentativas de Favari Filho para 
aglutinar artistas e produtores culturais. A primeira 
incursão, do também escritor, em publicações inde-
pendentes aconteceu em 2001, com o Jornal Opinião, 
o qual mantinha uma linha editorial que privilegiava 
políticas públicas, cultura, arte, história e juventude. 
Depois de seis números, ele colocou fim à publica-
ção.

Em seguida, permaneceu dois anos e meio 
com o jornal informativo cultural A Voz. Nesse perí-
odo, artistas de Rio Claro, de diversas áreas, come-
çavam suas primeiras aparições no periódico. Com 
o fim do A Voz, Favari convidou o cineasta Bruno 
Nicoletti, os escritores Anselmo LC., J. Costa Jr. e 
Ricardo Leão, a atriz Michelle Dayane, o músico Re-
nan Prado e o artista multimídia José Roberto Sechi, 

Capa da edição número 7 do jornal O Beta. 
Fonte: Arquivo Auê.



 57 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro 2011

A Festa da Cultura Marginal entre outros, para em um sistema 
de cooperativa, produzir e custe-
ar uma publicação voltada à cul-
tura e às artes. 

Favari explica que O 
Beta pode ser divido em duas 
fases. A primeira era uma publi-
cação exclusiva de poemas e ar-
tes visuais em formato de missal 
que teve apenas seis números, e 
a segunda, uma publicação mais 
humorada, que permitia, como 
principal atração, uma entrevista 
com um convidado, além de his-
tórias em quadrinhos, artes visu-
ais, artigos sobre cinema, música 
e política.

Para o jornalista, mais 
que apenas uma publicação, O 
Beta foi um grande movimento 
que aconteceu em Rio Claro e de-
finiu toda uma geração que, atu-
almente, continua exercendo suas 
atividades com notória evidência. 
“Reunimos um grande número 
de talentos e criamos um jornal 
que se destacou, desde o Jornal 
Momento, de Roberto Palmari”, 
ressalta.

Com o término da pu-
blicação, o grupo percebeu a ne-
cessidade de algo mais sólido, 
que permitisse a condição legal 
de apoio e sustentabilidade dos 

projetos. A ideia principal era ser 
um agrupamento de tudo o que 
estava acontecendo na cena local, 
para que pudesse haver uma linha 
de continuidade. Nesse momen-
to, surgia o Grupo Auê.

É UM AUÊ

Auê é equivalente a 
uma saudação, nome de provável 
origem tupi e também associado 
à bebida fermentada chamada 
‘ka´wi’, tomada pelos índios em 
beberagens rituais. Também indi-
ca uma pessoa de extrema bonda-
de e inteligência, muito elogiada 
pelo seu jeito amoroso e um tanto 
tímido que encanta a todos. Sig-
nifica atualmente, em gíria, uma 

grande festa, uma algazarra ale-
gre, uma farra.

Foi com esse intuito 
cultural e de comunhão dos artis-
tas que, em abril de 2009, Favari 
Filho, Ricardo Leão, Lourenço 
Favari, Anselmo LC, J. Costa 
Jr. e José Roberto Sechi, com o 
apoio de outros artistas, deci-
diram fundar uma entidade que 
pudesse representá-los e agregar 
toda e qualquer forma de arte.

Depois de formalizada 
a instituição, o primeiro grande 
evento do grupo, intitulado “Ó o 
Auê aí ó” contou com a presen-
ça de artistas convidados de Rio 
Claro e região. A atração recebeu 
apresentações de dança, teatro, 
música, cinema, literatura, artes 
visuais e realizou homenagem ao 
artista plástico Eraldo Carlos La-
cerda pela sua contribuição artís-
tica. Depois dessa data, o grupo 
se dividiu em cinco frentes (mú-
sica, literatura, artes visuais, artes 
cênicas e audiovisual) e articulou 
diversas atividades importantes.

Favari Filho, presiden-
te do Grupo Auê, reitera que a 
instituição visa facilitar a aproxi-
mação entre o artista e as pessoas 
que apreciam a arte. “A intenção 
do grupo é profissionalizar e tra-
balhar assiduamente na criação 
de público, pois, mais importan-
te que a produção, é o processo, 
ou seja, a formação e educação 
das pessoas para receberem essa 
arte. Todos gostam de cinema, 

  Primeira edição do evento ‘Ó o Auê aí ó’. Na foto, Lara Lazo (de costas), 
Ricardo Leão e Favari Filho. Fonte: Arquivo Auê.

Perfomance realizada por José Roberto Sechi em evento de arte visuais. 
Fonte: Arquivo Auê.
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literatura, teatro, música e artes 
plásticas; no entanto, é preciso 
incentivar, acompanhar e discutir 
cada obra, pois, de outra manei-
ra, não será possível dar conti-
nuidade ao trabalho começado há 
tempos, com grandes nomes que 
atualmente são pouco lembrados, 
devido à falta de incentivos con-
feridos aos seus trabalhos”. 

De acordo com ele, o 
objetivo do Grupo Auê – enquan-
to agrupamento de artistas – é, 
justamente, deixar acesa a cha-
ma, “pois quem se beneficia com 
a arte são as pessoas que têm, aci-
ma de tudo, o direito garantido de 
vivenciar as transformações que 
a cultura pode proporcionar ao 
ser humano”. 

A preocupação social 
e o desenvolvimento cultural es-
tão entre as prioridades, destaca 
Favari, afirmando que a entidade 
tem colhido muitos frutos e, em 
junho de 2010, foi decretada de 
utilidade pública pela Câmara 
Municipal, sendo a primeira do 
gênero no município a propor a 
união entre artistas para o fomen-
to da cultura local.  Entre as ações 
do grupo, estão a realização de 
concursos literários, apresenta-
ções musicais, teatrais e visuais, 
assessoria para artistas, oficinas, 
palestras, exibições, entre outros.

Durante esses dois anos 
de existência, muitas pessoas 
agregaram ao grupo, fortalecen-
do o movimento. Recentemente, 
dois novos integrantes assumi-
ram as secretarias de música e ar-
tes cênicas, além de vários artis-
tas notáveis passarem a integrar 
o cast do grupo, como Jonathan 
Faganello e Mari Segretto. “Es-
sas pessoas carregam a chancela 
da instituição por onde se apre-
sentam. Por outro lado, o grupo 
cria possibilidades para que os 
artistas se apresentem muitas ve-
zes e possam produzir mais com 
um público cada vez maior, mais 

crítico e preparado para as dife-
rentes manifestações”, finaliza o 
presidente.

PRINCIPAIS PROJETOS

Desde 2009, o Grupo 
Auê realiza importantes ações 
para incentivar e divulgar a cul-
tura local, disseminar a cultura 
brasileira, além de oferecer apoio 
a diversos grupos de Rio Claro e 
região. Entre os principais proje-
tos estão:

Festival Rock Feminino – Cria-
do em 2003, o Rock Feminino 
tornou-se um dos grandes even-
tos de artes integradas do país, 
englobando todas as secretarias 

Festival Rock Feminino, o maior do gênero do país. Fonte: Arquivo Auê.

trabalhadas pelo Grupo Auê. O 
Festival Rock Feminino foi in-
cluído no calendário oficial de 
Rio Claro e, através de Lei decre-
tada pela Câmara Municipal, foi 
instituído o Dia do Rock Femini-
no, todo o terceiro final de sema-
na de março. 

Mostra de Cinema Sem Limites 
– O evento tem como objetivo a 
formação de público, difusão de 
obras audiovisuais produzidas 
no país, além da realização de 
intercâmbio entre as diferentes 
estéticas do cinema moderno, a 
fim de suscitar o desenvolvimen-
to cultural do interior paulista e 
contribuir para o diálogo cine-
matográfico nacional. A segunda 

Bastidores do curta-metragem Moto Perpétuo. Fonte: Arquivo Auê.
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Performance realizada no lançamento do livro de Jorge Luiz Antonio em 
2009. Fonte: Arquivo Auê.

Capa da primeira transgressão da Re-
vista Cineminha lançada em junho de 

2011. Fonte: Arquivo Auê.

edição da mostra foi realizada em 
março de 2011 e contou com qua-
tro obras de diferentes cineastas 
rio-clarenses convidados, além 
de filmes selecionados de todo o 
país.

Circuito de Exibição Rober-
to Palmari – A iniciativa tem 
por finalidade criar um circuito 
de exibição de curtas-metragens 
independentes em todo o país 
e provocar o debate acerca das 
produções do chamado cinema 
menor. Em um sistema itineran-
te, já realizou exibições em Rio 
Claro-SP e Curitiba- PR, levando 
as obras locais a um nível de dis-
cussão nacional. 

Acervo Roberto Palmari – No 
intuito de preservar a memória 
audiovisual do município e da 
região, o Grupo Auê implantou 
o projeto, cujo objetivo é cole-
tar, catalogar e preservar todos 
os materiais ligados às obras au-
diovisuais desde roteiros, passan-
do pelos filmes, cartazes, entre 
outros documentos. A primeira 
exposição pública aconteceu em 
março de 2011, durante a II Mos-
tra de Cinema Sem Limites.

Revista Cineminha – A publi-
cação tem como foco o cinema 
independente nacional, além de 
experiências modernas do cine-
ma mundial. A revista, que é uma 
realização do Grupo Auê e edita-
da pelo Núcleo Audiovisual de 
Guerrilha Fudidos & Malpagos, 
mantém um conteúdo de análi-
se, além de expor as produções 
de Rio Claro e região. A revista 
caminha para a terceira edição e 
circula em pontos fixos nos Es-
tados de São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul, sendo distribuída 
para todos os lugares do país. No 
dia 7 de junho de 2011, a equipe 
de produção da publicação rece-
beu uma ‘Moção de Cumprimen-

tos’ da Câmara Municipal de Rio 
Claro pela contribuição na divul-
gação das artes cinematográficas.

Mostra de Teatro Fausto Bru-
nini – A mostra é uma homena-
gem ao ator, dramaturgo e diretor 
teatral rio-clarense Fausto Bruni-
ni, falecido em 2009, e pretende 
estimular a produção e circulação 
teatral em Rio Claro. Visando 
às diferentes linguagens cênicas 
e ao diálogo entre si, a segunda 

edição foi realizada em 2011, e 
contou com presença maciça de 
público.

Apoio à Sechiisland – A micro-
galeria de artes visuais Sechiis-
land existe desde 2002, coor-
denada pelo Secretário de artes 
visuais do Grupo Auê, José Ro-
berto Sechi. A Sechiisland abriga 
exposições mensais de artes vi-
suais, recebendo artistas de todo 
mundo. Além disso, a Sechiis-
land abriga a Editora Samizdat 
‘Edições 100’, que realiza publi-
cações independentes de livros e 
catálogos.

Apoio ao Núcleo Audiovisual 
de Guerrilha Fudidos & Mal-
pagos – O Núcleo Audiovisual 
de Guerrilha Fudidos & Malpa-
gos (ou apenas “a” Fudidos & 
Malpagos), surgiu, oficialmente, 
em 2003. Criada por Bruno Ni-
coletti e Lourenço Favari, conta 
também com o diretor de arte e 
designer Varlei Janei. Entre as 
principais atividades, estão a 
pesquisa, produção audiovisual 
e bibliográfica, difusão e experi-
mentação. O Grupo Auê, desde 
sua criação, presta apoio em to-
das as ações desenvolvidas pela 
Fudidos & Malpagos.•
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Os Grafites do Movimento Hip Hop na cidade 
de Rio Claro 

Memória das Ruas:

Luiz Henrique dos Santos
Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita – UNESP. Programa de Pós-Graduação 
em Organização do Espaço. 
E-mail: maildosaci@yahoo.com.br

É fato notório que o Movimento Hip Hop é uma marca registrada na cidade de Rio 
Claro. Fazendo uma visitação básica pelas ruas da cidade, tanto nas áreas centrais quanto na 
periferia da cidade, é possível encontrar vários elementos dessa manifestação política e cultural.

O Movimento Hip Hop, em sua essência, surgiu nos EUA. Com uma trajetória signi-
ficativa e com mais de 30 anos de existência, o Movimento Hip-Hop foi articulado, também no 
Brasil, conquistando proporções homéricas nas periferias das cidades.

Uma dessas manifestações muito evidentes do Movimento Hip Hop na cidade de Rio 
Claro, são os grafites.

O grafite é uma forma de apropriação da cidade. É a maneira pela qual o Movimento 
Hip Hop se mostra mais claramente e de modo mais duradouro para toda a população. Mas ain-
da não existe, efetivamente, uma articulação dos artistas, no sentido de lutar pela  permanência 
dessas obras de arte, principalmente nos espaços privados da cidade e, um bom exemplo desta 
situação é o antigo prédio, onde se localizava o “Cine Tabajara”, na Rua 1. Ali havia uma série 
de grafites que foram removidos em função da implantação de uma loja de variedades.  Vejamos 
as imagens a seguir:

A pichação e o graffiti usam o mesmo suporte, a cidade, e o mesmo material, tintas. Assim 
como o graffiti, a pichação interfere no espaço, subverte valores, é espontânea, gratuita e efêmera.1

Figura 1: Fachada do antigo Cine Tabajara, localizado na Rua 1. Foto: Luiz Henrique dos Santos, 2006.

1SALES, A. C. G. Pichadores e Grafiteiros: Manifestações Artísticas e Políticas de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Campinas-SP. 

Campinas, Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 2007, p.4.
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Memória das Ruas:
Figura 2: Atual loja de variedades e utensílios do-
mésticos. Foto: Luiz Henrique dos Santos, 2006.

Figura 5: “RG EXPO LIVE ART”. Foto: Luiz Henrique dos Santos, 2006

Figura 6: Grafite realizado em um evento de skate. Foto: Luiz Henrique dos 
Santos, 2006.

O grafite é uma das for-
mas de arte mais contemporâneas 
e suas manifestações podem ser 
vistas nas cidades, exibidas em 
lugares dos mais variados na ma-
lha urbana. Em sua grande maio-
ria, os gra fites produzidos pelos 
artistas na cidade de Rio Claro, 
às vezes, apresentam mensagens 
textuais (figura 3), mas, em sua 
grande maioria, são uma grande 

expressão de cores. Alguns gra-
fites apresentam, com muita pro-
priedade, personagens e cenas do 
cotidiano, já vividos outrora, aqui 
na cidade (figura 4).

Figura 3: Grafite em homenagem aos 150 anos 
das Ferrovias em Rio Claro, Avenida 8-A. Foto: 

Luiz Henrique dos Santos, 2006.

Figura 4: Fachada do Muro da Cia. Ferroviária, Ave-
nida 8-A. Foto: Luiz Henrique dos Santos, 2006.

Na cidade de Rio Claro, 
os grafiteiros utilizam vários lo-
cais do município para exibir sua 
arte, valendo de tudo, bancas de 
jornais, pontos de ônibus (figura 
5),  e até vagões de trens desati-
vados. 

Recentemente, em 
2010, foi organizado no muro da 
Escola Estadual Chanceler Raul 
Fernandes, localizada na Rua 2, 
a primeira iniciativa de uma su-
posta “galeria” para os grafiteiros 
locais e convidados,  intitulada 
de “RG Expo Live Art” (figura 
6), com curadoria do grafiteiro 
Leornado Patrocínio (figura 5).

Atualmente a arte de 
grafitar é considerada uma forma 
de expressão artística, mas já foi 

duramente reprimida no Brasil:
 
A arte de grafitar foi, du-

rante muito tempo, duramen-
te combatida, pois era vista 
como um ato de vandalismo 
e um crime contra o patrimô-
nio público ou privado, so-
frendo, por causa disso uma 
forte repressão policial. Essa 
situação encontra-se hoje bas-
tante amenizada, pois o grafite 
conseguiu ganhar legitimidade 
como arte, e por isso, é mais 
tolerado, tanto pelas adminis-
trações públicas como pelos 
proprietários particulares. Um 
dos fatores que levou à crimi-
nalização do grafite foi o fato 
de ele ser confundido com a 
simples pichação, que é uma 
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atividade muito diferente do 
grafite e que pouco ou nada 
tem a ver com arte.2 

Se compararmos as 
clássicas obras de arte do pintor 
alemão Johann Moritz Rugendas 
(figura 9), que ilustraram muitos 
livros didáticos no Brasil, com a 
atual produção de grafites, chega-
remos a conclusões bem interes-
santes: É fato que na obra de Ru-
gendas podemos notar a presença 
de “imagens estigmatizadas”, dos 
maus tratos sofridos pela popula-
ção negra escravizada, enquanto 

Figura 7: Fonte: http://www.flickr.com/photos/leo_
dco/5024410480/sizes/m/in/photostream/

Figura 8: Graffiti da RG EXPO LIVE ARTE. Foto: Luiz Henrique dos Santos, 2006.

Figura 9: Punições Públicas. Fonte: 
http://www.projetomemoria.art.br/Joao-

Candido/biografia4.html

Figura 10:
Fonte: http://funwebtest.epfl.ch/site2005/Smayemba/images/multiple-rappers.gif

que, nos populares grafites atu-
ais, o negro se coloca como pro-
tagonista de sua arte, e não ape-
nas como mero coadjuvante dela 
(figura 10).

O grafite que até então 
emergiu no contexto do Movi-
mento Hip Hop, ainda é uma 
forma de extrapolar e desencou-
raçar as qualidades estéticas e 
artística dos excluídos, expondo, 
com cores, traços e linhas toda 
a autoestima subjetivada nessa 
técnica.

  A arte de grafitar se 
explica como a própria persistên-
cia e afirmação estética de uma 

2SOUZA , Marcelo Lopes de &  RODRIGUES, Glauco Bruce . Planejamento Urbano e ativismos sociais. Rio de Janeiro, Editora Unesp, 2005.

cultura – excluída – que se impôs 
para modificar seu passado, trans-
formando-o num presente muito 
mais colorido e próspero. 

Nesse processo de ex-
clusão, como alternativa de pro-
testo, o Movimento Hip Hop, 
através dos militantes engajados, 
tornaram-se uma ferramenta es-
sencial de reivindicação e protes-
to, sendo uma voz popular repre-
sentativa, uma espécie de tribuna 
popular contemporânea efetiva, 
mesmo que, eventualmente, tenha 
que se impor espacialmente, pois, 
afinal de contas, é um saber urba-
no, contemporâneo e criativo. •
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Inicialmente temos a considerar que CUL-
TURA, hoje, é vista como “os modos de viver, de fa-
zer e de criar de indivíduos, grupos, povos e nações.”

Na cultura, temos três dimensões, a saber:
Dimensão simbólica: Todo ser humano 

tem a capacidade de simbolizar o mundo, e esse sim-
bolismo se expressa através das línguas, dos valores, 
das crenças e das práticas; a cultura humana é o con-
junto dos modos de viver e, por isso, só se pode falar 
em culturas humanas, no plural.

Dimensão cidadã: Os direitos culturais são 
considerados DIREITOS HUMANOS e estão garan-
tidos na Constituição Brasileira.

Dimensão econômica: A cultura, cada vez 
mais, vem gerando trabalho e riqueza; é, hoje, ele-
mento estratégico da ECONOMIA DO CONHECI-
MENTO, tendo por base a informação e a criativi-
dade, decorrentes dos investimentos em educação e 
cultura. A cultura, atualmente, cria trabalho e renda!

Nos últimos anos, temos percebido algu-
mas tentativas estatais visando organizar as ativida-
des culturais no Brasil, como um todo único e inte-
grado. E o gradativo estreitamento entre o Ministério 
da Cultura (MinC) e  a  sociedade civil  nos tempos 
atuais, principalmente agora com Ana de Holanda, 
acaba por gerar uma ampla e consistente proposta 

O que é isso?!...

Sistema Nacional de Cultura!    

Odécio Malaman Penteado
Cirurgião-dentista aposentado. Formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia pela UNIMEP - Piracicaba, 
pesquisador sobre a História de Rio Claro. 
E-mail: nheengatuo6@yahoo.com.br

Sistema Nacional de Cultura.
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de sistematização da cultura bra-
sileira, que tentaremos entender 
nesta matéria.

SISTEMA NACIO-
NAL DE CULTURA: processo 
de articulação, gestão, comuni-
cação e promoção de políticas 
públicas de cultura com base nos 
níveis federativos – municipal, 
estadual e nacional – da ativida-
de cultural.

O objetivo principal 
dessa sistematização em âmbi-
to nacional é o de implementar 
políticas de cultura, de forma 
democrática e permanente, co-
ligando os entes federativos e a 
sociedade civil. Esse objetivo 
deve ser concretizado através 
de um PLANO NACIONAL 
DE CULTURA que possa “pro-
mover o exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes da 
cultura nacional”.

Como objetivos espe-
cíficos desse plano nacional de 
cultura, temos:

1. o estabelecimento de 
processos democráticos na ges-
tão das políticas públicas e nos 
investimentos públicos na área 
cultural;

2. o desenvolvimento 
de parcerias entre o setor público 
e o setor privado na gestão e na 
promoção da cultura;

3. o fortalecimento ins-
titucional dos órgãos gestores de 
cultura, através da capacitação 
dos agentes culturais e da qualifi-
cação dos serviços públicos;

4. a criação de regras 
e compromissos entre as esferas 
federativas (municipal, estadual e 
nacional) para facilitar a circula-
ção de bens e serviços culturais;

5. o desenvolvimento 
e a integração dos sistemas de 
comunicação e de informação 
cultural entre o poder público e a 
sociedade;

6. a articulação das 
ações descentralizadas do MinC, 
visando potencializar os inves-
timentos em função dos níveis 
municipal, estadual e nacional da 
cultura.

Os chamados EIXOS 
ESTRUTURANTES DO SISTE-
MA NACIONAL DE CULTURA 
são três, a saber:

 PACTUACÃO FE-
DERATIVA, com a criação de 

um protocolo (conjunto de re-
gras para orientar a comunica-
ção entre as partes interessadas) 
de intenções sobre compromis-
sos, competências e atribuições; 
criação de critérios e regras para 
descentralizar o uso de recursos 
públicos de cultura;

 PARTICIPAÇÃO E 
CONTROLE SOCIAL da ges-
tão pública da cultura, que será 
feita por Conselhos de Cultura, 
Fundos, Sistemas setoriais, es-
taduais e municipais de cultura, 
Planos, Conferências, Fóruns, 
Redes e Consórcios.

TRANSVERSALIDA-
DE DA CULTURA, com a inten-
ção do fortalecimento da cultura 
nas diversas políticas governa-
mentais, respeitando e valori-
zando as diversidades (culturais) 
nos seus diferentes contextos de 
identidade.

Enfim, o SISTEMA 
NACIONAL DE CULTURA já 
está implantado no Brasil. A con-
cretização, efetivação e consoli-
dação desse sistema são elabora-
das por um PLANO NACIONAL 
DE CULTURA, que também já 
está em atividade. Mas, como 
se pode notar, trata-se de um 
PROCESSO, de que são partes 
integrantes todos os Estados e 
Municípios brasileiros. Portanto, 
há um longo caminho ainda a ser 
percorrido e que passa, obrigató-
ria e democraticamente, pela for-
mação dos Conselhos municipais 
e estaduais, pela criação dos Sis-
temas municipais e estaduais de 
cultura, e pelos respectivos Pla-
nos de Cultura. Mas, no dizer do 
Coordenador Geral do Sistema 
Nacional de Cultura, João Rober-
to Peixe:

[...] Temos a certeza de 
que vamos vencer esses de-
safios e construir um Sistema 
Nacional de Cultura consis-
tente e flexível na sua estrutu-

1ª Conferência Municipal de Política Cultural - Rio Claro

Elementos Constitutivos dos Sistemas de 
Cultura - SNC
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ra e profundamente democrá-
tico, capaz de promover uma 
grande mudança qualitativa 
na gestão pública da cultura 
em todos os níveis de Go-
verno e criar condições para 
a cultura deixar de ser um 
componente periférico para 
ocupar definitivamente seu 
espaço como um dos vetores 
centrais do processo de de-
senvolvimento de nosso país. 

Essa é, pois, a grande 
oportunidade de unirmos Estado 
e Sociedade Civil para a cons-
trução de uma cultura autentica-
mente brasileira e democrática, 
em sentido amplo. E, creiam, 
esse é um fato revolucionário, 
em um país que cada vez mais 
se agiganta. Portanto, não deixe-
mos Rio Claro fora dessa revolu-
ção cultural que se nos apresenta 

neste momento histórico. Todos 
devemos participar. 

Em Rio Claro, a Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
os grupos Cia Quanta de Tea-
tro, Arte e Cultura, Kino-Olho, 
Movimento Hip-Hop, Balaio de 
Paiá, academias de dança, mú-
sicos, seresteiros, artistas plásti-
cos e audiovisuais, discentes da 
Unesp, diversos agentes, promo-
tores e empreendedores culturais 
têm discutido o processo cultural 
em Rio Claro, reiterando sempre 
que se trata de um processo emi-
nentemente democrático, ainda 
a ser construído, e que exige a 
participação de todos os interes-
sados.

O objetivo principal, 
no momento, é a realização da 
Primeira Conferência Municipal 
de Cultura no mês de outubro. E, 
para tanto, alguns fóruns e pré-

Nova Lei da Cultura.

-conferências estão na agenda e 
os interessados terão informa-
ções na Secretaria de Cultura de 
Rio Claro, pelo fone 3522-8000. 
E todos esses eventos visam à 
criação do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais de Rio 
Claro.

A existência desse con-
selho é fundamental para que 
Rio Claro constitua seu Sistema 
Municipal de Cultura e tenha 
seu Plano Municipal de Cultu-
ra, a fim de que a cidade possa, 
em futuro próximo, integrar-se 
a esse democrático e revolucio-
nário processo de concretização 
do Sistema Nacional de Cultu-
ra, já em andamento no país, e 
para que os mais jovens tenham 
a oportunidade de fazer de nossa 
terra um grande país para todos 
nós, antes que outros o façam por 
nós e sobre nós. •
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Perfil:
As 7 vidas do Dr. Carrasco
Lucas Puntel Carrasco
Escritor e editor 
E-mail: lucaspuntelcarrasco@gmail.com

Rio Claro, 14 de agosto de 2011

Oi, pai! Fala, meu querido! Tô escre-
vendo, porque hoje é Dia dos Pais, então resol-
vi quebrar teu galho e te dar um oi. Faz um ano 
que você partiu dessa pra melhor e a essa altura 
deve estar em algum lugar por aí no céu. Aqui 
embaixo a gente morre de saudade.

Outro dia te comprei um CD da Ella 
Fitzgerald. Esqueci que você já tinha subido 
pro andar de cima. Ô Zé, mudando de assunto, 
um pessoal aqui da revista me pediu pra escre-
ver um perfil teu. Quando puder dar uma olha-
da, me diga se ficou nos trinques, tá?

1. Panamá, anos 40 e 50

Mal terminava a 2ª Guerra Mundial, 
e você nascia, em novembro de 1945, na Cida-
de do Panamá. Naquele mês inventaram o 1º 
rádio-relógio; um tsunami matou 4 mil pesso-
as no Paquistão; e surgiu o 2º computador do 
mundo, com 30 toneladas e 5 metros de altura.

Você passou a infância com teu irmão 
Carlos (Kiky), no sobrado do avô Alphonse, 
que saiu da ilha de Santa Lucia, nas Antilhas, 
pra ir trabalhar na construção do Canal do Pa-
namá. Ou foi San Vicente? Agora não lembro 
direito, pai, mas você já me explicou mil vezes 
quem veio de qual ilha na tua família. Par ou 
ímpar, depois a gente resolve isso, pode ser? O neto Bento com o vovô Zé Agustin, 2010.
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Bom, daquela época 
eu ressaltaria a bagunça no quin-
tal do teu vô. Parece que foi um 
tempo meio solto com Kiky. Teus 
pais não estavam muito por per-
to, pois em 1950 teu pai foi estu-
dar contabilidade em Minnesota, 
nos EUA, e tua mãe foi pra Wa-
shington em 1952, ambos como 
bolsistas. Nesse período você 
morava com meus avós maternos 
no bairro de La Boca, beirando o 
Canal do Panamá, bem debaixo 
da Puente de las Américas.

Em seguida, teu vô 
construiu um sobrado em Parque 
Lefevre, bairro que fica ali próxi-
mo das ruínas de Panamá Viejo. 
Você bagunçou geral com Kiky 
no sobrado de Parque Lefevre, 
né? Teu irmão me contou que 
vocês soltavam pipas que teu tio 
Harold fazia. E Mayra, tua pri-
ma, disse que, em vez de tomar 
banho, você preferia ficar encar-
dido no quintal erguendo casinha 
de barro... Tua mãe falava pra ela 
que fizesse tudo que tivesse von-
tade, porque: “Cuando se muere, 
lo único que se lleva es lo que ha 
disfrutado”. Así es.

Naquela época, vocês 
se divertiam inventando perso-
nagens e desenhando gibis, não 
é mesmo? Me conta, pai, no rá-
dio você e Kiky acompanhavam 
quais seriados de aventura? Os 
hits que tocavam na tua infância 
eram mambos ou big bands do 
pós- guerra, certo? Os cantores 
cubanos Beny Moré, Célia Cruz; 
boleros mexicanos do Trio Los 
Panchos; os sucessos de rock de 
Bill Haley, Chuck Berry. Quan-
do Elvis Presley surgiu cantando 
Hound Dog, aposto que você es-
tava lá grudado no radinho!

2. Panamá, anos 60

De Parque Lefevre, a 
família Carrasco se mudou para 
La Pradera, bairro novo da cida-
de, no cruzamento da Via España 
com a 12 de Octubre. Os pais 
voltaram dos EUA, então a ré-
dea seria curta, hein! Ainda mais 
com 3 novos irmãos, adolescên-
cia rolando, vários conflitos e tal.

Pelo que entendi, meu 
vô José administrava o Hotel 
Internacional, dava aula de con-
tabilidade e também era tradutor 
juramentado. Minha vó Carmen 
era professora de inglês. O casal 
gostava de ler jornais paname-
nhos e americanos, revista Time 
toda semana. El viejo sentado em 
sua poltrona, copo de uísque na 
mão, discutindo com os amigos 
política e ciência. Na vitrola ro-
lava Count Basie, Duke Elling-
ton, Paul Desmond...

Fiquei com teu anel de 
formatura do Colégio San Vi-
cente em 1963, viu? Você com 
18 anos, cheio de escolhas pela 
frente, nem quero imaginar que 
tipo de experiências científicas 
fazia com tua coleção de bichos 
exóticos. Ao mesmo tempo, cul-
tivava certa paixonite por dese-
nho e artes gráficas. Mas acabou 
fazendo o curso de Pré-Medicina 

na Universidade do Panamá. Em 
1964, Teresa Morrison, uma das 
amigas de teus pais que estavam 
sempre em La Pradera discutin-
do política e bons costumes, foi 
ela quem sugeriu vir estudar no 
Brasil.

Malas prontas, pas-
sagem comprada, mas daí ocê 
pegou caxumba, Zé! Repouso 
absoluto. Meses depois, saradi-
nho, festa de despedida, Stones 
na vitrola, partiu Brasil!

3. Brasil: Rio de Janeiro e Ri-
beirão Preto

Me conta como foi 
isso, pai! Cê desembarcou no Rio 
de Janeiro em 1965, vestido de 
terno e gravata, em pleno verão 
do Carnaval carioca, sem falar 
uma palavra em português? E fi-
cou perdido em terras estranhas, 
no hotel Novo Carioca, próximo 
do Largo do Machado. Ali perto, 
em cartaz no antigo Cine Azteca: 
A Hard Day’s Night, o novo fil-
me dos Beatles.

Que mais? Você devia 
ser calouro, então certeza que os 
veteranos te levavam pra Copa-
cabana e faziam voltar a pé so-
zinho. Convidavam pra tomar 
chope e deixavam a conta pros 
calouros. E que bebessem de um 
gole só. Verão carioca, praia e 

O estudante Zé Carrasco, 1969.

Josy e os irmãos Ceci, Luis, Carlos e Jorge.
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agitação... Pena que durou pou-
co. Um mês depois, a farra aca-
bava. Tua vaga era em Ribeirão 
Preto, não no Rio.

Pai, você ainda guar-
da aquele recorte de revista que 
teu pai enviou nessa época, no-
ticiando o Prêmio Nobel de Me-
dicina? Era pra quem mesmo? 
Watson e Crick, pela descoberta 
da estrutura do DNA, isso aí. O 
pessoal da faculdade ainda pen-
sando como incluir o assunto no 
currículo, e el viejo já te dava a 
notícia... Pelo visto, você andava 
bem informado. Sabia então que 
rolava uma ditadura militar aqui 
no Brasil, né? Ah, não sabia?

Sem falar português, 
não podia ler os jornais e tudo 
era censurado. Ainda por cima, 
pelo acordo que te garantia a bol-

sa, você era proibido de interferir 
em assuntos de política interna. 
Mas, mesmo assim, agentes do 
Dops deram um pulo na sua re-
pública e anotaram o número de 
série da tua máquina de escre-
ver. Eu uso ela até hoje, sabia? 
Underwood Champion Portable 
1948. Mas pintei de vermelho, 
tá? Putz, também te confiscaram 
os ingressos pra peça Roda Viva? 
Pelo menos, não te confundiram 
com agente secreto inimigo.

Conversei com um 
gringo amigo teu daqueles tem-
pos, Cleveland Cooper, lembra 
dele? O irmão dividia o teto con-
tigo. Ele contou da minha mãe, 
quando vocês se conheceram. 
Um belo dia você entra na Li-
vraria Eldorado, se depara com 
a balconista Angélica e rola uma 

química. A moça gostava mui-
to de ler... De ler os títulos que 
você procurava, só pra esticar o 
assunto, sabe como é. Dos livros 
à amizade, e minha avó te adotou 
como um filho.

Da amizade ao namoro, 
que persistiu por 8 anos. Minha 
tia Sola lembra que você chega-
va na rua São José, 345, cabelo 
bem penteado e sempre cheiroso, 
camisa listrada e acinturada, bo-
tãozinho na gola, anéis no dedo, 
sandálias meio hippies, com a 
máquina fotográfica Minolta e 
violão pra garantir a serenata. 
Andava calmo. Falava calmo. E 
sorria muito. Seu sorriso era de 
um tipo novo: mais feminino, 
mais colorido, mais permitido. 
Você foi uma inovação naquela 
casa, sabia? Dominava o inglês, 

Com Angélica e os filhos Lucas, Tiago e Gabriela, 1980.
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O chefe Carrasco no Grupo Escoteiro, 1988.

desenhava bem. Fazia Medicina, 
mas podia ter sido publicitário, 
pela ginga, a sensibilidade pras 
formas e cores. E a tal da Un-
derwood... ninguém tinha má-
quina de escrever em casa.

4. Rio Claro, anos 70

Entramos nos anos 70, 
o casal se forma bonitinho, ele 
em Medicina e ela em Enfer-
magem. Estetoscópio em mãos, 
então agora o jeito é casar, meu 
querido! E por que Rio Claro, 
pai?

Minha mãe diz que pri-
meiro chegou ela, desbravando. 
Já você dizia que passou em um 
concurso daqui. E o querido dr. 
Velasco, cidadão emérito da ter-
rinha, contou que te convidaram 
pro Serviço de Cardiologia da 
Santa Casa, em 1974. O que sei 
é que, anos depois, você e o dr. 
Velasco fundaram uma clínica na 
av. 2, em frente ao hospital San-

ta Filomena, e “trabalharam para 
que o mundo fosse melhor”. Seja 
como for, eram os primeiros anos 
do casal em Rio Claro, e então só 
faltava povoar o mundo. Daí em 
1976 nasceu meu irmão Tiago, 
se mudaram pra av. 31, na Cida-
de Jardim, em 78 nasceu a Gabi 
e, já na sequência... ó eu aqui! 
Vocês não tavam me esperando, 
né? Tudo bem, acontece. O im-
portante é que crescemos firmes, 
fortes e felizes. Você e a mamãe 
cuidaram direitinho da gente. Pra 
ajudá-los, chegou a vizinha Tuta, 
que trouxe a mãe dela, dona Ira-
ci, que nos apresentou a Wilma, 
que virou tipo nossa “vó” até 
hoje.

5. Rio Claro, anos 80

Tua carreira de mé-
dico avançou e você montou o 
consultório, na rua 3. Também 
praticava corrida, quase todo dia, 
com o grupo chamado “Corra 

Pô!”. O patrono era o “Borgi-
nho”, e você batizou e criou o 
logotipo da camiseta, né? Ainda 
lembro bem: era um círculo com 
vários pés em volta. Depois das 
corridas, vocês chupavam laran-
ja, e aos sábados iam praticar no 
Horto Florestal.

A Gabi e eu começa-
mos o prezinho na Escola Se-
mente. O Tico já estava em outra 
escola, mas frequentava os cur-
sos de férias na Semente. Essa 
escola reunia as famílias novas 
na cidade, e no final de semana 
era para o lazer. Como você gos-
tava, né pai, quando chegava 6ª 
feira e tinha o Ponto de Encon-
tro na Semente. A família toda ia 
pra escola ver apresentações de 
alguma classe, mercado de pul-
gas para trocas, rodinha de ami-
gos, alguém sacava um violão, 
conversa fiada falando da vida. 
Você sempre ali, brincalhão e 
sorridente.

Outro dia, pai, meus 
primos comentavam uma foto 
que você tirou, em 1986 ou 87, 
no Clube de Campo, com a mo-
lecada encostada na tua Belina 
dourada brilhante EJ-9750. Mi-
nha prima Joana lembrou: “E ca-
bia nóis tudo nela! Esse Zé tinha 
uma disposição sem fim! Como a 
gente foi feliz com esse hómi!”. 
E o Marquinhos completou: “En-
trávamos na belinosa a caminho 
do clube, com trilha sonora da 
melhor qualidade. Aquele clu-
be era bom demais! Então saía-
mos de bike pra tomar um suco 
no centro ou comer o bauru no 
Bar da Hilda. Lembrei agora de 
como o Zé via filmes, hein! Ele 
gostava também duma gelada, de 
ouvir um jazz naquelas fitas bem 
cuidadas. Tio Zé era muito cari-
nhoso com a gente!”.

É sim, pai! Pelo visto 
muita gente não esquece do teu 
jeitinho, do teu cuidado. E aque-
la tua Belina dourada era engra-
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çada. Quando buscava a gente na 
escola, o toca-fitas ia “comen-
do solto”, como você dizia. No 
playlist, k7s do Santana, Cree-
dence, Dire Straits, Boy George, 
B-52s, Frank Zappa. Chegava 
em casa, e a vitrola continuava 
tocando: Jimmy Smith, George 
Gershwin, João Gilberto, Bea-
tles... Como gostava de música!

Quando eu ainda era 
pequeno, você começou a tocar 
contrabaixo na Orquestra Sinfô-
nica. Sugestão da nossa vizinha 
Regina Vecchiato, pintora e mu-
sicista, por causa de suas mãozo-
nas! Eu ia com você aos ensaios 
no Centro Cultural e depois fui 
aprender violão, porque fuçava 
curioso no seu Di Giorgio. En-
tão ganhei um violão e comecei 
a tocar.

Me fala aqui um segre-

do: como era cuidar de 3 filhos 
pequenos? Dava muito trabalho? 
Acho que foi por isso que você 
resolveu botar a gente no esco-
teiro, né? Pra educar melhor, sei 
lá. Um belo dia, acho que foi o 
Raul Lima, maestro da orques-
tra, quem te convidou pra falar 
de primeiros socorros no grupo 
Marechal Rondon. Você tomou 
gosto pela coisa, se entrosou e 
acabou na chefia de tropa. Para 
o chefe Ronan Reginato, você 
trazia bom senso ao organizar 
acampamentos, equilibrando 
desgaste físico, mental e emocio-
nal pra gente que era escoteiro. 
Ele lembra ainda do exame pro 
serviço de radioamador. Você foi 
aprovado, mas não pôde ter um 
prefixo, por ser estrangeiro. En-
tão, dizia que faria o exame no 
Panamá e depois transferia a pa-

pelada. Você morria de orgulho 
da gente por sermos escoteiros, 
né, pai? Eu lembro do teu jeito 
de demonstrar amor, fazendo 
piadas. Era uma festa!

Por falar em festa, te-
nho aqui teu crachá de jurado da 
Comissão Organizadora do Car-
naval de Rio Claro, em 1989. E 
também uma caixa cheia de fotos 
que tirava. Você era tipo semi-
profissional na parada, não era? 
Tem fotos muito boas mesmo, 
parabéns!

6. Rio Claro, anos 90

Na virada da década de 
80 pra 90, minha mãe investia 
bastante na carreira, dando aulas 
em Araras e Campinas, na Facul-
dade de Enfermagem. A mulher 
é desbravadora, não tem jeito. 

Zé Carrasco e os filhos Lucas, Tiago e Gabriela, 2009.
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Ela fez mestrado e, na sequência, 
doutorado. O ritmo dela é assim, 
vai se acostumando, tá?

Pelo menos você e eu 
jogávamos nosso xadrez, fazí-
amos ioga juntos, ensaiávamos 
na escolinha da orquestra, você 
sentava comigo pra explicar as 
lições da escola. Lembro quando 
eu estudava na 7ª ou 8ª série do 
Anglo, você foi na escola fazer 
os exames médicos dos alunos e, 
quando te vi, fiquei orgulhoso de 
dizer pros amigos que o médico 
era meu pai.

Mas, de repente, tudo 
mudou. Saí do escoteiro, da or-
questra, da ioga, de Rio Claro... 
Imagine eu, 14 anos, cheio de 
escolhas pela frente! Foi quan-
do resolvi que queria morar com 
minha mãe em Campinas. Am-
pliar os horizontes, cê sabe, né! 
E meus irmãos vieram no vácuo. 
Só que, noves fora, você ficou 
sozinho em Rio Claro. E o casal 
se separou. É um fardo bem pe-
sado, tô ligado. Ninguém mere-
ce...

Eu tenho um certo 
branco da minha adolescência, 
pais recém-separados e tal. Ape-
sar disso, o que lembro é de você 
ralando muito naqueles plantões 
malucos, tipo Pronto-Socorro 
do Cervezão, costurando moto-
queiro sem cabeça... Tá, é brin-
cadeira minha. Mas que você 
ralou a vida inteira em hospital, 
isso é verdade, mesmo depois de 
aposentado. E sempre foi reco-
nhecido profissionalmente. Ouvi 
dizer que tinha até fila de espera 
no ambulatório do postinho, por-
que faziam questão de só passar 
com você. Teu colega Velasco 
elogiou a dedicação aos clientes, 
atendendo com alegria e atenção, 
e a tolerância com as fraquezas 
das pessoas. Gostei de ouvir isso, 
sabe? Que nem quando o Ronan 
definiu pra mim o “estilo de ser” 
do Dr. Carrasco: “Se os amigos 

passassem mal, seu melhor re-
médio era acompanhá-los ao 
hospital e ficar ali do lado”. Muy 
bien, doctor!

7. Rio Claro, anos 2000

Então, pai, só me so-
brou 1 página pra contar teus úl-
timos 10 anos de vida. Se você 
soubesse que te restaria tão pou-
co, o que faria? Acho que não 
se arrependeria de ter casado de 
novo, com a Fátima, comparti-
lhando os últimos anos, recons-
truindo, retomando o traquejo 
no bolero, o fôlego na piscina. 
Você curtia os netos, a aposenta-
doria, tudo na paz e no amor. Se 
soubesse do pouco tempo, acho 
que também não voltaria atrás na 
fundação do Rotary Clube Em-
preendedor, e nisso teus compa-
nheiros se orgulham do que fez 
como presidente: coordenando 
as campanhas de doação ao Ban-
co de Sangue da Santa Casa.

Além disso, lembro 
que foi com firmeza e precisão 
que costurou um corte profundo 
na boca do Bento, meu filhote, 
com 4 anos na época. Apesar da 
pressa em “viajar fora do combi-
nado”, ainda arranjou tempo pra 
voltar ao Panamá, 16 anos após a 
última visita, e também pra acei-
tar o convite de ilustrar meu livro 
“Ingoma”. Dias antes do lança-
mento, em julho de 2010, você 
passou uma tarde me ensinan-
do o nó de gravata que meu vô 
usava. Depois me deu um terno 
lindo e me entregou de presente 
seu violão Di Giorgio 1965. No 
lançamento, ganhou autógrafos 
no livro que fizemos juntos. E foi 
nosso último encontro. Duas se-
manas depois, em 16 de agosto, 
lá estávamos todos no cemitério 
São João Batista.

Tinha tanta gente no 
teu velório, pai. Pelo que vi, 
eram todas as pessoas que você 

conheceu em todos os lugares 
onde esteve durante a vida. Ao 
ver isso, entendi que tua obra se-
guiria conosco, tornando-se par-
te de todas as pessoas. Tipo vida 
eterna, tá ligado?

Ó, pra terminar essa 
lenga-lenga, tua máquina Mi-
nolta ficou com a Gabi, beleza? 
Eu tô com teus discos de salsa, 
cartas da tua mãe e a maleta de 
médico. Meu filho sempre brin-
ca com ela: abre, põe os óculos, 
teu anel de formatura, pega o es-
tetoscópio e sai medindo os ba-
timentos cardíacos... do traves-
seiro, da parede. Ele vai fazer 7 
anos logo, te manda um oi e quer 
saber como é que você pode estar 
no céu se foi enterrado embaixo 
da terra... Criança é fogo, né! Ele 
também pergunta como vou fa-
zer pra te entregar esta carta se 
você morreu.

Bom, pai, termino di-
zendo que tua dedicação valeu 
a pena. Por aqui está tudo bem, 
quando puder cuide da gente, 
descanse em paz... e Feliz Dia 
dos Pais! •
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“Eu sou Antônio Marcos, Marcos Faria, 56 anos, 30 de samba... A 

profissão é segurança, serviço de vigilância no comércio e, esporadicamente, 
sambista...” Foi dessa maneira que “Marcão Faria” se apresentou, quando de 
uma entrevista realizada pelos estagiários do Arquivo Público Municipal de 
Rio Claro, Willian Brandão e Carolina Silva, 01 de abril de 2011. O entrevista-
do estava na quadra da escola de samba Grasifs – Voz do Morro, com seu jeito 
tranquilo, elegante e calmo. Fala pausada, séria e comprometida, temperada 
pelo sorriso expansivo e cativante. 

Antônio Marcos Faria nasceu em Valinhos, no dia 06 de fevereiro 
de 1955, mês de Carnaval! Filho do rio-clarense Mário Faria e de Maria Rita 
Gomes Faria, natural de Casa Branca, mudou-se para Rio Claro com nove anos 
de idade. O pai tocava pandeiro, a tia Néia cantava, o avô tocava violão e várias 
rodas de samba aconteciam em sua casa. Violão, cavaquinho, tambor, caixa de 
fósforos e tudo o mais virava instrumento percussivo. Marcos se lembra do Bar 
Esportivo, na Rua três com a Avenida sete, onde aconteciam as rodas de samba, 
ainda na sua infância. 

O aprendizado de Marcos Faria começou na escola Tamoio. Lá, as 
crianças aprendiam a tocar instrumentos da bateria, sabiam o que era comissão 
de frente, mestre-sala, porta-bandeira, diretor de bateria, diretor de ala, enfim, 
aprendiam a organizar uma escola de samba. Aquele que não sabia se compor-
tar não ganhava refrigerante, explicou Marcos. Ali eram construídas noções 
como as de respeito, responsabilidade e disciplina em relação à comunidade. 
Além de Marcos, outros grandes sambistas foram fruto da Tamoio, como mes-
tre Dadá, Vadinho e Malvino. Desde os catorze anos de idade, Marcos também 

Marcão Faria:
Trinta anos de Carnaval!
Jussara Valéria de Miranda
Mestre em História e Professora na Rede Estadual 
E-mail: jussarahis@yahoo.com.br

1LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Ed. Unicamp, 2003, p.477.

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 
dos homens.1
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frequentava a sociedade José do 
Patrocínio, os bailes no salão. 

Segundo Marcos Faria, 
antes da década de 70, o Carna-
val em Rio Claro era organizado 
pelas sociedades: Grêmio, Gi-
nástico, Filarmônica, Veteranos, 
Tamoio e José do Patrocínio 
(sendo que as duas últimas agre-
gavam a comunidade negra). Até 
então, existiam os blocos de car-
naval, e as escolas Tamoio e José 
do Patrocínio, a Patrô. Todos 
desfilavam no centro da cidade e 
iam para os salões para dar pros-
seguimento à festa carnavalesca. 
Não havia sistema de som e os 
brincantes cantavam os sambas 
de enredo das escolas do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. Por mui-
to tempo, a competição ocorreu 
somente entre Tamoio e José do 
Patrocínio. As fantasias eram 
compradas em São Paulo, aleato-
riamente, não havendo a necessi-

Marcão Faria. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

dade de se construir um enredo, 
um samba, fantasias e alegorias 
ligadas ao tema. A Prefeitura es-
colhia o vencedor do ano, sem 
júri, apuração ou qualquer outro 
processo. E assim o Carnaval 
acontecia na cidade.

Em meados dos anos 
70, o carnaval de rua começou 
a tomar grandes proporções e 
a sociedade José do Patrocínio 
não conseguiu acompanhar o 
processo, pois era necessário 
mais dinheiro. Não havia ajuda 
de custo por parte do Poder Pú-
blico, e as escolas eram as úni-
cas responsáveis por colocar os 
carros alegóricos nas ruas. Dessa 
forma, a sociedade decidiu aban-
donar os desfiles de rua porque 
os sócios do Patrô entenderam 
que o carnaval gerava muito cus-
to à comunidade. Era preferível, 
portanto, fazer a festa dentro do 
salão em vez de ir para a rua. E 

os carnavais de salão eram mara-
vilhosos, disse Marcão, uma vez 
que eram contratadas orquestras 
de ótima qualidade para tocar na 
sede da entidade e lá os associa-
dos se divertiam.

Um grupo de jovens, 
entre eles Marcos Faria, propôs, 
então, a criação de um conselho 
paralelo à sociedade José do Pa-
trocínio para cuidar somente do 
carnaval de rua. Essas pessoas já 
realizavam bailes funk no Patrô, 
e tinham certo trânsito na comu-
nidade. Assim nasceu o Grupo 
Acadêmico Sociativo Indepen-
dente e Faculdade do Samba 
– Voz do Morro, e a escola des-
filou nos carnavais de 79, 80 e 
81. Em 1982 o estatuto da nova 
escola foi criado, desagregando a 
Grasifs – Voz do Morro da socie-
dade José do Patrocínio. Estava 
resolvido o problema. As duas 
entidades coirmãs caminhariam 
paralelas e independentes.

A primeira Ata do 
Conselho Deliberativo da Gra-
sifs – Voz do Morro data de 07 
de março de 1982. Marcos Faria 
foi eleito presidente provisório, 
pois já era dirigente daquela or-
ganização desde setenta e nove. 
Durval Augusto, Celso Augusto, 
José Aparecido Oliveira, Maly 
Alvarenga e Antonieta Silva de 
Oliveira foram citados, no tex-
to da Ata I, como os pioneiros 
da organização das escolas de 
samba em Rio Claro. Estes eram 
sócio-fundadores da escola de 
samba Voz do Morro (1956).

A chapa vencedora foi 
a Quilombo: Antônio Joel Con-
ceição (presidente), Celso Pe-
reira, Dorival Francisco (Dadá), 
Gilberto de Souza Ramos, Mil-
ton José Hussni Machado Luz 
(secretário), Orivaldo da Silva, 
Edson Luis de Souza, Sérgio 
Moacir Calixto, Rosângela Apa-
recida da Silva (secretária). Su-
plentes do Conselho: Jairo Qui-



74 Revista do Arquivo | Rio Claro | Outubro 2011

rino da Silva, Jovair Augusto, 
José Roberto dos Santos, José 
Severino Tomás, Amaro Cardo-
so, Suvarine Mendes de Moraes, 
Gilmar Antônio de Souza, Mar-
cos Antônio Faria, Luiz Roberto 
Macha, José Antônio Silva (Ca-
lazans).

No dia 12 de março de 
1982, na casa de Gilberto de Sou-
za Ramos, na Avenida dezenove, 
foi eleita a Diretoria Executiva 
da escola de samba Grasifs – Voz 
do Morro: Ademir Aparecido de 
Souza (presidente), Antônio Car-
los Carolino (tesoureiro), e o 
Conselho Fiscal: Abílio Martins 
Neto, José Américo Valdanha e 
Percival José Camargo. Os su-
plentes do Conselho Fiscal: Sér-
gio Fernandes Araújo, Rosange-
la Aparecida Maria da Silva e 
Marta Franco.

Nos primeiros anos, 
houve uma grande adesão por 
parte dos jovens e dos veteranos. 
Jersão era o mestre-sala e Maria 
a porta-bandeira. Dona Floriza 
Araújo e seu Ariovaldo, desta-
ques da escola. A Tamoio deixou 
de desfilar em 1977, e a Grasifs – 

Voz do morro passou a ser a mais 
tradicional das escolas de samba 
em Rio Claro. 

A organização da Gra-
sifs – Voz do Morro deu-se a par-
tir dos conhecimentos acumula-
dos na Tamoio. Segundo Mar-
cos Faria, a bateria deveria ser 
a melhor e o foi, a comissão de 
frente idem; a maior dificuldade 
da escola era organizar alas, con-
feccionar alegorias e fantasias. 
Marcão era o responsável pela 
organização do enredo e, quando 
faltava um mestre-sala, ele assu-
mia o lugar. Além disso, integrou 
a comissão de frente até quando 
foi necessário. Enfim, realizou 
diversos papéis dentro da Grasi-
fs – Voz do Morro.

A partir de 1983, afas-
tou-se do Carnaval e voltou a 
participar em 1985 na escola de 
samba Os Indaiás, onde ficou até 
2005. Os Indaiás deixaram de ser 
um bloco para se transformar em 
escola de samba. Segundo Mar-
cos, a nova escola nasceu forte, 
e 1985 foi um ano de competição 
acirrada entre Casamba, Samu-
ca, Os Indaiás e Grasifs. Em Os 

Indaiás, Marcos Faria desfilou 
como mestre-sala e foi diretor 
de bateria, deixando José Borges 
como sucessor.

Em 1986, a Grasifs 
foi campeã e Os Indaiás, vice. 
A proposta da escola Os Indaiás 
era falar sobre a cidade de Rio 
Claro, trazer temas que contas-
sem a história local. O primeiro 
tema versou sobre o nascimento 
do Jardim Público e, o segundo, 
foi uma homenagem às figuras 
ilustres da cidade. O tema era 
“gente da nossa gente”. A escola 
falou dos sambistas, de persona-
gens conhecidos na cidade como 
o “Oscar da Latinha” e “Gibi”, 
pessoas que circulavam e eram 
conhecidas de toda a população. 
Havia uma senhora, Dona Cida, 
que sempre desfilava no carna-
val, porém não era ligada a ne-
nhuma das escolas. Assim que o 
Rei Momo passava, contou Mar-
cão, a brincante o acompanha-
va, abrindo o desfile da cidade. 
Durante o ano todo, Dona Cida 
recolhia papel na cidade e fazia a 
sua fantasia de carnaval em feve-
reiro. Em 1995, houve uma dissi-

Marcão Faria em entrevista para a equipe do Portal Memória Viva. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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dência na Escola, e Marcos Faria 
foi integrar a escola de samba 
Renascer, que desfilou até o ano 
de 2005. 

Em 2006, o regula-
mento do carnaval da cidade foi 
modificado e a Grasifs – Voz do 
Morro caiu para o segundo gru-
po. Marcos Faria, então, retor-
nou à escola que ajudara a fundar 
para realizar um trabalho junto à 
comunidade. A escola mais tradi-
cional da cidade não poderia cair 
para o segundo grupo!

Este é o Marcão, ar-
quiteto do samba. É ele quem 
faz a cola no barracão para fixar 
o papel nas esculturas, também 
esculpidas por ele. O ritual é 
mais ou menos assim: ele faz a 

cola com polvilho e água quen-
te e os auxiliares mergulham o 
papel na cola, amassam bem, 
fazendo uma bolinha, depois a 
desfazem, esticam o papel e gru-
dam na escultura. Este método 
foi ensinado pelo mestre Talis-
mã, da escola de samba Camisa 
Verde e Branco. As mãos ficam 
impregnadas daquela mistura e 
as pessoas passam horas, dias, 
semanas e meses na expectativa 
pelo acabamento final, quando as 
esculturas são coloridas e, final-
mente, entram na avenida para 
encantar o público. E, assim, a 
jovem guarda vai aprendendo 
técnicas, métodos e jeitos de se 
fazer as coisas com Marcos Fa-
ria. 

Foi em 1988 que Os In-
daiás trouxeram para Rio Claro 
um dos maiores mestres em ma-
téria de barracão, o mestre Talis-
mã2. A partir dessa troca de expe-
riências, Marcos Faria entendeu 
que o desfile acontece num só 
dia, mas o trabalho deve ser rea-
lizado durante o ano todo. As ofi-
cinas com o mestre Talismã pro-
fissionalizaram o Carnaval em 
Rio Claro. As escolas de samba 
passaram a produzir carros ale-
góricos com grandes esculturas, 
belos desenhos e molduras, sain-
do do padrão “queijinho”. 

O registro das memó-
rias de Marcos Faria remonta à 
discussão acerca da preservação 
das memórias dos que fazem 

Quadra da Grasifs após o carnaval de 2011. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

2Octávio da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Em 1967, chegou à terra da garoa para construir uma linda história na nossa escola, tornando-se uma lenda viva não 

só nas cores verde e branco, mas nas cores do samba paulistano. Compositor por excelência, criador de enredos e artista plástico encantou, com belos versos, 

melodias e requintados trabalhos plásticos, a cidade de São Paulo. 

http://www.camisaverde.net/imortais/talisma.php - acesso em 15.08.2011.
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parte da história de Rio Claro. 
Por muito tempo, os historiado-
res, em várias partes do mundo, 
estiveram preocupados em man-
ter viva a história e a memória 
daqueles que participavam da 
política institucional, dos empre-
sários, proprietários de terras e 
indivíduos atrelados ao poder. 

A partir da década de 
70, abriu-se um campo de análi-
se mais amplo na historiografia, 
fazendo com que os pesquisado-
res passassem a se interessar pela 
história oral, biografias, questões 
de raça e de gênero, história re-
gional, entre outras. Os depoi-
mentos foram cada vez mais in-
corporados à pesquisa histórica 
porque são vozes dissonantes, 
lugares de memória. Vozes que 
não recebem destaque nas man-

chetes dos jornais da grande 
imprensa, tampouco bustos em 
praça pública ou nomes de ruas.

A concepção de me-
mória em Maurice Halbwachs3 
pauta-se numa noção de sujeito 
coletivo, tendo em vista que o 
indivíduo evoca suas lembranças 
somente a partir da coletividade, 
dos “quadros sociais da memó-
ria”. A memória é a memória 
do grupo que a construiu e per-
manece construindo, a partir do 
presente, portanto é exterior ao 
indivíduo. A memória individual 
está submetida à memória cole-
tiva. As experiências comparti-
lhadas pelos grupos geram um 
fundamento comum da memória 
e o olhar de cada pessoa sobre 
este fundamento – memória co-
letiva – constitui-se na memória 

individual. 
O limite das memórias 

está na existência dos grupos. 
Haverá tantas memórias sociais 
quantos grupos sociais existi-
rem. Nesse sentido, “memória” 
e “esquecimento” mantêm-se em 
constante relação, na medida em 
que o esquecimento se dá com 
o desaparecimento dos quadros 
sociais. O indivíduo, por si só, 
é incapaz de lembrar e, uma vez 
dissolvido o grupo no qual ele 
esteve inserido um dia, o acesso 
à memória desse grupo se torna-
rá impossível.

Memória e esqueci-
mento se complementam. Se um 
grupo social abre mão de lem-
brar-se, o esquecimento toma 
conta do espaço vazio. Marcos 
Faria, em seu depoimento, rei-

Bateria da Grasifs. Foto: Giorgi Bastos. 

3HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.
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Marcão desfilando na avenida - Foto: Giorgi Bastos.

vindica a memória do grupo, 
quando afirma que durante anos 
o Carnaval em Rio Claro era 
uma festa amadora, de certa 
forma clandestina, e que os an-
tepassados lutaram muito para 
transformar esta manifestação 
cultural num evento grandioso 
e reconhecido na cidade. As ge-
rações passadas se empenharam 
para organizar o carnaval e, hoje 
em dia, Rio Claro recebe o título 
de “Capital da Alegria”. 

Segundo Flávia Pe-
reira, “antes de 1957, os negros 
desfilavam com seus cordões 
fora do corso (desfile) carna-
valesco oficial da cidade, com-
posto pelos carros de luxo das 
sociedades brancas de Rio Cla-
ro”4 . Quando Marcos Faria faz 
referência aos antepassados, faz 
questão de lembrar a história de 
parte da população rio-clarense 
que esteve segregada até mesmo 
nos espaços públicos da cidade. 

Marcão defende que 
cabe às novas gerações lutar pela 
“perfeição” dessa festa, pelo 
aprimoramento de uma mani-
festação cultural tão genuína. 
As escolas de samba precisam 
empenhar-se muito para acom-
panhar as grandes mudanças e as 
novas exigências impostas pela 
competição. A cada ano, as fan-
tasias e alegorias aparecem mais 
bonitas e luxuosas, o que obriga 
cada grupo a se organizar da me-
lhor forma possível, no sentido 
de estar apto a competir.  

As mudanças sempre 
acontecem, de acordo com Mar-
cão, e, no Carnaval, não é dife-
rente! A Grasifs – Voz do Morro, 
uma das escolas mais antigas do 
Estado de São Paulo não pode 
ficar alheia a essas mudanças. A 

4PEREIRA, F.A.S. Organizações e Espaço da Raça no Oeste Paulista: Movimento Negro e Poder Local em Rio Claro (dos anos 1930 aos anos 1960), 2008. 228f. 

Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação e Sociologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008.
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escola lança mão de toda a sua 
criatividade para aliar “tradição” 
à “inovação”. Não há motivos 
para abandonar as origens, tam-
pouco ignorar as novidades. A 
história da Grasifs – Voz do Mor-
ro é uma história viva, presente 
nas novas e antigas gerações que 
se entrelaçam. Um grupo que se 
renova desde 1956 quando da 
fundação da Voz do Morro. 

Para Marcos Faria, 
uma escola de samba deve ser in-
dependente. O poder público tem 
que dar estrutura para o evento, 
mas as escolas devem se orga-
nizar para colocar o enredo na 
avenida. Se, no passado, várias 
pessoas dedicaram tempo, vida 
e energia em busca de espaços 
dentro da cidade, cabe às novas 

5Nelson Sargento. Agoniza, mas não morre. Álbum “Sonho de um Sambista”, 1979.

gerações fazer com que esses es-
paços se ampliem. As dificulda-
des de organização são muitas, 
porém há sempre um grupo in-
teressado em colaborar. Marcos 
Faria é sempre o primeiro a che-
gar e o último a sair do barracão 
de sua escola. 

O depoimento dessa fi-
gura ilustre a respeito do samba, 
das inovações do Carnaval e do 
empenho das pessoas em manter 
viva a memória e a história de 
um grupo, nos faz lembrar um 
dos mais belos sambas cantados 
até hoje nas rodas dos bambas:

Samba
Agoniza, mas não morre
Alguém sempre te socorre
Antes do suspiro derradeiro 
Samba

Quadra da Grasifs em festa. Foto de Giorgi Bastos.

Negro forte, destemido
Foi duramente perseguido
Na esquina, no botequim e no 
terreiro
Samba
Inocente, pé-no-chão
A fidalguia do salão
Te abraçou, te envolveu
Mudaram toda a sua estrutura
Te impuseram outra cultura
E você não percebeu.5 

“ E s p o r a d i c a m e n t e 
sambista”! É um homem mo-
desto. No barracão ele é “Mar-
cão: Trinta anos de carnaval”. 
Ninguém toma uma atitude sem 
antes consultá-lo. Muita estrada 
percorrida. Muitas histórias para 
contar. A cada ano um novo desa-
fio. Uma vida dedicada ao samba 
que agoniza, mas não morre! •





“Samba Lenço”, com Jandira Felisbino e Antônio Pereira 
Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 
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