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 Todos os textos e imagens dessa publicação são de inteira 
responsabilidade de seus respectivos autores.

Apresentação
Junho de 2012. Rio Claro completa seus 185 anos.
Esta Revista nº 9 trouxe para a equipe do Arquivo 

responsável por sua organização, gratas surpresas. De pronto, 19 
artigos que chegavam e nos presenteavam com temas, vivências e 
diferentes aspectos sobre a cidade. Desses, 17 estão aqui impressos.

Interessante notar a presença de nossa Floresta em quatro 
artigos que abordam visões e experiências de manejo dessa 
maravilha natural.

A cultura e a arte também marcam nosso território/tempo 
com artigos escritos por pessoas que viveram intensamente os anos 
60 e 70, com todas as contradições que significou fazer arte, em 
tempos de exceção. Sem saber o que o outro articulista escrevia, 
pode-se encontrar um sendo citado em outro, o que mostra e 
comprova as muitas vidas que se entrelaçaram e dispersaram-se 
ao longo do tempo.

Também se verifica a forte presença da comunidade negra, 
saindo do silenciamento imposto.

Mais uma vez, a Revista do Arquivo apresenta para a 
cidade, pessoas que marcaram vidas, construíram caminhos e que, 
muitas vezes, não foram conhecidas.

Como em junho comemoramos a Semana Mundial do 
Meio Ambiente, em nossa capa, homenageamos  a iniciativa do 
cuidado com o lixo produzido pelos rio-clarenses e a necessidade 
de nos engajarmos, podendo  torná-lo  produto positivo ou, se não 
nos alertarmos,  caso de calamidade pública. Precisamos, cada vez 
mais, pensar e atuar contra o desperdício, contra o lixo nas ruas e 
a favor de uma cidade limpa, bonita e que cuida bem de todos.  

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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Tempos modernos 
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”

Cinco décadas que mudaram Rio Claro e o mundo

     Alvorada! Sob os acordes disso-
nantes da Bossa Nova, Juscelino Ku-
bitschek, inflacionariamente, esbanja 
sorrisos Colgate na inauguração de 
Brasília. Oscar, de Arquitetura. Tom, 
de Maestro Brasileiro.

O sertão planaltino vira um mar 
de esperança, progresso e burocracia. O 
mundo lá de cima se deslumbra com a 
suspeita de que há vida inteligente abai-
xo do Equador. Afinal, foram cinquenta 
anos em cinco.   

Jânio prepara a sua vassoura, 
afoito para varrer toda a corrupção re-
manescente do getulismo pessedista. 
Via bilhetinhos, assume para acabar 
com as rinhas de galo, o lança-perfume, 
o biquíni e as casas de meretrício. A po-
lítica delira na zona tropical.

Abalo profundo na Nação. Re-
núncia? No vácuo do pão com morta-
dela e caspas ao ombro, o País se vê 
entregue à famigerada esquerda goular-
tbrizolista. O espectro do mais vivo fan-
tasma argentino, Che Guevara, ronda a 
América Latina. De Cuba, mísseis nu-
cleares aspiram a trespassar as fronteiras 
do Tio Sam. Kennedy salva o planeta e 
em Rio Claro vira nome de rua, que bem 
poderia se chamar Francisco Scarpa. 

O mundo sofre da radical divi-
são bicolor: brancos e vermelhos. Ca-
pitalistas e comunistas apostam no jogo 
imperial todas as suas fichas e falanges. 

No Brasil, prevalecem os ver-
des. Os militares assumem o poder e vai 
todo mundo fazer a lição de casa. Tran-
samazônica, Projeto Rondon, Usinas 
Nucleares, Mobral, combate à corrup-

Década de 1970. Da esquerda para direita: Valéria Duarte Salomone, modelo da 
Agência David Cardoso e Cressione. Fonte: Acervo da família Spadari

1958 - O presidente Juscelino Kubitschek inaugura na Assistência torre de petróleo. 
Na foto, com Ulysses Guimarães e Liliam Quilici. Foto Diário Associados. Acervo 
do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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ção, fim da inflação. Nada dá certo, mas 
errar é humano. Custo? No máximo uns 
duzentos e cinquenta mortos, outros 
cem desaparecidos. Alguns tantos bi-
lhões de dívida externa.

Mas não se fala mais 
nisso!Anistia ampla, geral e irrestrita. 
O cheiro do povo prevalece sobre o dos 
cavalos, que voltam para os quartéis. 
Pesadelo vencido. Diretas-Já, garantidas 
por um vice em exercício e um multi-
presidente que nunca chegou exatamen-
te lá. 

Na sequência, fracasso civil. De 
novo? A experiência endossa. Planos, 
entre cruzados de esquerda, de direita e 
heterodoxos, somados a um impeach-
ment e uma dose dupla de sociologia, 
conduzem à rota do real. Uma estrela 
vermelha segue rota ao Cruzeiro do Sul.

Ao se dar conta, a modernidade 
pós-Brasília, já quarentona, torna-se ob-
soleta para algo  mais novo: a globaliza-
ção. Seja onde for, aqui estamos. Tudo 
é possível. Senão, como explicar Lula, 
Dilma? Em meio a tudo isso, um povo 
altaneiro perdeu sua ingenuidade.

Sob o impacto consumista e da 
revolução dos costumes, o município 
atentou para o desenvolvimento. Des-
pertou para a questão social destiladora 
de drogas e violência, nunca, porém, 
perdeu de vista o charme e o talento de 
seus Anos Dourados, quando todos de-
sejam apenas ser felizes. 

Brasília no mapa. Sputinik no ar. 
Fuscas por toda parte. A década de 1960 
mais que promete. Os Tempos Moder-
nos em Rio Claro dividem as opiniões. 
Enquanto para alguns representam evo-
lução, tempos bons e democráticos – 
com dentifrícios, enceradeiras, lambre-
tas, telefones e televisão – para outros os 
“dias de hoje” significam confusão. 

Da sacristia, ainda de batina, 
fala a voz da experiência, antes que os 
ventos do Vaticano II soprassem sobre 
o tom católico local. As irmãs do Purís-
simo e da Santa Casa mantêm o uso do 
hábito e as igrejas, as imagens. Os sacer-
dotes celebram a missa de costas para os 
fiéis, de frente para o altar. 

O padre reflete sobre a mudança 

dos tempos – Quando vim para cá havia 
só uma paróquia. A política era do tipo 
a permitir esclarecimento para a popu-
lação; o povo ouvia os meus conselhos. 
Fui o centro do desenvolvimento de 
tudo. E com isso a cidade foi crescendo. 
Só não se desenvolveu o governo. Pa-
ralisaram-se as quatro colunas básicas: 
energia elétrica, água, esgoto e estrada. 
Se houve algum surtozinho de progres-
so foi porque Rio Claro tinha luz elétri-
ca. Mas o povo não evoluiu. 

Em época de efervescência, o 
pároco não dispensa a política – Desde 
o momento em que os bons rio-claren-
ses, homens dignos, deixaram o poder, 
aconteceu o que está aí, grupos se digla-
diando, este ambiente de desconfiança, 
qualquer um se candidatando, sem a vi-
são que possuíam os antigos e grandes 
políticos locais. 

Otimismo em trânsito. A alegria 
do som de um realejo percorre as ruas. 
Por um cruzeiro (Almirante Tamanda-
ré) se lê a sorte. “Tá bom”. Da janela ou 
da porta da casa, a consulta. O homem 
abre a caixinha de mensagem, tagarela 
orgulhoso com o periquito que, gracio-
so, lhe desce do ombro e desempenha o 
oráculo. Retira da caixa um papel com 
mensagem escrita, dá uma bicadinha 
para confirmar a escolha. Ao ler, o sorte-
ado vislumbra seu futuro. “Um mundo 
de oportunidades o espera, repleto de 
felicidades”. 

O homem do realejo esvai-se 
por uma fenda no tempo. No silêncio 
deixado, certa nostalgia. Nunca nin-
guém lhe perguntou o nome. O que teria 
acontecido com o periquito? 

Mercearias e cooperativas dão 
lugar a supermercados. Não há balcão! 
Os quintais somem, aos poucos, sob a 
especulação imobiliária. Hortas e gali-
nheiros nas casas são coisas passadas. 
Dona Maria, típica dona de casa, re-
clama – Não se vê mais a fartura que 
havia antes, frutas, verduras, tudo mais 
gostoso. Até comprar agora é diferente. 
Se a gente não tiver cuidado o verdurei-
ro xinga. Antes, não! Todo mundo era 
educado. O povo agora é desconfiado e 
explorador. 

Novidade na praça. Compras à 
prestação. Parece maravilhoso e muito 
fácil. Até o pessoal conferir os paga-
mentos... Com juros e correção para 
uma inflação galopante, com arrocho 
salarial, tudo fica mais caro. 

Na contrapartida do dinheiro à 
vista, os Peg Pag e Lev Pag fazem su-
cesso. Consumir é chique. Tão familia-
res tornam-se as marcas que passam a 
ser sinônimos dos produtos: Bom Bril, 
Gilette, Rinso, Conga, Nescafé, Mo-
dess, Leite Moça, Karo, Nescau, Kres-
to. Some a Cerejinha! É o império da 
Coca-Cola, tomada, preferencialmente, 
no Zoéga. Depois com o sorvete da Pau-
liber. 

Segurança não preocupa. Nem 
ocupa a cadeia de hospedagem rápida 
para o descuidado ladrão de galinhas 
ou a ressaca de alguns pinguços. Bici-
cletas dormem nas calçadas com suas 
decorações em fiotex. Janelas vivem 
abertas. Dinheiro do pão e leite fica ao 
pé da porta. A chave da casa fica sob o 
vaso de samambaia. Sossego é garantia. 

Bar Phenix, 18/02/1950 – anexo ao 
Teatro Phenix, Rua 03 entre as avenidas 
1 e 2, em frente ao Jardim Público. 
Em 1957 foi demolido por Francisco 
Scarpa e se mudou para Av. 02, nº 
46, entre as ruas 1 e 2. Da esquerda 
para direita: Nelson Alexandre, José 
Alexandre (comerciante e empresário), 
menino não identificado, Neusa 
do Carmo Alexandre, homem não 
identificado. Fonte: Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro
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Barulho na madrugada não é barulho. É 
serenata. Um amor. 

A juventude sadia e alvissareira, 
porém, estaria imune a más influências 
alienígenas? A esse tal de Rock And 
Roll? Pelo sim, havia se mostrado imu-
ne a Elvis, James Dean, Marlon Brando, 
playboys, cafajestes e outras “emana-
ções do Anticristo”. 

A jovem guarda se reservava a 
bailes de debutantes, retiros espirituais 
nos feriados, Quaresma sem dança ou 
bebida nos clubes. O acesso ao mundo 
limitava-se às sessões de cinema. Sem 

baile do cabide. 
A singeleza, no entanto, sempre 

está sujeita a revezes. Sobretudo com a 
presença “dessa gente de fora”. Quem? 
Os estudantes da Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras. Moradores de 
repúblicas. Exemplo que a comunidade 
deve evitar. Sem mistura. 

A faculdade vem de dois es-
tigmas. Externo e interno. Jânio a cria 
e instala em Rio Claro sob resistência 
da USP udenista. “Interior é para criar 
galinhas”, rumina a elite intelectual cen-
tralizadora. Os nativos, por sua vez, sus-

peitam de estrangeiros. 
“Queríamos cursos de Medici-

na e Engenharia, não para formação de 
comunistas”, reclamam os reacionários 
de olho nos cursos de Pedagogia e Ci-
ências Sociais. Este, coincidentemente, 
acabou transferido durante o regime 
militar. Nega-se influência local no epi-
sódio da transferência. Até à graduação 
e titularidade nativa, a convivência com 
imigrantes fica sujeita a limites. 

Uma das sociólogas, Neusa 
Costa Davids, realiza ampla pesquisa 
sobre a vida no município. Logo sua 
atenção é chamada pela fofoca caracte-
rística da cultura local. Sobre os por ela 
chamados de “fofoqueiros”, a cientista 
observa “serem influentes na medida 
exata da força de difusão de seus me-
xericos”. Os esquinistas encontram al-
guém que os expõe definitivamente ao 
assinalar: – Sensível ao diz-que-diz e 
dele fazendo o seu divertimento preferi-
do, as classes média e média alta, tradi-
cionais ou não, dedicam uma reverência 
toda especial a certos frequentadores 
assíduos de determinados pontos das 
vias centrais. Lá, estas pessoas contro-
lam casais, namoradores, casamentos, 
adultérios, falências, desfalques, crimes 
e castigos. São os melhores informantes 
sobre relações sexuais extraconjugais. 
A influência desses elementos não está 
restrita à classe média e média tradi-
cional, entretanto, são destas classes as 
figuras mais representativas. Este grupo 
avocou o juízo sobre a vida privada de 
todos. Convém dizer que, embora tal 
comportamento seja criticado na cida-
de, o grupo é imitado por todos que têm 
oportunidade. 

Nas pesquisas de campo dos 
estudantes muita coisa da história muni-
cipal é recuperada.  Análises contribuem 
para o entendimento da vida social. As 
principais teses caracterizam os anos 
1960 com a distinção entre antigos e 
novos ricos. Os primeiros, remanescen-
tes dos fazendeiros de café, em declínio 
final, os segundos, emergentes, descen-
dentes de imigrantes que ganharam es-
paço na agricultura, indústria, comércio 
e serviços.

Jardim Público ornametado em dezembro de 1959. Fonte: Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro

Publicidade da Cervejaria Rio Claro, s/d. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro 
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Os novos costumam dizer que 
os antigos “têm pose, mas não têm di-
nheiro”. Os antigos, de outro lado, des-
denham que os novos “têm dinheiro, 
mas não têm classe”. É a contradição 
entre a nobreza esquecida e a elite en-
dinheirada. 

A perspectiva sociológica dá o 
foco, assinalando que, ao chamar para si 
o papel de “classe alta”, num processo 
de identificação, a classe média emer-
gente adota comportamento da antiga 
classe rica. Para seus representantes, o 
tempo de moradia no município é im-
portante, mais ainda, porém, é a conta 
bancária ou o diploma de médico, enge-
nheiro ou advogado. 

Ao mesmo tempo, faz registrar 
que a Filarmônica sempre sustentou o 
tradicionalismo que, no início do sécu-
lo, se traduzia em luxo, elegância e bom 
gosto. Só com o passar das décadas o 
clube veio a incorporar frequentadores 
das classes emergentes. Daí, sob efeito 
da mudança, os formalismos foram di-
minuindo. A Diretoria passou a admi-
tir que se toque violão à noite e que os 
jovens se sentem no chão, em bailes de 
carnaval. 

Pela sequência, de todos os 
clubes, o Grêmio dos Ferroviários é o 
mais majestoso. Sua arquitetura é cópia 
melhorada do clube da classe não tradi-
cional, o Ginástico. Há certa distinção 
na frequência. As moças frequentam so-
mente o Ginástico e a Filarmônica; vão 
ao Grêmio só em ocasiões especiais, 
com grupo de amigos, preferencialmen-
te. As moças do Grêmio frequentam o 
Ginástico, porém não a Filarmônica, o 
mesmo se dando com os rapazes. 

As distinções entre os antigos ri-
cos “que só gostam de aparecer” ou “fa-
zer cartaz” e os representantes da classe 
média remetem à política. O raciocínio 
dos emergentes garante: - O prestígio 
antigamente era de família, tradição. O 
povo se submetida a essa gente porque 
seus interesses estavam ligados a eles, 
mas agora que temos eleições, qual o 
patrão que vai dizer para votar em Fula-
no e o empregado vai obedecer? É bem 
verdade que há a força do dinheiro, mas 

é tudo mais democrático. 
A ideia confronta a política do 

início do século com a daquele momen-
to de transição. Para analistas, muita coi-
sa poderia ter mudado em um município 
de forte concentração operária, com fer-
roviários e trabalhadores em indústrias 
de alimentação, tecido e outras. Isso não 
chegou a acontecer porque as expecta-
tivas trabalhistas foram neutralizadas 
por composições em que as novas elites 
acabaram sobrepondo-se às lideranças 
populares. As alterações foram periféri-
cas. O perfil é conservador e clientelista. 

O discurso de campanha ade-
quado recorre à ambígua fórmula de so-
mar tradição com mudança. Ao mesmo 
tempo em que os candidatos enfatizam 
representar a tradição conservadora, 
apregoam a necessidade de mudanças, 
alimentando expectativas por implanta-
ção de novas indústrias para geração de 
empregos e valorização imobiliária.

A ideia de “renovação” é carro-
-chefe obrigatório, chegando a apregoar 
distinções entre “renovação adminis-
trativa e idealista”, “renovação radical” 
e “renovação pela juventude”. Todas 
se limitam à ideia de “renovar nomes 
no Governo”. Ao dispensar mudanças 
estruturais, visam apenas o centro do 
poder. 

Impacto industrial. De Cerveja-
ria Rio Claro para Caracu, sob a assina-

tura Scarpa, o mundo se abre. Vai daqui 
algo tão famoso, do Oiapoque ao Chuí. 
Descaipirizar é um anseio latente, mas 
sujeito a contrastes. O festejado primei-
ro asfalto, em torno do Jardim Público, 
não chega sem trauma. “Acabaram com 
as árvores antigas para isso?”, murmura 
a dona Maria, já com bóbis na cabeça à 
espera do laquê para os cabelos. 

O Cruzeiro, Pif Paf e os jornais 
de Chateaubriand nas barbearias man-
cheteiam. A rota paulista e do almejado 
reformismo nacional desemboca na Re-
volução de 1964. Rio Claro ufana-se na 
passeata que, pelas ruas centrais, repu-
dia a ameaça comunista aos brados de 
“Um, dois, três, Brizola no xadrez! Ver-
de, amarelo, sem foice nem martelo!” 

Já em primeiro de abril é con-
vocada sessão extraordinária da Câmara 
Municipal para “tomada de posição em 
consonância às gloriosas tradições de 
defesa dos postulados democráticos”, 
como arregimenta o presidente Mar-
cello Mesquista ao abrir a sessão. 

Confirmam presença os verea-
dores Adhemar Catuzzo, Ângelo Dag-
none, Aníbal Fuzzetti, Aníbal Gulo, 
Antonio Maria Marrote, Dinael Marin, 
Evandro Mastricico, Fausto Pachedo de 
Aguirre, Hélio Jorge dos Santos, Irineu 
de Oliveira Prado, Januário Sylvio Pe-
zzotti, Joaquim Abdala, Taufick Simão 
e Waldemar Karam. 

Ponto de charretes em frente a Estação Ferroviária em 1952. Fonte: Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro
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Com exceção de dois votos, 
aprova-se o envio de “Moção Democrá-
tica” ao Comando Revolucionário. O 
vereador José Crespo (PSB) é obrigado 
a renunciar sob a acusação de sindica-
lista. No total, são cassados mais dois 
vereadores Aníbal Fuzzetti (PTB) e Iri-
neu de Oliveira Prado (PTB) e dezesse-
te suplentes, acusados de “agitadores”. 
Tentativas de defesa foram inúteis. 

As pressões sobre os vereado-
res, inclusive com apoio policial, se-
riam, mais tarde, usadas para justificar 
a perseguição dos defensores de Jango 
Goulart. “Houve precipitação das deci-
sões”, alguns lamentariam. Arrefecidos 
os ânimos, a alegada periculosidade dos 
atingidos decai. Se antes todos eram 
“comunistas”, agora passam a ser en-
tendidos como “rapazes idealistas”.

Um ano do ocorrido, alguns ve-
readores propõem a anulação dos efei-
tos da decisão anterior. O requerimento 
proposto afirma que as acusações eram 
improcedentes. A tentativa, contudo, 
torna-se infrutífera. Outro grupo de ve-
readores requer à Mesa que se dê co-
nhecimento da iniciativa às autoridades 
militares e policiais daquilo que consi-
deram a “marcha da subversão e contra-
-revolução em nossa cidade”. Fica tudo 
por isso mesmo. 

Afastado da responsabilidade 
de decidir sobre o seu destino e sob a 
égide de uma ficção constitucional, o 
brasileiro vai curtir o milagre econômi-

co em sua ilha de tranquilidade. 
O ritmo é do “american way of 

life”. Forte dose de bovarismo. Logo 
as charretes do Ponto da Estação vão 
desaparecer. As crianças ainda fanta-
siam com as histórias de Vovô Simões 
na hora do almoço e os adultos com os 
“Fatos e Comentários” de Ribeiro Man-
cuso. Estrepolias no Buraco Quente sus-
tentam a pauta. É a PRF-2 no ar, com 
auditório e tudo. Nas praças, o Serviço 
de Alto-Falantes Primavera toca um 
estranho imitador de João Gilberto que 
se enveredou para o rock-and-roll. Um 
cabeludo. Promete o rapaz. 

Mercado e publicidade inves-
tem na juventude que aqui repercute a 
revolução mundial de comportamentos. 
Entram em cena a Jovem Guarda, os 
movimentos alternativos e estudantis. 
“Stop the Vietnam”, arriscam os mais 
afoitos. 

Tudo muito estranho... Mulher 
usando calça comprida (só o Cresta con-
serta calça Lee). Homem usando sandá-
lias. Cabelos crescem. Saias encurtam. 
Tentativa de abolir calcinha e sutiã não 
vira. Novelas, festivais, “Família Tra-
po”, “Adoráveis Trapalhões”, “Show 
do Dia 7”, “Esta Noite se Improvisa” e 
“Perdidos no Espaço”, este para a peti-
zada, retiram as cadeiras das calçadas e 
as colocam em frente à televisão. 

“É uma brasa mora!” O público 
delira com o show de Roberto Carlos no 
Ginástico. Brindes de elefantinhos da 
Shell lançados do palco são disputados 
às lágrimas. “O mundo é bom, a felici-

dade até existe”. Sob pressão do regime 
político fechado, a cultura nacional fer-
ve com a renovação da música, cinema, 
teatro, artes plásticas, revistas e jornais. 
O Pasquim lança a Skol em lata de Ar-
naldo Pecini. “Enfia o dedo e rasga”. 

Guerrilhas à parte. Esquadrão 
da morte? Ninguém sabe, ninguém viu. 
Coturnos não deixam pistas. Nem teste-
munhas. 

Como tem milagre na econo-
mia, crescimento de mais de 7% ao ano, 
o negócio é aproveitar para deixar sau-
dade. Na plenitude do sono (leito da de-
mocracia) os jovens, já não mais ingê-
nuos, garantem-se, agora sim, com baile 
do cabide e noitadas boêmias. Nada 
mais é impossível. Nem serenata com 
piano sobre uma caminhonete. A libe-
ralização sexual desprestigia o profissão 
mais antiga. Fecharam a zona? Resta 
uma chegada ou outra a Piracicaba ou 
a Viracopos. Melhores são os acampa-
mentos mistos na Usina do Lobo, Broa, 
Cantagalo e região. Evitam o Trevo da 
Morte. 

Nada como o charme do namo-
ro no Panqueca, mesmo à custa da fila 
para entrar. Cherry Brand e Pipper ao 
aroma de Chanel nº 5, Lancaster e pó 
compacto embalam o romance. Comer 
bem é no Akamine. Vale o mesmo para 
o Coca´s Bar (onde hoje é o Rekint), res-
taurante com pizzas ao som de violinos. 
O “footing” no Jardim Público garante 
o movimento noturno entre um sorvete 
e outro no Ponto Chic, à entrada do Ex-
celsior. Mais acima, tem o Snob´s. Em 

Inauguração do restaurante 
Akamine, s/d. Fonte: Arquivo 

Público e Histórico de Rio Claro

Cine Excelsior, s/d. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro
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frente à estação, o Totem Grill. Opções 
não faltam. Rainha, Tête-à Tête e tudo. 

O espírito cívico preserva-se 
orgulhosamente nos glamourosos des-
files escolares. Os ensaios antecipados 
de quase um mês, da fanfarra do Purís-
simo, dão o tom aos pássaros da Praça 
da Liberdade. Som de marimbas no ar. 
Fora das aulas, a moçada distribui-se en-
tre as turmas do Morcego, Anjo Branco, 
14 Bis, Gato Preto e a Dúzia, organiza-
doras de brincadeiras dançantes à Cuba 
Libre na Casa do Tui. Baile da Aleluia 
e Festa da Cerveja no Ginástico, caneca 
em punho, são imperdíveis. 

Apolo 9, Jules Rimet, Emerson 
Fittipaldi, Chacrinha em cores, tudo é 
tema para colocar o bloco na rua. A Ca-
pital da Alegria traz a rumbeira Valéria, 
o Meira, Cida Frandi, ambas as Florizas, 
o Nélson Salomão e muito mais. Tanto 
mais que, do centro, o desfile acaba na 

Visconde. Por um tempo, depois, acaba 
mesmo. Em seguida volta à espera de 
sambódromo. 

A sede central das confrater-
nizações, nem se fala (bebe-se), é “A 
Toca”, célebre desde sua inauguração 
por artistas da Rádio Nacional. Do an-
dar de cima, nos embalos do Stonage, 
a coisa rola ao balanço do pop-disco. E 
não tem pó. 

Nas marcas do tempo, mui-
tos mudam da cidade. A cidade muda. 
Novo prédio para a Prefeitura e Câmara. 
Estádio Municipal e do Velo. Avenida 
Visconde. Alguns transtornos. “Muda-
ram as mãos das ruas 8 e 9, será que não 
têm nada mais importante para fazer?” 
Imigrações vão mudando o perfil do 
voto na urna. Novos bairros são urba-
nizados. 

O Distrito Industrial chega com 
sindicatos e desafios ambientais. Gurgel 
despreza a orientação do professor de 
mestrado que lhe garantiu “carro não se 
fabrica, compra-se”. Entra na História. 
Incomparável. 

De flexibilização à distensão, o 
regime abre-se. Vista d´olhos, realidade 
se impõe: inflação boliviana, qualidade 
de ensino da Escolinha do Golias, segu-
rança colombiana, perspectivas africa-
nas, dívida continental. É a globalização, 
com Fidel ainda lá e Lula já aqui. E a 
mãe Dilma, do PAC. Vai todo mundo 
cuidar dos filhos e netos. 

Depois de tudo, multiplicadas 
as transformações, pais, mães e avós, 
enfim, estão prontos e acabados. Sus-
peita-se hoje de que aquela confluência 
de fechamento do regime político com 
liberalização de costumes talvez não 
tenha sido a melhor química, apesar da 
saudade. Alienação cívica e falta de ru-
mos traçaram uma década perdida. 

À geração de agora coube o pri-
vilégio de viver em um país emergente. 
Economia forte. Empréstimo ao FMI, 
quem diria! Estabilidade política. Depois 
de muito tropeçar em pacotes e planos 
antiinflacionários, a classe média se viu 
achatada e os excluídos subiram na pi-
râmide. O Governo garante. A realidade 
virtual desmancha tudo o que é concreto 

e no ar e instala um clima geral de vazio, 
de impessoalidade. 

Enquanto bicicletas indisci-
plinadas são desafiadas a ciclovias e 
pichações comprometem a cena, recal-
citrantes lamentam, “os bairros é que 
elegem prefeito e vereadores, o povo do 
centro e da classe média não apita mais 
nada”. Separados da população mantida 
atrás das grades residenciais, bandidos 
executam-se nas ruas. Nem ladrões de 
galinha nem pinguços, mas organiza-
dos. Com diploma. Tudo é tecnologia. 
De que terão saudade os adolescentes de 
hoje quando se tornarem adultos? Ipad, 
ipod? Tablet? 

A característica da hora aponta 
para a banalização da violência e es-
vaziamento de valores e das paixões. 
“Amizade é coisa de antigamente”, al-
guém desdenha em defesa dos compro-
missos e negócios vigentes. Conforma-se, 
pois. Sem contar o estresse, prevalece a 
ética mínima, “topa tudo por dinheiro”. 
O legal e o moral são substituídos pelo 
pragmatismo cínico. Dá ou na dá? Ma-
lhações e energéticos, mil. Tudo sarado. 
Vale a notoriedade nas redes sociais (fe-
licidade é receber e-mails) e cuidar da 
vida, enfim. 

Enquanto isso, os “dias de hoje” 
ainda dividem opiniões. Se para alguns 
representam a conquista da democracia e 
emergência na economia global, tempos 
bons, para outros significam confusão 
movida a ansiolíticos e antidepressivos. 

Colombo abriu as portas e Niet-
zsche martelou os últimos pregos que fe-
charam o caixão dos tempos modernos. 
Apocalipse? Não! É a vez da pós-mo-
dernidade. Desidratada do real. A vazia 
imagem do homem reflete a preconiza-
da morte de Deus. Babel Google funda-
mentaliza a ausência de limites. No fim 
da história, o leão de Rio Claro, imóvel, 
tremula em alguma bandeira. O hino 
de Celeste Calil ganha novos arranjos. 
A Orquestra Filarmônica ensaia. O Mi-
guel engraxa sapatos no Jardim Público. 
Tudo passa. Os passos se apressam para 
não se sabe onde.“Olha aqui.” Flash! •

Década de 1970. Jane e Noriel 
Spadari. Fonte: Acervo da família 
Spadari
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 Enquanto o ator – seria o Ivan Capelato? – do grupo de teatro Eme ao Cubo (Música, Mensagem e 
Momento) declamava no palco da Sociedade Italiana o ideal romântico compilado pelo mentor e diretor do 
grupo – Odécio Penteado – uma procissão muito estranha se deslocava do prédio da Prefeitura Municipal 
para o Jardim Público do outro lado da Avenida Três. Lá no seu ato, o ator declamava mais ou menos o se-
guinte: “Peço licença para dizer algumas coisas. Primeiramente, para desfraldar este canto de amor publi-
camente. Sucede que só sei dizer a palavra amor quando reparto o ramo azul das estrelas. Uns se habituam 
a fumar, outros, a tomarem seus cálices de frustração no balcão da tarde que morre e meio atônitos ainda 
vão se acostumando a viver. Acontece que a felicidade - no dizer de um ascensorista filósofo – é o mais 
poderoso dos alimentos. Se não fosse o encontro com o amigo em alguma esquina do planeta ou a mulher 
bonita impregnando o entardecer com o seu sorriso, há muito teríamos desistido. Todavia, a vida é uma lon-

Memória e Fantasia  
Carlos Áureo de Arruda Campos (Halo)
Autor de peças teatrais, poesias e contos

E-mail: haloarruda@hotmail.com

(Uma Quase Memória I )

Grupo M³ - Da esquerda para direita: Carlos Áureo de Arruda Campos e Magalhães. 21/12/1967 - Encontro de Natal na 
Filarmônica (Foto doada pelo autor ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro).
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Elenco do grupo teatral M³ - 21/12/1967 - Encontro de Natal na Filarmônica. Da esquerda para direita, em pé: Solinha 
(músico), Elaine Amato (atriz), Mariza Veloso (coral), Cristina (coral), João Carlos Navarro (ator), Marta (coral), não 
identificado, Denise Veloso (coral), Oswaldo (coral), Bete Caligaris (coral), Vitu (músico e diretor musical). Da esquerda 
para direita, sentados: Vicente (som e luz), Odécio Penteado (Diretor Geral), Halo (ator), Magalhães (ator), Sandra Jordão 
(coral), Tião (ator) e Berenice (atriz). 

ga viagem não se sabe para onde 
e quanto mais o tempo passa cada 
vez mais longas as viagens vão fi-
cando”. 

Para quem espia a praça, 
a procissão dos atores vindos de 
longe, vagarosamente, como num 
filme em câmera lenta, está agora 
a atravessar o asfalto da Avenida 
Três em direção à calçada do jar-
dim. Atores e atrizes “figurinam” 
malhas pretas de balé e seguram 
hastes de incenso a esfumaçar. 
Todos têm um olhar de penetrante 
concentração confundindo a quem 
olha, se estão a representar a lou-
cura ou algo, digamos assim, de 
um estranho e até insondável mis-
ticismo, podendo também remeter 
a uma compulsiva recorrência ao 
sagrado. Alguém comenta: “Dei-

xaram a porta do hospício aber-
ta”.

A procissão prossegue com 
seu inconfundível cacoete lírico-mís-
tico, a causar estranhamento, mas 
não constrange a massa que agora 
se formara em sua volta. 

Os olhares das atrizes e 
atores são santos, mas também 
desafiadores. Há neles algo de 
puro que de tão puro remetem 
ao profano. Por isso intriga. Por 
isso instiga.  Depois de cerca de 
uma hora para percorrer cem me-
tros em troca de passos morosos, 
lentos e preguiçados, agora os es-
trangeiros estão encurralados pelo 
“povão” numa espécie de corredor 
polonês e tem-se a impressão de 
que poderão, a qualquer momen-
to, se tornar vítimas de agressões 

de alguns indivíduos já excitados 
e em aparente exaltação miméti-
ca. Um ator da cidade  – o Tião ou 
seria o Troya? – é reconhecido por 
um deles que consegue convencer 
os demais para que protejam o 
conterrâneo e também os outros 
atores da encenação inusitada da-
quela comitiva. 

 A marcha lenta prosse-
gue. Enquanto isso, no teatro da 
Sociedade Italiana, o ator do Eme 
ao Cubo prossegue na sua fala: 
“Velho burocrata, meu amigo 
aqui presente, nada fez com que 
tu te evadisses e não és responsá-
vel por isso. Construíste a tua paz 
tapando como fazem a térmitas 
(os cupins) todas as saídas para 
luz. Ficaste enroscado em tua se-
gurança burguesa, nos ritos su-
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Grupo de teatro M³ (Foto doada ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro por Lígia Maria Cerri)

focantes de tua vida provinciana. 
Agora, a argila de que és feito já 
secou e nada mais poderá desper-
tar em ti, o músico, o poeta ou o 
astrônomo que talvez te habitas-
sem”.

Lá no belo, bem cuidado e 
acolhedor jardim central da cida-
de, “pracinha” que encantou a co-
mitiva do poeta Vinicius de Mo-
raes no dia seguinte de seu show 
e noitada boêmia no Restaurante 
Akamine, então, lá no passeio 
desse jardim os atores, a trupe do 
Living Theatre engrossada por 
atores da ECA – USP agora es-
tão postados num grande tablado, 
montado no centro da praça que 
é formada por duas quadras. Em 
cada canto do tablado, como se 
fora um enorme ringue, os atores 
aos pares, um deles com o indi-
cador apontado para a cabeça do 
outro, dá “um tiro com a boca” 
num alto som gutural impostado e 
ensaiado. Todos atiram ao mesmo 
tempo. Todos os que recebem o 
“tiro” caem ao mesmo tempo. Le-

vantam-se e repetem a cena. De-
pois de alguns tiros e suas várias 
quedas, o povo no entorno daque-
le palco também faz o mesmo som 
do “tiro” e daí para frente passa 
a atuar e a ter uma participação 
mais ativa, ou melhor, passa a se 
envolver de tal forma que parece, 
então, fazer parte do elenco, dei-
xando de vez a passividade ou a 
insegurança que poderia levar, 
talvez, até à agressão dos atores 
diante do estranho daquela ence-
nação.  

 Lá na apresentação do 
Eme ao Cubo, o maestro Rogé-
rio Rossini comanda “Roda Vida” 
do Chico. Uma fotografia do Che 
Guevara – aquela que o imortali-
zou e é comercializada em pôs-
ter pelo mundo todo –  tem sua 
imagem  projetada no palco da 
Sociedade Italiana e um ator de-
clama a famosa carta que Che es-
creveu aos pais: “Meus queridos 
pais. Desculpem-me se eu não fui 
aquele médico com quem vocês 
tanto sonharam. É que, o sentido 

de liberdade que existe dentro de 
mim, é bem maior do que a minha 
própria vontade de viver...”

Após a declamação Rogé-
rio entra com o coral que canta 
“Guantanamera”. Enquanto isso, 
os artistas de vanguarda originá-
rios de vários países, cosmopoli-
tas assumidos, procuravam agora 
interagir com o público no asfalto 
do encontro da Rua Três com a 
Avenida Um. Enormes tambores 
rufavam a comandar e estimu-
lar os opressores a arrastarem e 
barbarizarem sofridas mulhe-
res oprimidas que, acorrentadas, 
gritavam desesperadamente. As 
atrizes, literalmente, se ralaram 
no piche. Alguns atores jogavam 
baldes d’água na rua enquanto ou-
tros varriam, passavam rodo e en-
xugavam o molhado. Pessoas do 
público interferiram no conflito 
e libertaram as mulheres aprisio-
nadas. Os tambores aceleraram e 
o ato foi como que carnavalizado 
e todos caíram na maior “gan-
daia” em congraçamento invejá-
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vel. Nunca mais se viu espetáculo 
igual em Rio Claro. 

O circo Living levou con-
sigo, na sua brevíssima passa-
gem pela cidade azul, um jovem 
artista da terrinha, e cuja sensi-
bilidade artística é reconhecida 
hoje em dia pelo planeta afora. 
Porém, sabemos, obviamente, que 
a memória infantil e a memória 
da adolescência desse artista são 
desta terra que fora dos Indaiás, 
daqueles índios dos quais só te-
mos sítios arqueológicos para ten-
tar desvelar a sua história. Quan-
to ao Eme ao Cubo, lá no palco 
italiano da Sociedade Italiana, os 
atores e atrizes amadores e o ines-
quecível e afinado coral de jovens 
regido pelo Rogério encerravam 
o espetáculo com a  música Roda 
Viva para em seguida conclamar e 
apelar aos berros ao público que 
lotava o teatro: “Dai amor, ir-
mão!!!!!!” 

Mudo daqui para frente, 
mudo de mudança e não de mudo 
de mordaça, o tom deste discurso 
de pretensão memorialista, e pas-
so a algo de teor, digamos assim, 
expiatório e de apelo quase que 
freudiano de uma busca da “cura 
pela palavra”. Escrevo daqui para 
frente da forma como dizia Gui-
marães Rosa com a “cabeça solta” 
e só vou me escutar daqui a al-
guns outros escritos que pretendo, 
sem vãs promessas, desenvolver.

São ingênuos, românticos, 
idealistas disseram desses jovens 
os severos críticos “politizados”. 
Muitos desses, convictos fãs tar-
dios do moribundo stalinismo e 
que foram denominados pelos 
perseguidos de “patrulheiros ide-
ológicos” e que, também tardia-
mente, se encantaram com e então 
pregavam o realismo socialista 
nas artes em geral. Brecht era o 
guru revolucionário e Stanislas-
visk o reacionário. E se fez com 
o teatro o que nunca se deveria 
ter feito: um núcleo, uma célula 

João Carlos Navarro de Andrade e Tião D´Ávilla - 21/12/1967 - Encontro de 
Natal na Filarmônica (Foto doada ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro 
por Tião D´Ávilla)

de resistência a lutar contra a di-
tadura. Foram anos de uma pobre-
za criativa de dar dó. Muitos fra-
cassaram. Quem, cara pálida? Os 
que só votaram em presidente da 

república aos quarenta anos. Os 
exilados, os torturados, os que se 
esconderam por vergonha de mos-
trar a sua vergonha em público. O 
medo do terror e da tortura incen-
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Flâmula do M³ (Fonte: Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro)

tivou suicídios pela embriaguês 
exagerada, sem tréguas. Pensar 
era proibido “no país das mira-
gens”, até que um baiano aliviou 
um pouco, cantando que era proi-
bido proibir. Ele foi “aliviado” do 
país. Teve que ir cantar em Lon-
dres: “Eu não quero ficar aqui, eu 
quero voltar para a Bahia”. Uma 
nauseante sensação de fracasso 
dominou mentes e corações e a 
mediocridade assumiu arrogante 
o controle da educação e da cultu-
ra. Os medíocres venceram e ven-
deram as suas mercadorias como 
se arte fora, como se cultura fos-
sem, como se educativas fossem.

 Fracassamos. A “indús-
tria cultural” já dominara o mer-
cado. A educação se transforma-
ra numa mercadoria como outra 
qualquer. Muitas escolas viraram 
verdadeiros mercados persas. 
Muita gente do teatro migrou para 
a televisão e vimos muitos dos in-
telectuais de esquerda a viver in-
sofismável ambivalência: “esses 
intelectuais que são as duas coisas 
ao mesmo tempo, os últimos ini-

migos dos burgueses, e eles pró-
prios os últimos burgueses”.

 Naqueles tempos, a ron-
dar a todos, lá estavam pelas 
sombras a espreitar e a capturar 
artistas e educadores os agentes 
do governo repressor. As gentes 
de teatro ameaçadas e agredidas. 
Eram os tempos do AI-5. Uma 
censura arrepiante, grosseira e 
inculta que a tudo podava com 
critérios ridículos e imbecis. Ven-
do hoje, seria cômico se não hou-
vesse sido trágico. Precisaríamos 
perguntar às vítimas, se elas acha-
ram ou acham graça. Censuraram 
e recomendaram que se prendesse 
o autor subversivo Sófocles. Ima-
ginem a cena sonhada pelo agente 
da ditadura: “Você é que o So-
flócles? Têje preso!” Educadoras 
e educadores perseguidos, apri-
sionados, torturados. Freiras se-
viciadas. “As formulações sobre 
o desenvolvimento educacional, 
as mais progressistas, recusavam 
a concepção de um curso linear, 
evolutivo, ao contrário, tratava-se de 
criar um processo dialético com-
plexo, que implicava “revolução”, 
evolução, crises, mudanças desi-
guais de diferentes funções, incre-
mentos e transformações qualita-
tivas de capacidades.”  

 Isso, por incrível que 
possa parecer ao jovem educa-
dor de hoje, isso era contrariar 
os interesses dos que defendiam 
a ditadura naqueles tempos. E 
vieram a censura, as prisões e 
torturas.  Apesar de toda essa re-
pressão, mesmo assim surgiram 
alguns educadores e educado-
ras  que desenvolveram traba-
lhos com crianças e jovens, por 
acreditarem que, pela educação, 
conseguiriam levar conhecimen-
tos para a formação de uma nova 
geração. Com governo, sem go-
verno, apesar do governo. Como 
disseram uma educadora e um 
educador, conspícuos, “a crian-
ça é desde sempre um ser social, 

sendo que sua singularização 
como pessoa ocorre juntamen-
te com sua aprendizagem como 
membro da cultura, ou seja, o 
desenvolvimento implica o en-
raizamento na cultura e a indivi-
duação”.

 Então, escrevo essa pe-
quena memória, meio memória 
fantasiosa e gulosa por não mais 
muito mais escrever e relatar, 
rabisco essa como que mais ou 
menos memória e, assim, aqui 
escrevo, especialmente, para as 
educadoras Maria Nilde Masce-
lani, Ana Maria A. Gentil, Nilce 
Altenfelder A. Campos, Maria 
Teresa de Arruda Campos, Olga 
Salomão, Carmem Guimarães. E, 
também, a lembrança do inesque-
cível, estimado e doce professor 
e poeta Luiz Martins Rodrigues 
e seu filho, o educador, cronista, 
dramaturgo e poeta Jaime Leitão. 

 Memorizo e fantasio 
para as muitas educadoras e os 
muitos educadores que nesse 
“ofício de viverem” para ensi-
nar/educar e, generosamente, 
cuidarem da cultura e da me-
mória da cidade de Rio Claro e 
que não se deixaram abater, não 
se entregaram, nem pensaram e 
viveram como aqueles que se di-
ziam e dizem vencedores e dos 
quais nos lembrou e alertou tão 
ironicamente o Darcy Ribeiro: 
“Fracassei em tudo o que ten-
tei na vida, tentei alfabetizar as 
crianças brasileiras, não con-
segui. Tentei salvar os índios, 
não consegui. Tentei fazer uma 
universidade séria e fracassei, 
tentei fazer o Brasil desenvolver-se 
autonomamente e fracassei. Mas os 
fracassos são minhas vitórias. 
Eu detestaria estar no lugar de 
quem me venceu”. 

“Se non è ben vero, è 
‘bene’ trovato”

 É o que espero, por en-
quanto, neste primeiro capítu-
lo .•
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O Living Theatre em Rio Claro 
Ilion Troya
Ator e integrante do grupo Living Theatre

Em meados de janeiro de 1971, 
a internacionalmente renomada com-
panhia The Living Theatre realizou, 
em Rio Claro, uma de suas raras repre-
sentações em praça pública no Brasil, 
antes de ser alvo da ditadura militar: 
detida, julgada e expulsa por ato presi-
dencial, sete meses mais tarde.

Rituais e Visões de Transfor-
mação, uma ação teatral sem palavras, 
era a segunda peça de O Legado de 
Caim, um ciclo de espetáculos para 
ambientes alternativos, que o Living 
Theatre havia iniciado no Brasil.  Con-
tando com a participação de estudantes 
da Escola de Arte Dramática/Escola 
de Comunicações da USP, a peça es-
treou no Embu das Artes, na grande 
São Paulo, em dezembro de 1970 e foi 
apresentada em Rio Claro, em janeiro 
de 1971.  Entre os estudantes figurava 
um jovem artista rio-clarense, o ator 
Tião D’Ávila.

No final da tarde, os atores 
haviam pintado sobre o asfalto, na 
encruzilhada da Avenida Um com a 
Rua Três, uma  estrela de seis pontas, 
de 15 metros.  Em cada ponta haviam 
desenhado símbolos de seis formas de 
escravidão: o trabalho assalariado, re-
presentado por um cifrão; a proprieda-
de privada, por uma casa; o poder do 
Estado, por uma coroa; a violência da 
guerra, por uma espada;  o amor do-
minador, por um coração; e a morte 
prematura, por uma caveira.  Naquela 
encruzilhada, diante de cada ponta da 
estrela, a Prefeitura havia montado seis 
praticáveis e, bem no meio da praça, 
erigido um palanque alto.

Já era noite, quando teve início 
a representação. Pé ante pé, vindos do 

O Legado de Caim - Capa da edição francesa das peças criadas em 1970-71 
pelo Living, no Brasil

Antigone - Ilion Troya (Hemon), Judith Malina (Antigone), Raaja Fischer (Polinices), 1983 - Foto Bernd Uhlig
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Paço Municipal,  os dezoito atores saí-
ram em fila, segurando bastõezinhos de 
incenso acesos entre os dedos de ambas 
as mãos.  Uma “procissão perfumada”.  
Fitavam nos olhos cada pessoa que se 
aproximava, curiosa.  Tentavam esta-

Antigone - Ilion Troya (Hemon), Judith Malina (Antigone), Raaja Fischer (Polinices), 1983 - Foto Bernd Uhlig

Visão do Apokatástasis, Paradise Now, Companhia do Living Theatre: Bill Shari, 
Judith Malina, Julian Beck, Steve Ben Israel, Mel Clay, Rod Beere e outros.

belecer com esse “não público” a mais 
profunda  relação possível.  Aceitando 
as reações mais díspares a essa troca de 
olhares, o Living procurava transfor-
mar a alienação da vida urbana.  Aque-
le diálogo silencioso induzia um estado 

de transe consciente. Lentissimamente 
com a intenção de santificar o espaço e 
todos os presentes, a procissão chegou 
ao palanque no qual os atores foram 
subindo.  No alto do tablado, encena-
ram a visão da resistência à violência e 
um ritual de reconciliação.  A Visão da 
Apokatástasis.

Divididos aos pares, uma víti-
ma e um executor, os intérpretes ocu-
pavam todo o palanque. As vítimas, de 
frente para o público, como se tivessem 
as mãos atadas às costas, tensas de ter-
ror.  Os executores, de costas para o pú-
blico, contemplavam suas vítimas de 
perfil.  Erguendo o braço cada executor 
mimava um revólver apontando para a 
vítima.  Imitando o som do disparo, os 
executores erguiam o braço, enquanto 
as vítimas, de boca aberta num grito 
mudo, caíam sobre o tablado.  Volta-
vam a levantar-se, eram executadas e 
outra vez se levantavam.  Umas vinte 
vezes.  Daí, simultaneamente, todas 
as vítimas encararam firmemente seus 
executores e eles, deixando cair a arma 
imaginária, ficaram face a face com 
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elas, em silêncio. O momento da toma-
da de consciência. De um salto e com 
um grito longo e penetrante, expressan-
do sua frustração com o círculo vicioso 
da violência que gera mais violência, 
todos os atores desceram do palanque.  
O povo gritou junto com eles.

No meio do público, os ato-
res formaram a “procissão do açoite”, 
rítmica e repetitiva.  Em fila indiana, 
simultaneamente atingidos pelas cos-
tas por um açoite imaginário, reagiam 
dobrando o torso para trás, com uma 
expressão de dor no rosto e um gemi-
do.  Passo a passo, se aproximaram da 
estrela pintada sobre o asfalto, onde 
se dividiram em grupos, sobre as seis 
plataformas.  Representando senhores 
e escravos, encenaram seis Ritos de 
Sofrimento, implacavelmente, todos 
ao mesmo tempo.  O público cercava a 
área cênica e a polícia se colocava entre 
os atores e o público, representando o 
seu papel.

Diante do símbolo do dinheiro, 
no Rito do Trabalho Odiado, os es-
cravos eram dois trabalhadores e um 
patrão os comandava, estabelecendo 
vocalmente o ritmo do trabalho.  Um 
ritmo de caráter militar.  Um dos tra-
balhadores jogava a água de um balde 
e o outro escovava, com sabão, o pavi-
mento. Atravessaram a estrela e retor-
naram, na mesma rota, mesma rotina.  
Acossados pelo patrão, limitavam seus 
movimentos ao estritamente necessário 
para o trabalho.

Diante do símbolo do coração, 
desenrolava-se o Rito de Dominação e 
Submissão.  Numa “luta estética”, dois 
lutadores revezavam os papéis do se-
nhor e do escravo.  Cada vez que um 
dos lutadores tocava o chão, era punido 
com vergastadas que iam aumentando 
em número.

Na casa da Propriedade, os ato-
res interpretavam, alternadamente, os 
papéis do Rito dos Possuidores e dos 
Possuídos. Um era perseguido por ou-
tros dois, “em câmara lenta”, através 
de toda a praça, mesmo em meio aos 
espectadores. Quando a pessoa perse-
guida era presa por um perseguidor, 

o outro a  açoitava com uma cinta de 
couro macio.  Em seguida, os atores 
trocavam de papel e as perseguições 
continuavam.

Diante do símbolo do poder do 
Estado, os atores representavam o Rito 
das Forças Opostas.  Um ator, repre-
sentando o sujeito inativo, era domi-
nado pelas forças opostas: o escravo e 
seus  senhores. Deitado sobre o praticá-
vel, o sujeito respirava profundamente, 
emitindo um som grave e contínuo.  As 
Forças Opostas formavam um círcu-
lo ao seu redor e pouco a pouco, um 

por um, iam avançando sobre o sujeito 
com um ar ameaçador. Tocavam e ma-
nipulavam seu corpo, impondo as ener-
gias negativas.  A força interior, vinda 
do som contínuo que emitia, sustentava 
o sujeito através do ataque, concentra-
do em transmitir uma força positiva.  
No final do ritual, o sujeito se levantou, 
fez um grande gesto e um som alegre, 
como alguém que resistiu e subsistiu.

No palco ao lado, diante da es-
pada da guerra, desenvolvia-se o Rito 
do Comando e da Obediência.  Um 
grupo de atores, em formação militar, 

Teatro de Rua, Suíça, 1977 - Rain House, Tom Walker, Ilion Troya 
Foto Le Nouvel Ilustré



 19 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2012

Cena do Amor, peça na favela Buraco Quente e Buraco Frio, São Paulo, 1970
Mary Krapf e Paulo Augusto de Lima - Foto Judith Malina

marchava marcando passo, ao coman-
do do superior, que estabelecia um 
ritmo exasperador.  O pelotão dava 
“meias-voltas, volver” no mesmo rit-
mo, alucinadamente, até terminarem 
todos os Ritos de Sofrimento.

Diante da caveira da morte, 
com golpes vigorosos, os senhores 
batiam num “tambor” representado 
pelo corpo do escravo estendido sobre 
o praticável.  Com gestos repentinos e 
violentos, os golpes sobre o praticável, 
e as reações, improvisadas, variavam.  
A cada golpe, o sujeito se restabelecia 
e era novamente golpeado.  Assim, um 
homem se submetia automática e inde-
finidamente, sem protestar nem sentir 
a menor emoção, ao mecanismo da 
sua própria destruição. Depois de ser 
espancado muitas vezes, o escravo não 
reagiu mais.  Seus torturadores coloca-
ram sobre ele um tambor –cortado de 
um barril de petróleo –,  em que passa-
ram a bater  com pedaços de madeira: 
o tambor da morte, até se concluírem 
todos os Ritos de Sofrimento.

O ritmo do tambor assumiu en-
tão uma cadência solene e regular.  Al-
guns atores apanharam algumas cordas 
e correntes escondidas debaixo das pla-
taformas e saíram,  cerimoniosamente, 
em busca de parceiros, para o Ritual 
do Amor que Amarra.  Movendo-se 
com gestos sedutores, ao encontrar 

um par, abraçavam-se, beijavam-se e, 
bruscamente, o mestres começavam a 
amarrá-los.  Uma vez atados, os aban-
donavam pelo chão, com desprezo e 
saíam em busca de outra presa. Voltan-
do-se para o público, procuravam atar 
os pulsos de todos os espectadores que 

o permitissem. Finalmente, a figura do 
dominador que não havia sido atado, 
foi pedir, ajoelhado, a alguém do públi-
co que o amarrasse. O centro da estrela 
foi ficando cheio de atores e pessoas do 
público.  Atados e imobilizados, os ato-
res aguardavam, com olhar suplicante 
voltado para os espectadores como que 
em busca de um outro vínculo, mas 
sem indicar o que esperavam.

Aconteceu então o Rito da 
Libertação, por iniciativa do próprio 
povo, que foi desatando, um por um, 
os que estavam amarrados.  Ao serem 
libertados, os atores emitiam um som 
contínuo. Espontaneamente esse som 
ia aumentando à medida que mais pes-
soas iam sendo soltas.  Um som cole-
tivo, harmônico e cada vez mais forte, 
tomou a inteira praça. De mãos dadas, 
atores e público percorreram todo o es-
paço na enorme ciranda da alegria de 
viver e da liberdade.

Eu já havia lido sobre o contro-
vertido grupo de vanguarda na impren-

Companhia do Living Theatre no Dops de Belo Horizonte, 1971 
Foto Noticiário de jornal
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sa estrangeira e nacional.  Periódicos 
teatrais e jornais alternativos.  O Pas-
quim, principal jornal cultural e baluar-
te da resistência à ditadura, apresentava 
o Living explicitamente como sendo o 
teatro da contracultura.  Luis Carlos 
Maciel publicou a longa entrevista que 
fez com seus fundadores, Judith Mali-
na e Julian Beck, na página dupla cen-
tral, o Underground, em dois números 
sucessivos.

Também sabia que o Living 
havia chegado ao Brasil, convidado 
por José Celso Martinez Correa e Re-
nato Borghi, do Teatro Ofi cina.  Mas 
não havia meios fi nanceiros e, depois 

de longos ensaios e discussões, bem 
diferentes se revelaram as mútuas ex-
pectativas.  O Living vinha ao Brasil 
atender ao apelo da classe teatral, per-
seguida e desmoralizada pela ditadura 
militar, mas também impelido pelo 
ideal de trabalhar junto ao povo num 
país em vias de desenvolvimento. Os 
artistas brasileiros certamente deseja-
vam encontrar novos modos de fazer 
um teatro signifi cativo que não fosse 
proibido pela censura do repressivo re-

gime.  O Living queria trabalhar fora 
dos teatros, em outros ambientes e para 
o povo nas ruas.

Quase incrédulo, constatei a 
presença inconfundível de Julian Beck, 
de Judith Malina e de algumas pessoas 
que havia visto em fotografi as de suces-
sos recentes da companhia na impren-
sa estrangeira.  Deixando Nova York, 
o Living havia revolucionado o teatro 
na Europa na década de 1960.  Só mais 
tarde os conheci pessoalmente, ao acei-
tar o convite de Julian e integrar-me à 
companhia: Jim Anderson, Luke The-
odore, Mary Krapf, Birgit Knabe, Roy 
Harris, Echnaton, que haviam partici-
pado das celebradas produções desde 
Mysteries and Smaller Pieces (1964) a 
Paradise Now (1968).

Publiquei uma resenha daquele 
evento no Diário do Rio Claro, obser-
vando que o Living, um grupo de re-
nome internacional, havia representado 
em Rio Claro para um entusiástico pú-
blico constituído principalmente pelo 
povo dos bairros que passeava pelo 
Jardim Público naquela noite de sába-
do. Levei a São Paulo cópias do arti-
go para o arquivo de Judith, conforme 
havia prometido a ela na noite da re-
presentação, enquanto jantávamos no 
Restaurante “A Toca”.

Dias depois, recebi carta de Ju-
lian convidando-me a considerar entrar 
para a companhia.  Tranquei a matrí-
cula na Faculdade de Filosofi a de Rio 
Claro, no momento em que o Curso de 
Ciências Sociais estava na mira da re-
pressão militar.  Mais de um dos meus 
professores havia sido cassado, ou 
pior, preso, torturado e exilado; e um 
colega, Abílio Clemente Filho, mor-
to e desaparecido naquele ano.  Optei 
pelo teatro e pela transformação social, 
desiludido com o estado em que se 
encontrava a academia, ávido de ação 
teatral e política.

Evidentemente, as forças da re-
pressão em breve encontram meios de 
coibir o trabalho que o Living começa-
va a realizar em Ouro Preto.  Lá entrei 
para a companhia.  Acalentávamos a 
esperança de apresentar um espetácu-

lo em praça pública, durante o Festival 
de Inverno.  Detidos no dia 1º de julho 
pelo temível Dops de Belo Horizonte, 
respondemos processo no Fórum da 
Comarca de Ouro Preto.  Uma campa-
nha internacional em favor da liberta-
ção da companhia acabou desencade-
ando a decisão presidencial do General 
Garrastazu Médici pela expulsão dos 
estrangeiros “por denegrirem no exte-
rior o bom nome do Brasil.”

Desde então, nos palcos, nas 
praças, como ator, assistente de Julian 
Beck até seu falecimento em 1985, e 
depois cenógrafo e contacto do Living 
com o Brasil colaborei, ultimamente, 
em projetos teatrais e literários de Ju-
dith, tais como a publicação em 2008 
do Diário de Judith Malina: O Living 
Theatre em Minas Gerais.  Mais recen-
temente, iniciei a preparação de textos 
e tradução, e a apresentação dramática 
desses Diários e de outros textos, iné-
ditos, de Julian Beck, escritos no Bra-
sil para o Fórum das Letras de Ouro 
Preto.  Esse evento concluiu-se com 
um Ato Público de Protesto e Memó-
ria dos Desaparecidos daquela cidade, 
com a participação de Sérgio Mamber-

Judith Malina, Ouro Preto, 1971 
Foto Juvenal Pereira

Julian Beck, Ouro Preto, 1971 
Foto Juvenal Pereira
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Troya, Nova York, 2008 - Foto Saska Brown

ti, Cecilia Boal e Zeca Ligiero, os atores 
do Living Theatre Tom Walker e Brad 
Burgess, e vinte estudantes de teatro, em 
novembro de 2011.  Trabalho atualmente  
na editoração em inglês e na tradução ao 
português do Diário do Brasil de Judith 
Malina (1970-1971).

Esse Diário, que ela mantém des-
de 1947, ano da fundação do Living The-
atre, serve também de crônica da trajetória 
da companhia.  Concluo este depoimento, 
antecipando em primeiríssima edição para 
esta Revista do Arquivo Nº 9, minha tradu-
ção do seguinte excerto sobre aquela única 
representação. 

Rio Claro, SP, 15 de janeiro de 1971

O Município mandou um ônibus 
grande, de viagem, para nos buscar.  Ha-
via concordado em fornecer esse ônibus 
de São Paulo a  Rio Claro, ida e volta, e 
um jantar, além de bloquear o trânsito e 
providenciar algumas plataformas.

Chegamos à bela praça com fon-
tes e plantas.  Caminhamos entre roseiras 
planejando a localização das plataformas 
na beirada do jardim, diante da avenida 
que vai dar na estação ferroviária, o espa-
ço que será nosso, esta noite.

Pintar a estrela de seis pontas 
no asfalto é, em si, uma peça.  O povo da 
cidade vem se reunir em volta: há o velho 
hostil e as crianças impetuosas.  Plane-
jamos tudo assim mesmo, com a nossa 
mistura de movimentos sérios e maneiras 
graciosas.

Instalamos nosso camarim na 
Sala das Comunicações, no prédio da 
Prefeitura.  De lá caminhamos lentamente 
em procissão, pelo jardim e, nos passos va-
garosíssimos com bastõezinhos de incenso 
acesos entre os dedos de ambas mãos, cir-
culamos pelo jardim.

Uma multidão vai se formando 
ao nosso redor e à nossa frente.  Fixamos 
o olhar em cada par de olhos, separada-
mente, com aquele olhar dos que se amam.

Cada passo que damos é, deli-
beradamente, demorado.  Caminhamos 
assim por uma hora e vinte minutos.  De-
pois da primeira meia-hora, todos entram 
em transe. O povo da cidade oferecia 

uma certa resistência, inicialmente, mas 
ao cabo de uma hora também ele passou 
por muitas mudanças mentais.  Conseguia 
nos olhar bem de frente, um por um, mas 
nós, que somos vinte, inexoráveis no nosso 
olhar direto, em pouco tempo os conquis-
tamos.  E eles a nós.  

A variedade da experiência hu-
mana!  Encontramos amor e desprezo, 
espanto e escárnio.  O público se constitui, 
na maioria, de trabalhadores e pessoas 
comuns.  Trabalhadores passeando pelo 
parque com suas mulheres e crianças, es-
tudantes, e aqueles tipos que ficam de folga 
no bar.  Encontramos e vencemos todos os 
tipos de reação.  Há provavelmente umas 
duas mil pessoas.

A polícia mantém livre o espaço 
central com demasiada veemência.  Jus-
tamente quando todos os atores somos 
atados uns pelos outros num ritual de ena-
moramento e dominação, a polícia vem re-
tirar um bêbado gozador do meio da nos-

sa estrela, desestimulando o povo a entrar 
no círculo para nos libertar.  Mas mesmo 
assim as pessoas vêm e nos desatam.  Ce-
lebramos juntos, entoando um coro livre-
mente, com ainda maior veemência.

A multidão é um pouco rude, mas 
a alegria acalma os empurrões.  Paulo 
Augusto, extático, me carrega no colo, 
balançando-me como um doido.  Volta-
mos para a Prefeitura, deslumbrados com 
a nossa experiência. No caminho de volta 
revivemos tudo o que aconteceu.•
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Nestes mais de 110 anos de futebol praticado na cidade de Rio Cla-
ro, podemos afirmar, estatisticamente, que a cidade conheceu mais de 2000 
times. Grandes agremiações e modestas equipes, todas fizeram parte da rica 
história do futebol rio-clarense.

Escrever sobre todas elas daria um livro sem fim... Para não cometer 
injustiças ou esquecimentos, sintetizá-las e dividi-las em particularidades é 
a forma mais racional de fazê-las lembradas pelos torcedores saudosistas, e 
conhecidas por gerações de jovens admiradores desse empolgante esporte. 

Marcel Diego Tonini, em seu trabalho de conclusão de curso na Fa-
culdade de Ciências e Letras “Universidade Estadual Paulista”, Campus de 
Araraquara, defendeu a tese “Ferrovia e Futebol: o caso da Cia Paulista de 
Estradas de Ferro da cidade de Rio Claro”. Entre muitas curiosidades, Tonini 
nos dá a prova de que o futebol em nossa cidade começou ao final do século 
XIX e início do século XX, por iniciativa dos funcionários da estrada de 
ferro.

Através deste trabalho e dos livros “Rio Claro Futebol Clube – 100 
anos – Um século de paixão” e “Cem anos de Velo”, o torcedor rio-clarense 

Associação Esportiva Velo Clube Rio-clarense – 1937 - Em pé da esquerda para direita: Guacho, Custódio, Tóta, João 
Polastri, Livio Maule, Liso, Nelson Camargo, Didi, Gandolfi, Poleto e Camargo. Agachados da esquerda para direita: 
Armando Ferreira, Belo, Gilberto, Couto e Zé Oliva. Foto doada pelo autor ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

O Pioneirismo de Rio Claro no Futebol 
Paulista e Nacional
José Roberto Sotero
Aposentado, Cronista e Pesquisador
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tem um amplo conhecimento de 
nosso futebol. Sendo assim, vamos 
“prosear” em relação ao pioneiris-
mo do futebol de nossa cidade azul.

Em uma nota jornalística de 
1905 (Jornal Alpha/ Museu Amador 
Bueno da Veiga) que falava sobre o 
Pery Foot-ball Club (1902), temos 
a certeza do princípio do futebol 
em Rio Claro no início do século 
XX. Eis, na íntegra, os dizeres do 
noticiário de texto breve: “Após a 
convocação de dirigentes e simpa-
tizantes para uma reunião e tendo 
apenas duas pessoas no plenário, o 
Pery Foot-ball Club deixa de existir 
como time de futebol”, assim como 
teria ocorrido com outros times (se-
riam 2 ou 3?) e Rio Claro naquele 
momento não possuía mais nenhu-
ma agremiação de futebol. 

A realidade do futebol da ci-
dade tem uma volta rápida com o 
1º time a ter seu momento perpetu-
ado através de uma foto. Tratava-se 
do Anhangas Foot-ball Clube, em 
1906. 

Ruy Barbosa F. C. – 1948 – Bairro do Estádio – Em pé da esquerda para direita: 
Platinete, Ábido, Bilú, Vair, Barbujan e Vando. Agachados da esquerda para 
direita: Silvio Palma, Barbosa, Toninho, Zinho e Do. Foto doada pelo autor ao 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

Rio Claro F. C. – 01/05/1930 – Em pé da esquerda para direita: Zinho, Saliola, 
Zuza, Oreste, Bicudo, Luizito, Chiquito, Corisco, Palma e Paulo Babão. 
Ajoelhados: Miguelzinho, ladeado pelos mascotes Dirceu Ferreira Penteado 
(esquerda) e Sergio Domingos Padula (direita). Foto doada pelo autor ao Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro. 

O Rio Claro Futebol Clube 
(09 de Maio de 1909) é o 2º clube 
mais antigo em atividade no Estado 
de São Paulo (A.A. Ponte Preta é de 
1906) e é o 19º no Brasil.

O Galo Azul do campo da 

aguinha também faz parte do quesi-
to iluminação artificial, sendo a 3a 
agremiação do Estado a ter o campo 
iluminado; a 1ª foi o Inter de Bebe-
douro e a  2ª o Paulista de Jundiaí. 
O Rio Claro F. C. foi o 2º clube do 
Estado a se deslocar em viagem aé-
rea, tendo sido Batatais o pioneiro a 
usar esse transporte.  Filiou-se pro-
fissionalmente à Federação Paulista 
de Futebol, no ano de 1948.

A Associação Esportiva Velo 
Clube Rio-clarense (28/08/1910) 
teve seu começo como velódromo. 
A denominação rio-clarense, junto 
ao nome, deu-se para diferenciá-lo 
de seus coirmãos, o Velo de Cam-
pinas e o Velo de Santos. Estas 
agremiações formavam o grupo de 
pioneiros no “esporte dos pedais”. 
No ano de 1920, em fusão com o 
Comercial Futebol Clube, o galo 
vermelho adota a prática do fute-
bol e já no ano de 1925 torna-se o 
7º campeão do interior do Estado. 
Sua profissionalização aconteceu 
no ano de 1948. Em 1979, a A. E. 
Velo Clube Rio-Clarense ascende à 
divisão especial do futebol estadu-
al, caindo neste mesmo ano para a 
divisão intermediária, a 2ª divisão.



24 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2012

Clube Educacional e Social “Navarro de Andrade” – 1957 - Em pé da esquerda 
para direita: Angelim Sarti, Tito, Caritá, Zadra, Luizão e Pigatti. Agachados da 
esquerda para direita: Pepino, Clarindo, Boinha, Zé Galli e Faísca. Foto doada 
pelo autor ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

C. A. Oriente – 1953 – Centro. Em pé da esquerda para direita: Angelo, Luiz Sato, 
Shingae, Istosch, Mario Abe e Yudgi. Agachados da esquerda para direita: Luiz, 
Massatoshi, Issao, Midro e Mário Toshio. Foto doada pelo autor ao Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro. 

Tamoio F. C. – 1952 – Bairro do 
Estádio. Em pé da esquerda para 
direita: Flávio, Licão, Bamba, Salvador, 
Poli, Orico e Casimiro. Agachados da 
esquerda para direita: Cafú, Petronilho, 
Capilé, Tourinho e Tu. Foto doada pelo 
autor ao Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro. 

O Ruy Barbosa Futebol 
Clube (1939) fundado por Wil-
son Fischer, que inovou em uma 
agremiação a frente do seu tempo, 
sendo o primeiro time do Brasil a 
criar uma biblioteca para seus asso-
ciados, torcedores e jogadores. Pos-
suía, também, os departamentos de 
peteca, malha e pedestrianismo. No 
ano de 1949, o então presidente do 
Vasco da Gama, da cidade do Rio 
de Janeiro, envia telegrama ao Sr. 
Wilson Fischer e sua Diretoria con-
gratulando-os pelo 10º aniversário 
de fundação da pujante agremiação 
rio-clarense (Museu Amador Bue-
no da Veiga). O Ruy Barbosa F. C., 
disputando o campeonato varzeano, 
fez-se campeão nos anos de 1944, 
47 e 58.

Tamoio Futebol Clube - No 
ano de 1952 “nascia” essa agremia-
ção, o 2º Clube no Brasil, constitu-
ído somente por negros. O Liga das 
Canelas Negras, fundado em 1930, 
foi o 1º time de negros do país, sen-
do originário do Rio Grande do Sul, 
tendo permanecido  em atividade 
até o ano de 1940.

No ano de 1957, o Tamoio F. 
C. acrescenta em suas atividades o 
carnaval e no ano de 1968, com a 
mudança do estatuto, o Tamoio F. 
C. tem o nome alterado para Asso-

ciação Beneficente Cultural e Re-
creativa Tamoio.

O Oriente Futebol Clube, 
até que se prove o contrário, foi o 
1º time de futebol de japoneses no 
Brasil, em 1953. A afirmativa se faz 
com convicção, devido ao fato de 
outras agremiações terem surgido 
só na década de 60 (séc. XX), tais 

como Estrelas de Ouro, Atlanta e 
Unidos, de Santos-SP, e Nissei Vi-
centino, de São Vicente-SP.

Clube Educacional e So-
cial “Navarro de Andrade” – No 
ano de 1955, o jovem desenhista 
Orlando Machado (Orlandinho) 
foi incumbido pelos diretores da 
agremiação de criar o design de um 
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Ceará F. C. – 1972 – Bairro da Vila Olinda. Em pé da esquerda para direita: 
Claudionor, Daniel, Lemão, Tota, Agnaldo, Edson e Tonhão. Agachados da 
esquerda para direita: Zé Fernando, Nilson, Zezinho, Nei e Lucas. Foto doada 
pelo autor ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

Infantil F. C. Casa Moreira – 1980 – 
Bairro do Cervezão. Em pé da esquerda 
para direita: Fernandinho, Edmilson, 
Luiz, Aparecido, Joel, Nego e Lucila 
Moreira. Agachados da esquerda para 
direita: Lula, Paulo, Deco, Cidão, Renil 
e Mazzine. Foto doada pelo autor ao 
Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro. 

Família Rossini F. C. – 1950. Em pé da esquerda para direita: Raimundo, Silvino, 
Henrique, João, Pedro e Belmiro. Agachados da esquerda para direita: Zé Fiano, 
Alcides, Natalino, Carlos e Silvério. Foto doada pelo autor ao Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro. 

novo uniforme. Orlandinho inovou e, 
fugindo do lugar comum, criou uma ca-
misa xadrez nas cores verde e branco, 
que simbolizavam o clube. A inédita 
camisa do “horto”, como popularmen-
te era chamado, teve no Bangu Futebol 
Clube, do Rio de Janeiro, e agremia-
ções da várzea paulista, uma vitrine 
que se propagou em clubes europeus, 
principalmente em Portugal. Campeões 
invictos varzeanos do ano de 1960, pio-
neiros na camisa quadriculada.

Família Rossini Futebol Clu-
be – Esta agremiação do final da déca-
da de 50 (séc. XX) era constituída por 
9 irmãos que contavam com a presença 
de dois queridos amigos para a forma-
ção do time. Na década seguinte, os fi-
lhos desses irmãos começaram a jogar 
aumentando consideravelmente o plan-
tel. O mais famoso destes irmãos foi o 
centro avante Belmiro, que jogou no 
Rio Claro, Juventude, Inter e Marília.

Ceará Futebol Clube – Mais 

de 1000 km percorridos e eis o Ceará 
F. C. jogando em Rio Claro. Aqui che-
garam fugindo do desemprego. Sauda-
des? Sim. Combatê-la, só com união. 
Estes eram os jogadores cearenses em 
nossa Rio Claro. Irmãos do norte, ir-
mão do sul, todos correndo atrás de 
uma bola.

Casa Moreira Futebol Clu-
be – Lucila Moreira, humorista, atriz, 
figurante expressiva em 5 filmes de 
José Mojica Marins, o “Zé do Caixão”, 
aposentada, comerciante, residente no 
grande Cervezão. O que fazer nos mo-
nótonos domingos agora vividos? Em 
1980, Dona Lucila Moreira funda o seu 
time infantil de futebol, “seus” times, 
pois a princípio existia também o time 
feminino.

A mídia, após o tetracampeona-
to mundial de futebol conquistado pelo 
Brasil, em 1994, consagrou, através 
da TV Globo uma bonita jovem como 
a 1ª mulher fundadora de um time de 
futebol no país. Errado! Dona Lucila 
Moreira do “Casa Moreira F. C.”, em 
1980, era cidadã rio-clarense. A ela o tí-
tulo de 1ª mulher fundadora e técnica de 
um time de futebol neste imenso Brasil 
para o júbilo do futebol de Rio Claro.•
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Troco Miúdo
José Antonio Carlos David Chagas
Professor e jornalista, é ativo colaborador em jornais e revistas. Lecionou em diversas instituições de ensino. Foi, 

também, Secretário Municipal de Cultura em Piracicaba (1977-1981) e em Rio Claro (2005-2007). A serviço do 

Governo brasileiro no exterior, serviu em diferentes postos diplomáticos. Recebeu do Governo brasileiro a Ordem 

do Mérito do Barão do Rio Branco, por seu trabalho em favor da Educação e Cultura do país.

Já devia ter feito isto há algum tempo. A consciência me cobrava atitude diante da omissão do nome de minha mãe 
em obra que apresenta seu pai como uma das figuras da História rio-clarense. 

Aprendi com Pedro Nava a lição de reparar erros ao sugerir-me escrever sobre acontecimentos que, na memória, 
insistem e não se afastam da lembrança. Devo a Carlos Drummond, o encontro com o maior memorialista da Literatura 
Brasileira. Num telefonema de fim de tarde, o poeta acertou a conversa e, com meus alunos, fui, pela primeira vez, em busca 
do velho médico e genial escritor. 

Na última visita que fiz a ele, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, onde vivia, me ensinou o quanto era importan-
te relatar fatos reminiscentes, não como a sociedade quer, mas como realmente são, sem omissão de nomes, nem ceder a 

Major José David, com sua filha Bemvinda David, no Jardim Público, abril de 1927, acompanhado do tio Benedito Ribeiro, 
grande amigo do Major (Fotografia de Arnaldo Costa doada pelo autor ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro)
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determinações do poder econômico ou 
da influência deste ou daquele cidadão 
importante. 

Numa das muitas conversas 
que se seguiram a essa, em meio a 
tantas perguntas sobre personagens 
descritos por ele, contei-lhe minhas 
histórias, no cenário em que fui criado, 
cidade paulista interiorana, com carac-
terísticas provincianas muito acentu-
adas, dentre elas, a tradição do nome, 
o poderio da Igreja, a ação dos afortu-
nados, a clara definição das classes so-
ciais, dentre tantas outras que, só mes-
mo quem viveu em locais como este, 
pode entender com isenção e clareza.

De pronto, Nava me disse que 
nesses locais a vida se “apresenta como 
sendo um anfiteatro anatômico, as cha-
gas sempre abertas, onde vemos a po-
dridão, o mal, o horror, o cancro e, pior 
de tudo, ‘a hipocrisia do otimismo’, 
tudo num montão de lama – a socieda-
de”. Falta-nos, no entanto, intrepidez 
para a denúncia. 

Essa coragem em revelar, sem 
medo, além da deliciosa linguagem, 
do estilo refinado, me fez admirador 
de Pedro Nava e me obrigou a apro-
ximar-me dele. Meus alunos, à época, 
liam alguns de seus livros, por reco-
mendação minha, e, deles, dois dos 
que mais se interessavam, foram estar 
comigo nestes encontros para ouvir 
histórias, ver quadros e, principalmen-
te, saber a forma como se garimpa, na 
lembrança, o que deve ser e o que não 
deve ser contado. 

Lembro-me bem do relato fei-
to, ao entregar-lhe alguns livros de au-
tores de Rio Claro e outros tantos que 
relatavam a história e a vida da cidade. 
Pude falar de meu avô materno, par-
te da minha história tão carregada de 
bons sentimentos vindos dele, é claro, 
através das narrativas de minha mãe 
e de amigos como Benedito Ribeiro, 
Ádria e Benone J. Ribeiro, Bemvinda 
Fontes, Lalá Fonseca e tantos outros, 
onde se misturam alegrias, tristezas, 
censura, extorsão, tendo como vítima 
uma criança indefesa, primeiro, que 
pouco ou nada sabia de sua origem, e, 

depois, uma mulher inteligente, mas 
acuada pelo medo, tímida e profunda-
mente calada. 

Foram anos de reflexão antes 
de expor estas memórias. Queria en-
contrar no Arquivo Histórico alguém 
que, conhecendo, pudesse ter entendi-
mento semelhante ao meu em relação 
ao fato. Ajudou, não nego, convite 
feito por grupo de alunos, para falar 
sobre o assunto e, ao observarem que 
conversavam justamente com filho de 
uma das descendentes do personagem 
sobre quem estudaram e cujo nome 
não aparecia na obra, me perguntaram 
a razão disso. Sem hesitar, respondi: 
preconceito! 

Pode parecer exagero ou ex-
cessiva emoção. Nada disso. Apenas 
o desejo de ver a história tecida por 
fatos reais. Basta de apresentar cada 
episódio de acordo com a volição de 
alguém ou a imposição de um grupo. 
Neste caso, em especial, é o desejo de 
honrar memória de quem traçou sua 
vida de forma independente, íntegra, 
preservando valores os mais dignos e 
deixando por conta do tempo o esclare-
cimento de tudo. A sociedade contem-
porânea, na maioria das cidades gran-
des, ignora dados que foram essenciais 
um dia, resultado de comportamento 
excessivamente burguês, privilegiando 
interesses e vontades. 

Jamais escondi a quem me per-
guntava, a minha origem, mas preferi 
não escrever, até ver publicado, em Rio 
Claro, o livro que apresentava o Major 
José David, pai de minha mãe, como 
uma das figuras exponenciais da histó-
ria da cidade, sem que se fizesse, entre 
outros nomes citados, menção a ela. 

Trato aqui de reparar erro 
cometido, mas que deveria ter sido 
consertado há mais tempo, em razão 
das cobranças que recebi, algumas de 
figuras ilustres da cidade e, outras, de 
quem, me conhecendo e tendo conhe-
cido minha mãe, professora atuante, 
passados anos de sua morte, lembrada 
por seus alunos pelo que era e pelo que 
ensinou, a razão de ter tido seu nome 
excluído em livro publicado por mem-

bro do Instituto Histórico, referência a 
quem se interesse pela história local.

Se História é o registro de fa-
tos, sobretudo quando há documentos 
que comprovam, ignorar isto é trair a 
própria história, desrespeitar princípios 
éticos universais que jamais poderiam 
ser ignorados. À época da publicação, 
contou-me seu autor, que obedecera 
com rigor a jornalista que prefaciava a 
obra e sugerira aquela omissão. Se bem 
a conheci, não foi sugestão, foi ordem. 
Disse-me, inclusive, o motivo que le-
vara a jornalista a fazer tal solicitação, 
esquecida, talvez, de que José David 
Teixeira fora, no final do século XIX 
e no início do século XX, um dos mais 
ferrenhos abolicionistas e defensores 
dos negros aqui pelos lados da fazenda 
Ibicaba. 

Homem sensível que era, bom 
escritor, leitor assíduo de grandes auto-
res, embrenhou-se de forma decidida 
na causa abolicionista, muito antes de 
supor que teria uma filha que se casa-
ria com um mulato. Visão profética, no 
meu entender, ele que foi pai exemplar, 
em todos os sentidos, em muitos de 
seus escritos, orientava para a ausência 
de preconceitos, aceitação de diferen-
ças e respeito, muito respeito a quem 
quer que fosse. Quero crer que poucos 
têm, como temos, textos que revelem 
afeto e preocupação paternos, como 
os demonstrados por ele em relação à 
filha. Preocupado com a idade e entu-
siasmado com a inteligência brilhante 
da menina, desejava vê-la, ao menos, 
concluir o ginásio na Escola Normal, 
porque, com rara premonição, pressen-
tia o que poderia ser a vida dela, na sua 
ausência. 

Tivesse o historiador trabalha-
do os textos históricos em favor do lei-
tor do futuro, respeitando documentos 
irrefutáveis, não cometeria erro injus-
tificável, que tento corrigir agora para 
quem se propõe contar a história da ci-
dade. Pode parecer tardio, mas é o que 
determina o tempo e a vida.•
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Para falar sobre nossa relação inata com a natureza, vamos partir do sig-
nificado de duas palavras: sentimento – “ato ou efeito de sentir”, e sedução – 
“inclinar artificialmente para o mal, enganar, e - atrair, encantar, fascinar...”. 
Rubem Alves1 (psicanalista, educador, teólogo e escritor) dava um exemplo 
perfeito para o que pretendemos argumentar neste texto. Fala a respeito do co-
mentário do autor sobre um comercial veiculado pela TV, quando ainda os co-
merciais de cigarro eram permitidos. Eis o comercial:

Biofilia: 
Uma atração inata pela natureza
Ivana de Campos Ribeiro
Pesquisadora do LEL - Laboratório de Estudos do Lazer, Dept. Educação Física, I.B. UNESP - Rio Claro e 

Coordenadora de Projetos do Instituto Brasileiro de Educação para a Vida.

Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” - 2010. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

1ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência: o dilema da educação. São Paulo: Loyola, 1999.
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“... campos verdes se perdendo no 
horizonte, riachos de água crista-
lina, bosques, cavalos selvagens 
livres, em galope. A imagem era 
cheia de beleza. Utópica. Impos-
sível não desejar estar lá. Era o 
anúncio do Malboro. Logo depois, 
por alguns segundos na tela, a ad-
vertência: O Ministério da Saúde 
adverte: o fumo pode fazer causar 
câncer (p.21)”. 

Então, levanta o autor,  a se-
guinte questão: qual das duas informa-
ções seria a verdadeira? E ele mesmo 
responde: “a advertência do Ministé-
rio da Saúde”, pois é cientificamente 
comprovada.

O que mais chama a atenção 
em seu comentário é o fato de dar o 
crédito desse convencimento público, 
ao poder de sedução das imagens as 
quais têm como objetivo o caminho 
para a beleza, o prazer, a satisfação. 
Em contrapartida, coloca a verdade 
científica como incapaz de convencer. 
E argumenta:

“A verdade fica guardada na cabe-
ça. Mas a beleza faz amor com o 
corpo... A ciência, coitadinha, tão 
certinha, tão cheia de pesquisas e 
verdades, sabe como levar o ho-
mem à Lua, mas não sabe como fa-
zer o homem amar... A beleza pode 
seduzir o povo a amar a natureza, 
a preservar a saúde, a se alegrar 
com as artes, a cuidar das crian-
ças, a viver de forma civilizada, a 
respeitar a vida...(p.22)”.

Embora Rubem Alves consi-
dere que a ciência não ensina ninguém 
a amar, uma vez que é pura razão, essa 
mesma ciência tem descoberto cami-
nhos que explicam as relações do ser 
humano com a natureza e os benefí-
cios  de tal relação.

Você já percebeu quantos co-
merciais têm como cenário a natureza? 
É a ciência dando “dicas” aos encar-
regados de vender os mais diferentes 

produtos, mostrando qual melhor ca-
minho para seduzir o comprador.

Esta atração que o ser humano 
tem pela natureza pode ser explicada 
pelo professor de biologia da Univer-
sidade de Harvard, Edward O. Wilson. 
Sua hipótese, a da biofilia2  – do gre-
go – “o amor à vida”, sugere que nós, 
seres humanos, temos uma necessida-
de biológica de nos relacionar com a 
natureza, com o ambiente natural, 
especialmente o meio biótico, o das 
plantas e dos animais. Trata-se de he-
rança evolutiva enquanto espécie, uma 
necessidade genética. Wilson lembra 
que, em 99,997% da história humana, 
as pessoas se mantiveram envolvidas 
com o mundo natural, habitando bos-
ques, costas e planícies. Para sobrevi-
ver e prosperar em diferentes ecossis-
temas, protegidos de depredadores, o 
homem desenvolveu uma forte e in-
trínseca relação com a natureza, mais 

Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” - 2010. Fonte: Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro.

precisamente, com a terra. 
Podemos dizer, então, que 

nosso cérebro evoluiu a partir do con-
tato com o ambiente natural – rios, 
campos, animais – e não em ambien-
tes construídos. Segundo Wilson, é 
impossível apagar milhões de anos 
de história, de memória genética, em 
função da sua adaptação aos centros 
urbanos, mesmo porque, para o autor, 
essa conexão é indispensável ao nos-
so desenvolvimento e essencial para a 
saúde e o crescimento físico e mental.

Muitos exemplos podem ilus-
trar esta atração inata, como os dese-
nhos das crianças, onde sempre pode-
mos encontrar a presença de elemen-
tos naturais, a presença de parques e 
jardins públicos nas cidades, desde os 
tempos da Babilônia.  Até mesmo um 
estudo, realizado num hospital na Su-
écia, com pacientes convalescentes de 
cirurgias cardíacas, divididos em três 

2WILSON, O.  Biofilia. Belo Horizonte: Cartonado, 1989.
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1º Bate-papo na Floresta, evento realizado pelo Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro em Junho 2010

1º Bate-papo na Floresta, evento realizado pelo Arquivo Público e Histórico de 
Rio Claro em Junho 2010

grupos.  A um deles, foram apresen-
tados estímulos visuais de paisagens 
naturais, para o outro, pinturas moder-
nas e abstratas e para o terceiro nada 
foi mostrado. Os pacientes “tratados” 
com estímulos visuais de paisagens 
naturais se recuperaram mais rapida-
mente, e sem traumas.

 Acredito numa relação po-
sitiva entre indivíduo e natureza, para 
além da exploração. O contato com a 
natureza pode não apenas resgatar va-
lores universalmente desejáveis, como 
a paz, a solidariedade e outros afins, 
tanto individuais como coletivos, mas 
também estimular os indivíduos a 
conservá-la, independentemente da re-
lação utilitarista, seja do ponto de vista 
da exploração dos espaços naturais ou 
desses espaços, simplesmente como 
fonte de renda à disposição da razão 
humana. 

Não podemos negar que vi-
vemos tempos de reconciliação entre 
tantas dicotomias como sujeito-objeto, 
corpo-mente ou mente-espírito e, é 
claro, ser humano-natureza. O contato 

3O texto da carta enviada pelo Cacique Seattle em 1855 ao Presidente dos Estados Unidos da América, (Francis Pierce) 

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/carta_do_cacique_seattle.html

com a natureza pode ajudar a ajustar 
tais dicotomias, e percebemos que não 
há separação entre nós e a natureza, 
somos faces de uma mesma moeda. 
Como lembra o texto cujos créditos fo-

ram dados ao Cacique Seatle3  (1855) 
- Tudo está relacionado entre si. Tudo 
que fere a terra fere também os filhos 
da terra.

Este retorno cada vez mais in-
tenso à natureza pode nos ajudar a re-
cuperar valores perdidos e a instaurar 
uma nova ética planetária, tão perse-
guida por teóricos e práticos das áreas 
socioambientais.

Então, voltando ao início, é a 
própria natureza, através das sensa-
ções que nos proporciona, a partir de 
uma simples e atenta caminhada num 
parque ou pela rua arborizada dentro 
de uma cidade, uma pescaria ou outros 
esportes na natureza que nos fazem 
sentir tão atraídos, seduzidos, de cor-
po e alma pelos aromas, cantos, cores, 
formas e texturas, pelos desafios que 
ela nos apresenta, pela possibilidade 
de resgatar da nossa memória ances-
tral, os prazeres da pesca que garantia 
a sobrevivência da família. Essa atra-
ção não apenas recobra nossos equilí-
brios – já percebeu como nos sentimos 
depois de uma atividade em contato 
com a natureza?– mas desperta a von-
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tade de cuidar daquilo que usufruímos 
e que nos faz tão bem.

Somos privilegiados por, em 
poucos minutos atravessando a cidade, 
chegarmos a um local que pode nos 

Foto do acervo pessoal da autora.

Foto do acervo pessoal da autora.

recobrar a harmonia, descarregando 
as tensões ao nos entregarmos a um 
pedacinho do colo da mãe Terra, a Flo-
resta Estadual "Edmundo Navarro de 
Andrade". Um pedacinho de floresta, 

endêmica ou não, onde ainda podemos 
sentir os aromas, o frescor do ar, as co-
res, o canto de aves.

Esse espaço tem sido o cartão 
postal da cidade, lugar onde levamos os 
visitantes. Lugar onde eu cresci e aprendi 
em diferentes estágios da minha vida, as 
lições da mãe Terra. Palco, ainda, do que 
passei a ensinar – a Educação Ambiental, 
a qual tenta corrigir (ou prevenir) o que 
o ser humano tem feito (ou pode fazer) 
à natureza e à natureza humana, pois so-
mos faces de uma mesma moeda.

De fato, a ciência nos trouxe o 
conforto da vida moderna, mas trouxe 
também os diferentes tipos de poluição, 
as radiações e contaminações. Cabe ao 
ser humano, a partir da ciência associada 
às relações sentimentais tão primitivas 
que o ser humano tem com a natureza, a 
busca de um ponto de equilíbrio. Afinal,  
“embora nenhum de nós possa voltar 
atrás e fazer um novo começo, qualquer 
um pode começar agora a fazer um novo 
fim”, já o dizia Chico Xavier. •
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Riqueza Oculta na Floresta:

Rafael José Camarinho
Graduado em Engenharia Ambiental, pelo Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP, de Rio Claro. É 

Assessor do Departamento de Manejo Florestal da Prefeitura de Rio Claro, membro do Conselho Gestor da FEENA 

e um dos autores do projeto “Identificação e Localização de Eucaliptos Históricos na Floresta Estadual “Edmundo 

Navarro de Andrade” – Horto Florestal Navarro de Andrade

Como as Coleções de Eucaliptos podem impulsionar 
o desenvolvimento e o resgate do Horto Florestal

Coleção de Eucaliptos em Linhas - Linha nº 62 lado esquerdo - 
Eucalipto Microcorys. Foto do acervo pessoal de Rafael J. Camarinho. 

A 2,5 quilômetros do centro da cidade de 
Rio Claro, no interior do Estado de São Paulo, 
fica a Floresta Estadual “Edmundo Navarro de 
Andrade”, um antigo horto florestal com 2.230 
hectares de terras férteis, cursos d’água e bos-
ques que deixaram de ser cultivados. A intenção 
é que as plantações revertam a uma condição 
silvestre, o que, a princípio, não parece ser mui-
to lógico. Na realidade, tudo nessa propriedade 
destoa de suas áreas circundantes, nas quais a 
cana-de-açúcar é plantada com esmero, exem-
plo perfeito da agricultura moderna, e a cidade 
cresce imponente. Mas a Floresta Navarro de 
Andrade tem como objetivo colecionar, e não 
cultivar. Ela é sede de um dos maiores bancos 
governamentais de material genético de eucalip-
to do mundo.

Em 1904, Edmundo Navarro de Andrade 
recebeu a missão de encontrar a melhor espécie 
florestal que atendesse à demanda por dormen-
tes, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 
Desde então, passou a viajar o mundo em busca 
de espécies madeireiras, com características úni-
cas. Dessas viagens, trouxe para o Brasil cente-
nas de variedades das mais peculiares espécies 
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florestais. Porém, o maior presente 
para Navarro foram as sementes de 
cento e quarenta e quatro antigas 
espécies de eucalipto, coletadas na 
Austrália, por Joseph Henry Maiden, 
renomado botânico. A fim de preser-
var tais espécies únicas, Navarro de 
Andrade criou um lugar em que as 
pessoas pudessem contemplar, arma-
zenar, trocar e testar esses materiais. 
Hoje, a Floresta Estadual “Edmun-
do Navarro de Andrade” exibe uma 
magnífica profusão de espécies nati-
vas de todos os Estados brasileiros, 
espécies exóticas dos mais longín-
quos continentes, tudo ao redor de 
casarões e prédios históricos, típicos 
do século XIX.

Mas Navarro foi além, seu 
pioneirismo nos estudos florestais 
e na sistematização dessas infor-
mações renderam tantos frutos que, 
muitos deles, ainda não foram colhi-
dos pelas gerações que o sucederam. 
Dentre os diversos experimentos de-
senvolvidos por ele, podemos citar 
uma técnica de manejo florestal que 
consistia em deixar, sempre que um 
conjunto de eucaliptos era cortado, 
árvores representativas, as mais be-
las e vistosas, de testemunho do que 
aquele conjunto fora um dia. A essas 
árvores, damos o nome de Brazões, 
e estão dispersas atualmente por to-
dos os hectares da Floresta. Ciente ou 
não, Navarro estava aplicando técni-
cas que, futuramente, seriam chama-
das de melhoramento genético.  

Mais de cem anos após as 
primeiras introduções de eucalipto 
no Brasil, temos hoje um cenário 
completamente diferente. Junto 
com os avanços da agricultura e da 
engenharia genética, as florestas 
plantadas com eucaliptos, pínus 
e outros tipos de árvores ocupam 
5,7 milhões de hectares – 60% de-
les destinados à eucaliptocultura 
– sendo as mudas em sua maioria 
de origem clonal. As centenas de 
espécies de eucaliptos, que antes 
eram cultivadas, reduzem-se agora 
a dois ou três tipos de clones. 

Os clones utilizados são ge-
rados a partir dos programas de me-
lhoramento genético, cujo objetivo 
é melhorar as condições adaptativas 
das espécies e a tolerância a pragas 
e doenças. Entretanto, um problema 
potencial para tais programas pode 
ser a perda de variabilidade genética 
dessas populações. 

A redução de diversidade ge-
nética está ocorrendo em todo mun-
do. Nos Estados Unidos, estima-se 
que 90% das variedades de frutas e 
legumes já desapareceram. Dos 7 
mil tipos de maçã cultivados no sé-
culo XIX restam hoje dezenas. Nas 
Filipinas, milhares de variedades de 
arroz deram lugar a uma centena de-
las. Na China, 90% das variedades 
de trigo existentes apenas um século 
atrás deixaram de ser produzidas. No 
decorrer do último século, perdemos 
mais da metade da diversidade de ali-
mentos do planeta. E das 8 mil raças 
conhecidas de animais de corte, 1,6 
mil estão ameaçadas ou já se extin-
guiram. 

Mas, afinal, por que isso é um 
problema? Por um motivo simples: 
no futuro, se alguma doença ou alte-
ração climática dizimar uma das pou-
cas espécies de que hoje dependemos 
para suprir o planeta, poderemos pre-
cisar de uma daquelas variedades que 
o nosso descaso levou à extinção.

No final de 2009, o Ministério 
do Abastecimento, Agricultura e Pe-
cuária reconheceu a importância de 
resgatar os bancos genéticos de insti-
tuições públicas com espécies de in-
teresse comercial para o país. Em Rio 
Claro, tal reconhecimento veio por 
meio da liberação de recursos para o 
projeto “Identificação e Localização 
de Eucaliptos Históricos na Floresta 
Estadual Edmundo Navarro de An-
drade – Horto Florestal Navarro de 
Andrade”, através de convenio com a 
Prefeitura Municipal de Rio Claro e a 
Ossip Eco-Associação para Estudos 
do Ambiente. O projeto tem por ob-
jetivo o mapeamento, a identificação 
e o inventário florestal de todos os 

talhões históricos e coleções de eu-
caliptos implantadas por Navarro de 
Andrade. Como produto, será gerado 
um catálogo, como se fosse uma lista 
telefônica, cada qual com seu nome 
próprio, história única e característi-
cas peculiares.

A partir do conhecimento da 
existência e localização dessas di-
versas espécies, sua disponibilização 
será concretizada para fomento de 
agricultores e para pesquisa nacional 
e internacional. Além disso, as infor-
mações geradas no Projeto podem 
ser usadas como subsídio para dire-
cionamento das políticas públicas 
para a gestão da Floresta, bem como 
para o aprimoramento dos programas 
previstos em seu Plano de Manejo.

Hoje, no Brasil, apenas 3% 
dos bancos genéticos de eucaliptos 
está sob o comando de instituições 
públicas, o que torna estratégico, a 
curto e longo prazo, preservar, con-
servar e ampliar o germoplasma 
existente na FEENA. Este é um dos 
motivos da criação do Projeto Coo-
perativo de Resgate de Material Ge-
nético (PCRMG) coordenado pelo 
Instituto de Pesquisas e Estudos Flo-
restais – IPEF – em parceria com o 
Departamento de Ciências Florestais 
da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” e a Floresta Esta-
dual Edmundo Navarro de Andrade. 
Seu objetivo principal é o resgate 
dos materiais já introduzidos no país, 
bem como a ampliação da base gené-
tica e de populações núcleos de me-
lhoramento. 

Em reunião realizada nos dias 
29 e 30 de novembro de 2010, no 
Departamento de Ciências Florestais 
da ESALQ e na Floresta Estadual 
“Edmundo Navarro de Andrade”, 
marcou a junção dos projetos da área 
de melhoramento florestal do IPEF, 
que passarão a englobar um progra-
ma geral de ampla estrutura. Trata-se 
do Programa Cooperativo de Me-
lhoramento Florestal, cuja principal 
linha de trabalho está relacionada 
à manutenção e ampliação da base 
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Fotos do acervo do Departamento de Manejo Florestal. Tiradas em 2009 – PMRC

Diversidade de Cores e Texturas: Mais do que nunca as pessoas consomem madeira, seja para celulose, geração de energia 
e na construção civil, mas a dependência global em relação a poucas espécies de alto rendimento pode levar ao fim centenas 
de outras. 
Diversas espécies correm o risco de se extinguir e com elas certas características como resistência ao frio e a patógenos, que 
podem ser de valor inestimável no futuro. 

Eucalipto Tereticornis, plantado em 1909. 

Eucalipto Grandis, plantado em 1968. Corymbia Citriodora, plantado em 1909. Eucalipto Punctata, plantado em 1919. 

Eucalipto Microcorys, plantado em 1954. Eucalipto Saligna, plantado em 1919. 

Eucalipto Major, plantado em 1919. Eucalipto Maculata, plantado em 1983. Eucalipto Urophylla, plantado em 1984. 
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genética disponível para a formação 
de plantações comerciais. Mais de 
30 pessoas estiveram presentes, entre 
professores da ESALQ e da UNESP, 
representantes do Departamento de 
Manejo Florestal da Prefeitura Muni-
cipal de Rio Claro, do Instituto Flo-
restal, da Fundação Florestal do Es-
tado de São Paulo, e representantes 
das empresas ArborGen, ArcelorMit-
tal BioEnergia, Cenibra, Conpacel, 
Copener, Duratex, Eucatex, Fibria, 
International Paper, Jarí, Lwarcel, 
Palmasola, Rigesa e Susano. 

Os programas de melhora-
mento genético têm papel primordial 
porque é através dos clones mais 
adaptáveis e de melhor qualidade 
que os plantios de eucalipto têm sido 
estruturados, elevando nossa cultura 
como a mais produtiva do mundo. A 
iniciativa de se criar esse programa 
vem ao encontro da tendência de as 
empresas buscarem a qualidade dos 
materiais e sua variabilidade genéti-
ca. Nas décadas de 60 e 70, as impor-
tações de sementes realizadas tinham 
foco na introdução de novas espécies, 
algo que o Navarro de Andrade já ha-
via feito cinquenta anos antes. Hoje, 
o foco é a qualidade da madeira e a 
retomada de pesquisas com materiais 
já implantados.

Materiais genéticos que apresen-
tem baixas, ou nenhuma intensi-
dade de seleção e alta variabili-
dade, podem ser encontrados na 
FEENA, os quais possuem po-
tenciais a serem explorados na se-
leção de novos genótipos. Mas é 
necessário o levantamento desses 
materiais e a condução adequada 
de experimentos de campo que 
junto com um método apropriado 
de avaliação será possível realizar 
o ordenamentos dos materiais, a 
predição dos valores genéticos e 
calcular os ganhos.  (MULLER, 
2009)

O projeto “Desenvolvimen-
to de eucalipto seminal oriundo da 
Floresta Estadual Edmundo Navarro 

de Andrade” no trecho acima, reflete 
bem o momento em que as empresas 
e os institutos de pesquisa voltam 
seus olhares para a Floresta. Este pro-
jeto, em desenvolvimento pelo IPEF, 
desde 2010, tem por objetivo conhe-
cer o potencial do material genético 
da FEENA, em comparação com os 
materiais utilizados comercialmente.

A próxima etapa do projeto, 
com conclusão prevista para 2017, 
é a instalação de experimentos com 
diversas espécies de eucaliptos. Estes 
experimentos, instalados tanto em 
Rio Claro quanto em outros lugares 
do mundo, terão por objetivo compa-
rar seu crescimento em diversas situ-
ações ecológicas. Um desses experi-
mentos, um plantio com 15 espécies 
diferentes de eucaliptos, que ocupará 
uma área de 1,5 hectares, fará parte 
da Rede Experimental de Populações 
de Melhoramento, cuja Rede acom-
panhará o desenvolvimento desse 
experimento que estará sendo reali-
zado simultaneamente na China, na 
Austrália e na África do Sul. Dentre 
as espécies, podemos citar o Eucalip-
to Urophylla e o Eucalipto Grandis, 
ambos de procedência do Horto de 
Rio Claro.

As iniciativas de disponibili-
zação dos conhecimentos acumulado 
no Horto Florestal de Rio Claro vêm 
ao encontro do que se espera para o 
desenvolvimento sustentável da área, 
valorização das pesquisas realizadas 
por Navarro e resgate do status tecno-
lógico adquirido no auge da Cia. Pau-
lista de Estradas de Ferro. Na realida-
de, Rio Claro nunca saiu do circuito 
internacional da área florestal, tendo 
em vista que, em praticamente todas 
as universidades do mundo, quando 
se fala em silvicultura moderna, o 
nome de Edmundo Navarro de An-
drade e Rio Claro são e serão sempre 
citados. 

Eis o motivo para todo este 
trabalho estar sendo desenvolvido, o 
de se preservar, manter e, para em um 
futuro próximo, ampliar esse acervo, 
para que Rio Claro possa ser lembra-

do pelo seu passado e ainda represen-
tar o futuro das pesquisas florestais.• 
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O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada entre 
2003 e 2006, para o desenvolvimento da dissertação de mestrado 
junto a UNESP – Rio Claro (Pós-graduação em Geografia). Nesse 
trabalho foi feito um acompanhamento das atividades nos Centros 
Comunitários de Rio Claro, que se encontravam em funcionamento 
no período citado.

   Os Centros Comunitários são áreas instituídas para fins de 
oferecer lazer  à população residente nos bairros atendidos. Essa 
proposta do Governo Estadual surgiu em meados dos anos 70, como 
sendo parte integrante do projeto de construção das COHABs - Con-
juntos Habitacionais1 - que visava trazer à comunidade moradora 

Centro Comunitário Jardim Progresso (Acervo pessoal de Márcia Chinaglia Zabotto)

Os Centros Comunitários em Rio Claro 
(2003 a 2006)
Prof.ª Mª. Marcia Chinaglia Zabotto  
Professora Efetiva do Estado de São Paulo 

E-mail: marciazab@yahoo.com.br

1COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.Caderno de Tipologia – Empreitada Global. São Paulo, séc XX.
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uma estrutura urbana eficaz. As-
sim, os novos moradores da ci-
dade, que acabavam de chegar 
aumentando a força de mão-de-obra 
industrial2, teriam moradia ade-
quada, escola local e lazer au-
xiliando sua integração na nova 
comunidade3. 

Em Rio Claro, os Cen-
tros Comunitários surgiram nos 
anos 90, diretamente ligados aos 
Programas Federais e/ou aos do 
Estado de Habitação. Porém, 
após experiências desenvolvidas 
nesses locais, muitos moradores 
uniram forças e requisitaram o 
“seu Centro Comunitário”, nas 
reuniões realizadas no Orçamen-
to Participativo entre os anos de 
1997 e 20044.

A seguir, serão descritas 

algumas características dos Cen-
tros Comunitários pesquisados.

Centro Comunitário do 
Jardim Brasília

O Centro Comunitário do 
Jardim Brasília surgiu por meio 
do Plano PAIH (Programa de 
Atendimento Imediato em Habi-
tações), em 1993. Como a maio-
ria das habitações populares, o 
bairro não contava com asfalto 
e o lixo era depositado no Cór-
rego da Servidão (ZABOTTO, 
20065). Dessa maneira, alguns 
moradores se organizaram, bus-
cando melhorias, nascendo, as-
sim, a Comissão de Moradores 
desse local. Em 2003, auxiliado 
pela participação no Orçamento 

Centro Comunitário Jardim Brasilia (Acervo pessoal de Márcia Chinaglia Zabotto)

Participativo, o Centro Comuni-
tário conseguiu verba para sua 
ampliação, favorecendo o seu 
funcionamento.

No período pesquisado, o 
Centro Comunitário funcionava 
com algumas atividades sociais, 
cursos, palestras, festas e o aten-
dimento direto da Assistente So-
cial da Prefeitura Municipal. A 
grande maioria dos frequentado-
res eram mulheres na faixa dos 
21 aos 31 anos, naturais do Es-
tado de São Paulo. O Centro Co-
munitário atendia os bairros do 
Jardim Guanabara, Jardim Novo 
I e Jardim Brasília (ZABOTTO, 
20066). O líder comunitário7  era 
ativo e se dividia entre as ativi-
dades do Centro Comunitário e o 
trabalho municipal.

Comunitário do Jardim 
Progresso

Diferente do que é obser-
vado nas grandes cidades, esse 
Centro Comunitário foi constru-
ído a partir da participação da 
Comissão de Moradores desse 
bairro, nas reuniões do Orça-
mento Participativo de 2001. O 
prédio foi entregue em 2003, ha-
vendo, já uma Comissão de Mo-
radores, eleita pela comunidade 
local, responsável pelo desen-
volvimento das atividades dessa 
área de lazer.

O líder comunitário, na 
época, se dividia entre o trabalho 
em uma grande indústria local e 
as atividades do Centro Comu-
nitário. No prédio eram desen-
volvidas atividades esportivas, 

2RODRIGUES, A.M. Moradia nas Cidades Brasileiras. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 1989.
3DAMIANI, A.L. A Cidade (Des)Ordenada: Concepção e Cotidiano do Conjunto Habitacional Itaquera I.  Tese de Doutorado em Geografia. Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
4RIO CLARO. Prefeitura Municipal. Relatório de Atividades Municipais (1997-2004). Rio Claro, 2004. Relatório Interno. 
5ZABOTTO, M.C. Caminhos e Descaminhos da Participação Popular: os Centros Comunitários em Rio Claro – SP. Dissertação de Mestrado. UNESP, Rio Claro, 

2006.
6Op. Cit.
7Como o artigo busca realçar as ações da comunidade do bairro, preferiu-se manter o sigilo da identidade das lideranças.
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cursos, atividades sociais, festas. 
A participação efetiva era de mulhe-
res com mais de 50 anos, naturais do 
Estado de São Paulo e atendia aos 
bairros Jardim Progresso, Conjunto 
Habitacional Boa Esperança, Jardim 
Cervezon, Jardim São João, Jardim 
Santa Maria e Jardim Ipanema.

 No início do desenvolvi-
mento das atividades, o prédio foi 
depredado por alguns moradores; 
porém, após o envolvimento da co-
munidade para a melhoria do local 
foi notada a participação efetiva da 
população local, com resultados so-
ciais positivos em que se inclui a re-
dução da violência local.

Centro Comunitário 
Beija-Flor

Acompanhando o ritmo das 
comissões de bairro, o grande Cer-
vezão  – área que abrange 10 bair-
ros, segundo Carvalho e Martini, 
19938  –  não ficou atrás. Por meio 
das participações nas reuniões do 
Orçamento Participativo, o Centro 
Comunitário Integrado Beija-Flor 
foi requisitado em 2000, e seu pré-
dio foi entregue em fevereiro de 
2004.

A líder comunitária local, 
uma mulher de forte decisão, toma-
va a frente da Comissão de Morado-
res a fim de ajudar a desenvolver as 
atividades sociais, festas, palestras, 
cursos, e o atendimento direto feito 
por uma Assistente Social Munici-
pal. Assim, o Centro Comunitário 
atendia aos bairros Vila Martins, 
Cervezon, Jardim Independência, 
Jardim Progresso, Parque São Jor-
ge, Santa Clara, São João, Arco-Íris, 
Mãe Preta e Bonsucesso. Os maio-
res frequentadores eram mulheres 

na faixa de 11 a 30 anos, naturais do 
Estado de São Paulo.

* * *

Quando falamos em áreas pe-
riféricas da cidade, temos a imagem 
de um local degradado9, sem asfalto, 
casas no reboco, sem iluminação, ou 
seja, pessoas vivendo em condições 
precárias. Porém, quando obser-
vamos com mais atenção as áreas 
periféricas de Rio Claro, vimos um 
modo de vida muito representati-
vo do interior de São Paulo. Casas 
simples, ruas asfaltadas, iluminação 
e coleta de lixo pública, atendimen-
to de transporte urbano municipal, 
uma vida cotidiana simples10.

Embora muitos costumes ain-
da sejam resultantes do modo de vida 
simples, rural, interior, hoje eles se 
misturam com o avanço das tecnolo-

8CARVALHO, A.; MARTINI, A.J. Uma Outra Cidade – O Espaço Urbano Denominado Jardim Chervezon – sua organização e as relações a ele internas. Trabalho de 

Conclusão de Curso. Graduação em Geografia. Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, 1993.
9FERRÉZ. Capão Pecado. 2ª ed. São Paulo: Labortexto Editorial, 2000.
10MARTINS, J. de S. A Sociabilidade do Homem Simples: cotidiano e história na modernidade anômala. São Paulo: Hucitec, 2000.
11SANTOS, F.A. Rio Claro: uma cidade em transformação (1850-1906). São Paulo: Annablume, 2002.

Centro Comunitário do Cervezao (Acervo pessoal de Márcia Chinaglia Zabotto)

gias, das comunicações imediatas, da 
vida agitada de tempo curto. Em todos 
os Centros Comunitários pesquisados 
foi observada uma sociabilidade e 
humanidade característica do interior 
paulista, muito diferente do individua-
lismo proposto pela vida urbana tecno-
lógica. Nesses Centros Comunitários, 
esses dois modos de vida se misturam 
e destacam a força e a criatividade das 
pessoas.

Os diversos Centros mostram 
que a história de Rio Claro, antes con-
tada pelos grandes fazendeiros11, hoje 
está sendo escrita por eles, autores do 
cotidiano, como prefiro chamá-los. 
São suas ações diárias, suas lutas por 
melhoria de vida, que acabam reestru-
turando a cidade. E os Centros Comu-
nitários acabam por se tornar os locais 
onde essas vozes podem ser ouvidas e 
organizadas, a fim de produzir resulta-
dos eficazes na gestão municipal.•
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A Espetacularização do Carnaval do Município 
de Rio Claro-SP e sua Apropriação pelo Turismo
Natalia Seneda Cunha Bueno
Turismóloga, graduada pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Rosana. 

E-mail: senedanatalia@gmail.com

Como uma das dimensões da cultura, a festa pode ser compreendida como uma manifestação popular constituinte 
da cultura de um povo, pois ela se dá a partir de uma relação entre o homem, o espaço e o tempo, construindo assim um 
produto coletivo da vida humana.

Sabe-se que as festas têm grande capacidade em diluir, cristalizar, celebrar, ironizar, sacralizar ou ritualizar a ex-
periência social dos grupos que a realizam. A partir de então, é imprescindível que, ao se falar de festa, se compreenda de 
que tipo de festa se está falando e, mais, como ela é produzida, quais suas finalidades e qual o seu significado para os que a 
produzem e para a população. 

Tomando a festa como manifestação cultural que se dá a partir de um processo histórico e social, este artigo aborda 
a festividade carnavalesca do município de Rio Claro-SP, considerando, portanto, o carnaval como uma folia que elucida a 
relação entre o sagrado e o profano, a ruptura com a obrigação, a inversão da ordem, onde as hierarquias se estabilizam e os 
papéis rotineiros são rompidos, possibilitando, assim, expressar a união da identidade da população formada por contribui-
ções diversas e redutíveis entre si.

Cabe ressaltar que as camadas populares têm um papel significativo, representativo e participativo na festividade 
carnavalesca, não exercendo, portanto, apenas o papel de assistente, mantendo a postura hierárquica na estrutura social, dis-

Foto de Kátia Guidotti – Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro
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tinguindo aqueles que detêm e contro-
lam maior ou menor parcela do poder. 
O carnaval é uma festa apropriada pela 
camada popular, pois é uma manifes-
tação propriamente dita dessa classe 
social, com a participação ativa das fi-
guras da sociedade. 

A partir da grande diversida-
de cultural brasileira, o Carnaval não 
apresenta uma única expressão, mas 
aparece com traços regionais distintos. 
Logo, essa festa passou a incorporar os 
costumes das localidades onde ocorria, 
e não foi diferente com o carnaval do 
município de Rio Claro. 

Compreendendo que a festa 
apresenta uma dimensão cultural que 
expressa valores e crenças de um povo, 
foi analisado o processo de transfor-
mação da manifestação popular car-
navalesca do município em um grande 
espetáculo, tendo como consequência 
a apropriação desse patrimônio pelo 

turismo, pois é sabido que o legado 
cultural constitui um atrativo turístico 
capaz de excitar uma grande rede so-
cial de público diferenciado (BARRE-
TO, 20031), na qual o turismo passa a 
ser um fenômeno que se apropria da 
cultura e a transforma em um produto 
turístico.

A presença do negro no con-
texto histórico brasileiro é marcada 
pela intensa exclusão e marginaliza-
ção, assim como em Rio Claro, onde 
os crioulos eram fortemente discrimi-
nados. Nesse contexto, Pereira (2008, 
p.133)2 afirma que “Rio Claro [...] foi 
cenário de um padrão racial bipolar 
extremamente cristalizado entre os 
polos preto e branco [...]”. Em virtude 
dessa circunstância e a necessidade de 
afirmação social dos crioulos perante a 
sociedade branca rio-clarense, diver-
sas práticas culturais negras vão sur-
gindo, e pode-se dizer que “Rio Claro 

apresenta um traço muito particular no 
tocante ao surgimento do movimento 
negro local. Boa parte da mobilização 
negra nessa cidade se desenvolveu a partir 
das organizações carnavalesco-dançan-
tes” (PEREIRA, 2008, p.138). 

Elucidando tal contexto, Mur-
ray (2008)3 afirma que as escolas de 
samba, muitas vezes, surgem como 
um espaço de resistência, pois, diante 
da impossibilidade de se desenvolver 
em formas próprias de organização 
institucional, utilizam os territórios 
carnavalescos como espaços de re-
sistência cultural e afirmação social e 
econômica.  Pode-se considerar, então, 
que as primeiras escolas de samba do 
município de Rio Claro surgiram a 
partir da necessidade dos negros de se 
afirmarem e se posicionarem perante 
a sociedade rio-clarense, apresentan-
do, portanto, um caráter estritamente 
popular. Pressupõe-se, por fim, que 

Foto de Luciano Calligaris Junior – Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Claro

1BARRETTO, Margarita. Turismo e legado cultural. Campinas: Papirus Editora, 2003
2PEREIRA, Flávia Alessandra de Souza. Organizações e espaços da raça do Oeste Paulista: movimento negro e poder local em Rio Claro (dos anos 1930 aos anos 1960). 2008. 

228 f. Dissertação (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008.
3MURRAY, Charles. As festas populares como objeto de memória. In: SILVA, René Marc da Costa (Org.). Cultura popular e educação: salto para o futuro. Brasília: POSIGRAF, 

2008, p. 95-101.
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há uma relação de pertencimento, ou 
seja, de identidade dos negros com a 
manifestação popular carnavalesca que 
surgiu como um espaço próprio de obs-
tinação e afirmação social. 

Configurando a primeira fase 
carnavalesca do município em ques-
tão, as brincadeiras de entrudo que 
atingiam grande parcela da população, 
mesmo que segmentadas entre plebe 
e burguesia, caracterizam essa etapa. 
Em sinal de modernização, o inculto 
e pernicioso entrudo, assim como era 
considerado, foi substituído por uma 
prática julgada como mais civilizada, o 
que caracteriza a segunda fase carnava-
lesca do país (BURKE, 20064; QUEI-
ROZ, 19995).

Surgem então, a partir de influ-
ência francesa, em meados da década 
de 50, grandes sociedades fundadas 
pelas iniciativas de burgueses, ou seja, 
o carnaval passa a ser comandado 
por abastados locais que permitiam 
a participação apenas de camadas su-
periores que desfilavam para o deleite 
da população. Assim, caracterizada 
pelo desfile de carros alegóricos das 
grandes sociedades, o corso represen-
tava modernidade e elegância em se-
melhança aos franceses (QUEIROZ, 
1999). Inicia-se, então, o terceiro está-
gio do carnaval brasileiro, em que tais 
sociedades passaram a realizar seus 
festejos em salões fechados, extirpan-
do sua participação no corso. “Houve 
o afastamento da participação pública 
das elites, que passaram, então, a orga-
nizar suas próprias festas carnavalescas 
em ambientes fechados, um “Carnaval 
fechado” substituindo o antigo aberto” 
(BURKE, 2006, p. 229). Sendo assim, 
essas informações nos levam a crer 
que o carnaval de rua de Rio Claro foi, 
gradativamente, se tornando uma ma-
nifestação popular negra, que era proi-
bida de frequentar os clubes da cidade.

Conclui-se, portanto, que esta 
ambivalência do carnaval de Rio Claro 
faz com que apresente simbologias e 

significados diferentes para seus parti-
cipantes – a elite branca e os pretos dis-
criminados –, e remete a uma memória 
e a uma identidade compartilhada entre 
a comunidade negra do município que 
fez do festejo um espaço de relutância 
dos negros, garantindo ainda a repro-
dução dos elementos culturais dessa 
raça, na festividade momesca da cida-
de. 

Tal resistência cultural dos 
negros bem como a necessidade de 
afirmação nessa manifestação carna-
valesca, assim como já foi citado, pode 
ser identificada até mesmo na primeira 
letra entoada por uma das primeiras 
escolas de samba da cidade composta 
predominantemente por negros, a Voz 
do Morro, que dizia: “Chegou a nossa 
escola, vem fazer revoluções, chegou 
a nossa escola vem fazer revoluções. 
Samba cabrocha, samba com graça, 
vamos mostrar que a nossa escola tem 
raça” (DURVAL AUGUSTO, 2010)6.

Caracterizando a quarta e con-
temporânea fase do carnaval, que se 
dá a partir do surgimento das escolas 
de samba em meados da década de 70, 

Burke (2006, p. 230) afirma: “Desne-
cessário dizer, esse quarto estágio se re-
laciona com a comercialização de uma 
festa que se tornou um grande negócio, 
e em que a televisão e gravadoras, as-
sim como agências de turismo [...] pas-
saram a envolver-se profundamente”. 

A década de 70 representa o 
auge das modificações no Carnaval de 
Rua do município de Rio Claro. Foi 
em meados de 1976 que surgiram no-
vas escolas de samba no município. 
Nota-se, aqui, uma nova lógica que 
passa a reger o carnaval da cidade. O 
que antes era meramente uma mani-
festação popular, que objetivava uni-
camente o divertimento da população, 
passa agora a ser conduzido para uma 
nova vertente, pautada na competição 
entre as escolas de samba da cidade, 
prevalecendo e vencendo as que se des-
tacam por seu alto luxo. Sendo assim, o 
fenômeno de homogeneização cultural 
pode ser identificado na manifestação 
carnavalesca do município de Rio Cla-
ro, que passou a ser projetado nos mol-
des carnavalescos cariocas que estava 
em ascensão, e as outras localidades 

4BURKE, Peter. Variedades de história cultural. Tradução de Alda Porto. São Paulo: Civilização Brasileira, 2006.
5QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Carnaval brasileiro: o vivido e o mito. São Paulo: Brasiliense, 1999.
6AUGUSTO, Durval. Projeto Memória Viva: arte, cultura e história: os negros no carnaval, a origem da primeira escola de samba da cidade e as transformações do carnaval da 

cidade. [ago. 2010]. Rio Claro: Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, 2010. 1 videocassete, VHS, son.

Foto de Luciano Calligaris Junior – Departamento de Comunicação da Prefeitura 
Municipal de Rio Claro
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queriam atingir o mesmo brilhantismo 
carnavalesco, saindo da situação que 
denominavam de ostracismo. Logo, a 
identidade proveniente dessa manifes-
tação popular carnavalesca tornou-se 
desvinculada de sua história e tradição 
específica, em virtude de um modelo 
padronizado de carnaval que estava 
justamente perpetuado pela ideia de 
modernização.

Cabe aqui discutir a natureza 
turística do samba, enquanto um pa-
trimônio cultural materializável, pro-
veniente do processo de modernização 
da cultura e de sua expansão como 
uma manifestação desterritorializada, 
indicador da sociedade pós moderna, 
dominada pelo desenraizamento e pelo 
hibridismo cultural. O processo é po-
lêmico e tem mais de uma faceta: por 
um lado, o carnaval vem sendo, cada 
vez mais, associado aos fazeres artísti-
co, turístico e aos processos estéticos, e 
por outro lado, a comunidade do sam-
ba passou a ser figurante e composta de 
personagens alienados nesse cenário. 

Fatores conexos como a trans-
formação, modernização, globaliza-
ção, apelo ao consumo exacerbado, in-
clusive da imagem levam a um aumen-
to da visibilidade dos desfiles carnava-

lescos como um negócio promissor ao 
investimento turístico cultural. Nesse 
contexto, o território do samba é nada 
mais nada menos que um palco, sím-
bolo de modernidade, ambiente super-
ficial e espaço de encenação que não 
traz apelo à memória coletiva, pois os 
elementos e costumes tradicionais são 
suprimidos, em virtude de uma revolu-
ção estética das escolas de samba, sur-
gindo uma superprodução de um bem 
cultural que descarta, imediatamente 
após o desfile, todo o seu material e sua 
simbologia. 

Torna-se perceptível a proble-
mática na cidade de Rio Claro, em que 
a memória e a identidade da comunida-
de negra, que se constroem a partir da 
manifestação popular carnavalesca lo-
cal se encontram fragmentadas, e toda 
a produção histórica e a relação social 
que se deu a partir desta festividade se 
encontram adormecidas, suprimidas 
pelo carnaval midiático que descarta 
todo o simbolismo e a significância do 
mundo do samba. 

A partir do século XXI, o Car-
naval se consolidou em um modelo 
espetacular das escolas de samba, e 
se materializou em um teatro metro-
politano único. Nesse novo cenário, a 

contemporaneidade dos desfiles e co-
berturas midiáticas descartam todo um 
conjunto de possibilidades culturais, 
ou seja,  a superprodução de um bem 
cultural proveniente da manifestação 
popular carnavalesca rejeita todo o seu 
simbolismo, em detrimento de um des-
perdício cultural da mais legítima for-
ma de educação brasileira. 

Esse denominado mundo do 
samba vem sendo, ao longo dos anos, 
formatado a partir de uma nova lógica 
que desconsidera seu caráter simbólico 
e significativo, em que a superficiali-
dade e a espetacularização configuram 
um novo modelo de carnaval a ser ado-
tado pela sociedade contemporânea. 

Cabe aqui uma reflexão a res-
peito desse carnaval artificial projetado 
sobre um espetáculo mercantil que re-
presenta a ilusória do não vivido, em 
que os ganhos e perdas dos carnavais 
passados se comportam por desconti-
nuidades e sem justificativas. Primeira-
mente, faz-se necessário enfatizar que 
a transformação metropolitana como a 
globalização e a explosão do consumo 
que incidem diretamente sobre o car-
naval de Rio Claro foram capazes de 
acelerar a visibilidade dos desfiles das 
escolas de samba da cidade como um 

Foto de Luciano Calligaris Junior – Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Claro
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negócio suscetível e promissor para o 
investimento turístico. Nesse contexto, a 
competitividade entre as escolas de sam-
ba passa a ser um grande espetáculo, e 
o Carnaval deixa de ser uma festividade 
popular, passando a ser um grande even-
to capaz de impulsionar o desenvolvi-
mento turístico da cidade.

Deve-se salientar que nos even-
tos, assim como no Carnaval de Rio 
Claro, que passam a ser puramente co-
merciais, há uma drástica perda de au-
tenticidade, em que a autenticidade diz 
respeito ao significado cultural daquela 
manifestação para sua comunidade. 
Quando o evento é considerado autên-
tico, ele é controlado pela comunidade 
e muito bem aceito por ela, agregando 
ainda elementos culturais. “Contudo, os 
eventos com pouco controle e aceitação 
da comunidade provavelmente não atin-
girão autenticidade cultural [...]” (COS-
TA, 2010, p.432)7. 

Acredita-se, portanto, que o car-
naval do município de Rio Claro deixa 
de ser um festival autêntico, pois passa a 

ter grande participação dos órgãos públi-
cos em sua organização e a comunidade 
deixa de ter o controle desse festejo, pas-
sando a ser um personagem que encenará 
para seus espectadores algo que não faz 
parte de sua realidade, e que não reme-
te a um reconhecimento e a um apreço 
de suas tradições. Em outras palavras, o 
evento passa a ser visto como um recurso 
turístico, com o qual se produzem “no-
vos lugares sociais”, metamorfoseados, 
transfigurados e fragmentados pela lógi-
ca mercantilista – o espetáculo torna-se 
produto incentivado pelo consumismo. 

Acredita-se, ainda, que a memó-
ria no atual panorama de globalização é 
um desafio que atinge o homem contem-
porâneo, pois, ela se constitui a partir da 
necessidade de reafirmação da identida-
de em fragmentação do homem moder-
no, ou seja, supõe-se que este sentimento 
de pertencimento compartilhado em 
uma sociedade para com sua produção 
sócio-histórica fica suprimido, em virtu-
de da globalização e, consequentemente, 
da homogeneização cultural que descar-

7COSTA, Everaldo Batista da. A concretude do fenômeno turismo e as cidades-patrimônio-mercadoria: uma abordagem geográfica. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2010.

Foto de Luciano Calligaris Junior – Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Claro

ta as peculiaridades de cada localidade.  
Logo, considera-se que tal festi-

vidade está, cada vez mais, relacionada 
a processos estéticos e ao fazer artístico 
que se tornam produtos turísticos, ou 
seja, mercadorias, de que os protago-
nistas do samba muitas vezes se tornam 
personagens alienados de seus cotidia-
nos. Acredita-se, portanto, que uma lei-
tura mais aprofundada sobre o carnaval 
da cidade possibilite a identificação de 
problematizações provenientes dessa 
teatralização que mascara histórias e me-
mórias. 

A crítica não se dá apenas à apro-
priação do Carnaval pelo turismo, mas 
sim pela forma com que essa manifes-
tação cultural vem sendo transformada 
ao longo dos anos.  Tal manifestação é 
transformada em produto turístico que se 
projeta apenas para os turistas e visitan-
tes de modo homogeneizado, enquanto 
deveria ser direcionada também para a 
comunidade local, na tentativa de ressal-
tar identidades legítimas como forma de 
expressar seus diferentes significados.•



44 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2012

Jardim Público - Foto de Marcelo Cerri Rodini

É comum chegar à cidade de Rio Claro e surpreender-se com a quantida-
de de habitantes nas ruas que aderem ao uso da bicicleta. O município, atualmente, 
possui uma das maiores frotas de bicicletas por habitante do país. Esse número vem 
crescendo com o passar dos anos e estima-se que existam cerca de 150 mil unidades 
em uso nos dias atuais, mas quem pensa que a relação da cidade com as bicicletas é 
recente, se engana. 

A bicicleta chegou ao Brasil, no final do século XIX, vinda da Europa onde 
seu uso era muito comum e, no início do século XX, o ciclismo havia conquistado 
vários adeptos. Em Rio Claro, no século XIX, a bicicleta ganharia um lugar de des-
taque com a chegada da estrada de ferro. Na data de 1876, “os trilhos da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro (bitola 1,60 m) atingiram Rio Claro, aqui se entronca-

Rio Claro, a cidade das bicicletas
Taciana Ferreira Carapeba Panini
Graduada em Comunicação Social – Habilitação em Rádio e TV e analista cultural do Arquivo Público e Histórico 

do Município de Rio Claro.

E-mail: tacipan@gmail.com
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Livro de registro de placas para veículos - 1938 -  Fonte Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro

1 SOUZA, R. A. Difusão cultural nos meios ferroviários de Rio Claro. Rio Claro: Arquivo do Município de Rio Claro, 1986.
2Livro do Tombo nº 2 - Câmara Municipal de Rio Claro. p.125 v. Acervo: Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro.
3Conversão baseada nos cálculos de Laurentino Gomes, em seu livro “1808”, publicado em 2006.
4Livro do Tombo nº 2 - Câmara Municipal de Rio Claro. p. 197 v.  Acervo: Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro.

Bicicletas que distribuíam café para os trabalhadores de rua - 1971 - Fonte 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

ram com os da já existente Rio Claro 
Railway (bitola 1,00 m), que ligava 
Rio Claro a Araraquara”1 e, em 1892, 
a Companhia Paulista adquiriu a Rio 

Claro Railway, que já possuía na cida-
de suas oficinas de manutenção.

As estradas de ferro eram res-
ponsáveis pelo escoamento da produ-

ção agrícola, principalmente a do café, 
até o porto de Santos. Com o auge do 
Ciclo do Café e a ampliação das ofici-
nas, esse setor era o que mais emprega-
va e é neste momento que as bicicletas 
surgem como alternativa para o trans-
porte desses trabalhadores até as ofici-
nas. A Companhia chega até a financiar 
compra de bicicletas para o uso de seus 
funcionários, entre elas, as bicicletas 
inglesas da marca Phillips e as suecas 
Monark.

Antigamente, no município, os 
donos das bicicletas estavam sujeitos a 
pagar impostos de licença sobre o veí-
culo; da década de 1930, é possível en-
contrar registros sobre os emplacamen-
tos que eram feitos e, como acontece 
nos dias atuais com as motos e carros, 
as bicicletas também chegaram a rece-
ber placas. No “Ato nº 136, Reforma 
do Regime Tributário Municipal, de 
30/12/1935, Capítulo XIII”2, consta 
que a taxa de chapas e placas de bici-
cletas era de 2 réis (aproximadamente 
35 reais)3 e as taxas de licenças de 10 
réis, de acordo com o “Ato nº 203, 
Modifica o imposto de licença sobre 
veículos”4.

A utilização da bicicleta como 
meio de transporte proporcionava ao 
usuário um meio eficaz e mais acessí-
vel que outros meios da época; assim, 
ela era usada para diversas finalidades, 
como por exemplo, o caso das “bici-
cletas que distribuíam café”. No início 
da década de 1970, a Prefeitura pos-
suía bicicletas que, utilizadas por seus 
funcionários, percorriam a cidade para 
distribuir café a outros funcionários da 
própria Prefeitura que trabalhavam nas 
ruas, como os trabalhadores de obras.

Pensando na bicicleta enquanto 
prática esportiva, o registro vem des-
de a época da criação do Velo Clube 
Rio-clarense. Fundado em 1910, o 
Clube tinha como objetivo inicial pro-
mover a prática do ciclismo e “a desig-



46 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2012

Placas de bicicletas - 1976 - Fonte Arquivo Público e Histórico de Rio Claro 

Cartão para bicicleta - Foto do acervo Getúlio Greve doada ao Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

5FITTIPALDI, F. C. Os 75 anos do Velo Clube Rio-clarense. Rio Claro: Arquivo do Município de Rio Claro, 1985.p.3.
6http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Claro_(São_Paulo)

nação adotada para o clube foi extraída 
da palavra velódromo”5, pista que rece-
be provas e disputas de ciclismo. Nessa 
fase, além da construção de uma pista 
de 240 metros de extensão, o Velo pro-
moveu diversos festivais que contaram 
com a presença de ciclistas renomados. 
Após alguns anos de paralisação, em 
1919, o clube retomou as atividades, 
introduzindo a prática do futebol, pelo 
qual é reconhecido até os dias atuais. 
O Velo Clube foi um dos pioneiros no 
Brasil a introduzir a modalidade do 
ciclismo e, mesmo com um lugar de 
destaque dentro do futebol, a equipe de 
ciclismo continua participando de pro-
vas e vários campeonatos.

Aspectos geográficos da ci-
dade, como topografia plana e políti-
cas públicas de incentivo, como áreas 
destinadas aos ciclistas, não garantem, 
mas sem dúvida estimulam quem per-
corre a cidade pedalando. Rio Claro 
possui, hoje, um pouco mais de 20 km 
de ciclovias e ciclofaixas localizadas 
na Avenida Brasil, que conectam bair-
ros ao Distrito Industrial. A Avenida 
Presidente Kennedy, uma das princi-
pais avenidas que dão acesso à cidade, 
também possui áreas protegidas e re-
servadas aos ciclistas.6

Enquanto muitas cidades dos 
diversos Estados do Brasil tentam 
conscientizar seus moradores para a 

utilização da bicicleta como transporte 
e meio para acabar com o congestio-
namento, Rio Claro fica atrás apenas 
da cidade de Joinville - SC em relação 
ao número de frotas de bicicletas por 
habitantes. Atualmente, na cidade, di-
versos grupos estão envolvidos com a 
prática do ciclismo, como: Associação 
Beneficente de Esportes e Cultura de 
Rio Claro (ABEC), Federação Paulista 
de Mountain Bike (FPMTB), Secreta-
ria Municipal de Esportes e Velo, entre 
outros.

A FPMTB, em parceria com 
SEST/SENAT, Sport Bike e a Guarda 
Municipal promove, na cidade, o Pas-
seio Ciclístico Noturno, que acontece 
semanalmente, às terças-feiras. Ofe-
recido gratuitamente e sem restrições 
de idade, o percurso é de aproximada-
mente 15 km, e proporciona ao ciclista 
momentos de lazer e de contato direto 
com as ruas da cidade. O passeio não 
conta apenas com profissionais, mas 
também com iniciantes da prática, que 
podem pedalar de acordo com seu rit-
mo. No final de cada mês os adeptos 
contribuem com alimentos não perecí-
veis, que são doados para associações 
beneficentes e filantrópicas. 

A Escolinha de Ciclismo, pro-
jeto que teve início em Rio Claro no 
ano de 20097, tem cunho social, pois, ao 
oferecer aulas de ciclismo às crianças e 
aos adolescentes que apresentam maior 
vulnerabilidade social, contribui com a 

7www.visiterioclaro.com.br
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educação no trânsito e proporciona no-
ções de cidadania. Esse projeto é uma 
parceria entre a Prefeitura Municipal 
de Rio Claro, ABEC e SEST/SENAT.

Os cidadãos rio-clarenses que  
apoiam essa prática e dela participam, 
contribuem para que, na cidade, haja 
um grande número de transporte não 
poluente, uma diminuição no conges-
tionamento e um trânsito mais hetero-
gêneo e humanizado. 

Destacam-se, também, os be-
nefícios diretos para os cidadãos que 
utilizam a bicicleta, como a adesão de 
um transporte de baixo custo e a inser-
ção de exercícios físicos nas práticas 
diárias, tão importantes para a saúde. 

Embora o município seja co-
nhecido como a Cidade das Bicicletas, 
beneficiando-se econômica, social e 
ambientalmente, ele deve incentivar 
cada vez mais seu uso, principalmente 
nas ações de conscientização no trân-

sito, e viabilizar obras públicas que 
proporcionem mais segurança aos ci-
clistas.•
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Inovação, resistência e generosidade:  

Prof. Dr. Antonio Carlos Sarti  
EACH-USP 

E-mail: asarti@usp.br

– “É aqui que você se escondeu? Quando é que volta a Rio Claro?”

Esta é a frase mais ouvida por Tom, quando encontrado por alguma pessoa que o conheceu à 
época em que por aqui trabalhava e vivia.

Tom costuma dizer que Rio Claro foi o único lugar do planeta onde permaneceu tempo suficiente 
para formar raízes. E a afirmação parece confirmar o que ele sente, porque, mesmo depois de muitos 
anos longe daqui, sua ausência é sentida por muitas das pessoas com as quais conviveu naqueles idos de 
1960-70 quase 80. Se as raízes estão aí, a copa da árvore Tom Oliver Miller Jr. ocupa lugar de destaque 
na memória de muita gente.

Tom O. Miller Jr. apresenta-se como um arqueólogo transdisciplinar, cujas áreas de interesse 
incluem Teoria e Método da Arqueologia e da Antropologia, Etnografia Indígena, Etnoarqueologia, Edu-

aspectos da biografia de Tom Oliver Miller Jr.

 “NOTURNO” - Coerente com a decisão de resistir à ditadura mantendo a criatividade, Tom Miller produz arte em variadas 
formas de expressão. Na pintura, com aquarela, produz “Noturno” para expressar a determinação de mantermo-nos em 
meio a devaneios e incertezas tenebrosas, ao longo do percurso da vida. O uso da aquarela como técnica para expressão 
é justificada por apresentar desafios técnicos.
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cação Patrimonial e a região geográfica 
de América Latina. É brasileiro naturali-
zado, nascido em vinte de novembro de 
mil novecentos e trinta e um, na cidade 
de Coeur d´Alene, no Estado de Idaho, 
E.U.A. Seu pai, Tom Oliver Miller era 
engenheiro civil e sua mãe, Margaret 
N. Miller, motorista da  ambulância 
da Cruz Vermelha, durante a Segunda 
Guerra Mundial.

A formação de Tom Oliver 
Miller Jr. deu-se por volta de 1949, no 
Coeur d`Alene Highschool, na pequena 
cidade de Coeur D`Alene. Sua forma-
ção Acadêmica ocorreu na University 
of Washington (Seattle), nos Estados 
Unidos da América, no curso de bacha-
relado em Antropologia, no período de 
1951/53. 

Em 1953, iniciou na Universi-
ty of California, em Berkeley, E.U.A. 
o curso de Mestrado em Antropologia, 
não tendo defendido a dissertação por 
haver sido aprovado no exame em nível 
de doutorado na Universidade de Arizo-
na (Tucson).

Em 1954, deu início a suas 

pesquisas, na área de Arqueologia, na 
região de Coeur d`Alene, recolhendo 
dados e artefatos sobre os indígenas e 
compondo o artigo “Four Burials from 
the Coeur d`Alene Region, Idaho”. 

Em 1957, cursou as disciplinas 
de doutoramento na Universidade de 
Arizona (Tucson), publicando, em1959, 
“Archaeological Survey of Kootenai 
County, Northern Idaho” e “Evolutio-
nismo and History in American Archa-
eology”. Nesse mesmo ano, publicou, 
ainda, “A Proposal for the use of Cul-
tural Taxonomy in Pacific Northwest 
Archaeology” e “Statistical Techniques 
for Handling Quantities of Variable 
Projectile Points: Test Case: Northern 
Idaho”, trabalho apresentado no XXIV 
Congresso da Society for American Ar-
chaeology, Salt Lake City.

No Brasil, sua experiência didá-
tica em arqueologia e antropologia, teve 
início em 1964, quando chegou à Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Rio Claro –FFCLRC  simplificada para 
FAFI,  e que viria dar origem à UNESP, 
Campus do Rio Claro, SP – pelas mãos 

de Fernando Franco Altenfelder Silva 
e Frank Perry Goldman e onde, sob a 
orientação de Fernando Altenfelder, de-
fendeu sua tese intitulada “Duas fases 
paleoindígenas da bacia de Rio Claro: 
um estudo em metodologia”, em 1969. 

Procurando entender aspectos 
tecnológicos dos artefatos encontra-
dos na Região de Rio Claro, entrou no 
campo da Etnoarqueologia, estudando 
cerâmica Caingáng e tecnologia lítica 
Xetá, por meio de pesquisas etnográfi-
cas com pessoas vivas.  Sensibilizado 
com o abandono e sofrimento das po-
pulações indígenas brasileiras da época, 
passou a atuar nos campos do Indige-
nismo e da Antropologia Aplicada tam-
bém, num trabalho ousado e inovador.  
Com apoio do Gen. Ismarth de Araújo 
Oliveira, então Presidente da FUNAI – 
Fundação Nacional do Índio – e a ativa 
participação do aluno Ten. Ari Jorge dos 
Santos, deu início ao Projeto Couto de 
Magalhães que tinha por objetivo “o 
auto-desenvolvimento para os xavantes 

 Tom Miller interpretando uma de suas 
músicas, numa festa de geógrafos da 
FAFI, com os inseparáveis poncho 
boliviano e seu violão. (s/d. Fonte: 
acervo de Tom Miller Jr.)

Tom Miller, à esquerda de camisa xadrez, orienta um grupo de alunos da UFRN 
em laboratório de análise de cerâmica. (s/d. Fonte: acervo de Tom Miller Jr).
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e incluindo a liderança indígena em to-
dos os aspectos” (MARRACH, 1996, p. 
14). Com esse projeto, Tom possibilitou 
a vinda a Rio Claro de membros de di-
versas tribos e lideranças indígenas, pois 
a FAFI era a referência para o projeto 
inovador. A cidade não entendia muito 
bem (e penso que até hoje não enten-
deu) a presença dos índios nos mesmos 
espaços frequentados pela elite local, 
tais como restaurantes e clubes sociais 
e desportivos, além da própria Facul-
dade. Ficou claro, ainda, que os índios 
também não entenderam nada, uma 
vez que suas lideranças começaram a 
usar o projeto para finalidades pessoais. 
(MARRACH, 1996)

Conheci Tom quando era estu-
dante do Colégio de Aplicação da FAFI 
– CAFAFI, por volta de 1970. Por conta 
da finalidade da escola, nosso contato 
com estudantes universitários era nor-
mal, corriqueiro. Também eram muito 
próximos dos estudantes do CAFAFI os 
professores da FAFI. Tom era um deles 
e nos fascinava com seu jeito diferen-
te. Alto, corpulento, branco, barbudo, 
mancava de uma das pernas, falava com 
sotaque norte-americano, tinha aparên-
cia de um hippie com roupas largas e 
coloridas que ele mesmo desenhava e 
mandava confeccionar. Não raro, estava 
com um violão às costas. 

Sempre o acompanhava um 
punhado de jovens, coletando lascas de 
pedras e cacos cerâmicos em campo, 
terminando, invariavelmente, n’A Toca. 
Numa dessas oportunidades, junto com 
o amigo Paulo Rodrigues, acompanhei 
o trabalho de seleção dos pedaços em 
laboratório e essa experiência ficou 
marcada para sempre. Viera do Ginásio 
Vocacional e tinha conhecimento dos 
sítios arqueológicos e da importância 
deles para a nossa noção de tempo. Mas 
não sabia que aqui eles também exis-
tiam. Estar frente a frente com os obje-
tos e com as pessoas que os estudavam 
foi uma experiência profunda (SARTI, 
2011), tal como se pode deduzir da cena 
do grupo de alunos da UFRN.

Tom incentivava o teatro, a mú-
sica, a poesia, as artes plásticas. Defen-

dia que a nossa forma de resistir à dita-
dura seria manter a cultura viva, sendo 
criativos e exercendo nossa liberdade. 
Essa postura desencadeou um verdadei-
ro movimento, no qual ele era

... uma figura emblemática 
(...). Em seu laboratório – uma ver-
dadeira oficina – nos ensinava, já 
nos anos 60, a reproduzir e utilizar 
artefatos líticos para ter condições de 
identificar os sinais deixados pelas 
diferentes populações na sua cultura 
material. Além disso, através de seu 
livro “Os Dez Mundos”, lido por 
todos no curso, se adquiria a pers-
pectiva relativizante que garante o 
respeito e admiração à diversidade 
cultural. Poeta, ele gostava de tocar 
violão e de cozinhar para os alunos. 
(ALBUQUERQUE, 2008, p. 311)

Enquanto coletava material para 
sua tese, Tom identificou, estudou e ma-
peou 113 sítios arqueológicos na região 
de Rio Claro, com um pouco menos de 
200 componentes, aplicando pionei-
ramente a metodologia estatística na 

arqueologia, inspirado pela “Nova Ar-
queologia” (antropológica e processual) 
de Lewis Binford (MARRACH, 1996). 
Ao mesmo tempo, transformava a vida 
de uma geração. Como lembra Albu-
querque (2008), em 1970, seu aluno, es-
tudante de Ciências Sociais José Carlos 
Temple Troya, identificado com a pro-
posta libertária do Living Theatre que 
passava pela cidade de Rio Claro, jun-
tou-se ao grupo para percorrer o mundo, 
radicando-se em New York. A elabora-
ção da tese e o trabalho científico, cul-
tural, político e social, todos imbricados, 
já tinham alcançado tempos jamais ima-
ginados, tanto no passado remoto como 
no futuro, já ou distante: ensinara-nos a 
resistir com generosidade.

Dessa época, Tom relata casos 
ocorridos em campo com alguns de seus 
alunos, fazendo referência mais fre-
quente, além de Troya, que lhe foi muito 
próximo,  a Geraldo Giovanni, Ari Jorge 
dos Santos, Benedito Tadeu César, Ana 
Doimo, Dermeval Nevoeiro Jr., Beatriz 
Bilac, José Claudinei Lombardi (Zezo); 
do Pavão, amigo de serenata e do Dele-

“POÇO FUNDO” - Desenho foi outra técnica muito empregada por Tom Miller, 
tanto na documentação do trabalho científico como forma de expressão. Esta 
imagem denominada “Poço Fundo”, capta um momento de chuva no vale de 
Covitinga, visto do Laboratório de Arqueologia situado no alto da Fazenda Poço 
Fundo. O tema da chuva ainda seria motivo para poemas. Reprodução a partir 
de original componente de acervo do autor.
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gado Nestor Penteado. Também lembra 
com carinho dos professores da época 
como Margarida Penteado, com quem 
compartilhava atividades de campo, e 
Paulo Landin, Dinael Marin, Hélio Jor-
ge dos Santos, Heinz Ebert, Mário Tei-
xeira pelo ambiente de discussão e cola-
boração científica em áreas tão diversas.

Permaneceu na FAFI até o ano 
de 1975. Posteriormente, foi convida-
do por Silvio Coelho dos Santos, como 
professor visitante, para lecionar a disci-
plina Teoria Antropológica, no curso de 
Mestrado em Antropologia Social, na 
UFSC, em Florianópolis, onde desen-
volveu pesquisa etnoarqueológica, com 
os índios Xokleng, lá permanecendo até 
o ano de 1977. 

  Nesse mesmo ano de 1977, 
foi convidado pelo professor Nassaro 
Nasser para ajudar a estruturar o curso 
de Mestrado em Antropologia Social e 
lecionar a disciplina de Teoria Antropo-
lógica na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Na UFRN, realizou 
pesquisas arqueológicas no Vale do Açu 
e no Município de Georgino Avelino/
RN, através do Museu Câmara Cascu-
do. Na década de 80, iniciou suas pes-
quisas com comunidades de pesca arte-
sanal. Aposentou-se no Departamento 
de Ciências Sociais da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte, em 1995 
e, mesmo aposentado, continua reali-
zando pesquisas sobre Memória Patri-
monial ligada à Arqueologia. (SARTI, 
2011)

 Foi o que encontrei Tom fa-
zendo: pesquisando a arqueologia dos 
carimbos postais, um objeto que lhe per-
mite recolher material por correio, acio-
nando a vasta rede de filatelistas da qual 
é membro ativo. Era o mês de agosto de 
2008, quando preparava uma exposição 
sobre Tom Miller Jr., como um dos Pio-
neiros da Arqueologia, parte integrante 
do Projeto Turismo e Arqueologia, de-
senvolvido pelo Curso de Turismo da 
UNIMEP, em parceria com a Universi-
dade de Girona e financiado pela AECID 
– Agência Espanhola de Cooperação In-
ternacional para o Desenvolvimento. Na-
quela exposição, colocamos os poemas, 

as pinturas, as fotografias, e Tom ficou à 
disposição dos internautas, no limite de 
suas condições físicas. Paulo Rodrigues 
e Leila Marrach estavam entre os que 
foram até lá ver a exposição e conversar 
com ele.  

Nos anos que se seguiram, Tom 
colaborou com autores diversos. Publi-
cou “A Segunda Revolução Científica”, 
pela Editora da UFRN, obra em que 
exercita o pensamento sistêmico e com-
plexo iniciado em “Os Dez Mundos”. 
Trabalhou intensamente nos últimos dois 
anos para organizar, fundar e man-
ter funcionando a ANA–Associação 
Norte-rio-grandense de Arqueologia 
(www.cchla.ufrn.br/ANA) desenca-
deando um processo de organização da 
comunidade dos arqueólogos potiguares, 
cientes dos imensos desafios decorrentes 
do importante legado dos povos que ha-
bitaram aquela parcela do território bra-
sileiro.

Durante o XVI Congresso 
Mundial da UISPP e XVI Congresso da 
SAB realizado em Setembro de 2011, na 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), sua tese “Duas fases paleoin-
dígenas da bacia de Rio Claro”, muito 
mal divulgada à época, foi publicada em 
volume da coleção “Clássicos da Arque-

ologia”, fruto do reconhecimento da co-
munidade científica à grandiosidade de 
sua obra intelectual, sua visão humanista, 
persistência, resistência e generosidade.•
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Ao Mestre com Carinho:  

Geraldo José Costa Jr
Cronista

E-mail: jcostajr2009@gmail.com 

Blog: www.passaaregua.blogspot.com

Site: www.autores.com.br/jcostajr

Geraldo José Costa

Longe dos holofotes da fama, ele dedicou-se aos filhos dos outros como se 
fossem os seus. Não era professor, e não gostava que lhe dessem esse tratamento. 
Mas tinha habilidade e paciência, para expor e convencer. Nem tanto pelas ideias, 
mas pelo exemplo. Orientando crianças, adolescentes e jovens, prestes a ingres-
sarem na maturidade, era um perfeccionista, porém, jamais se ouviu uma ofensa, 
uma palavra mal colocada, de sua parte. Era querido e respeitado, porque era uma 
referência positiva, virtude cada vez mais rara naqueles que, atualmente, ocupam 
posição de liderança.

Pessoas assim deixam saudade. E a respeito de Geraldo José Costa, trei-
nador de futebol de categorias de base de Rio Claro, não se pode dizer diferente. 
Em maio do ano passado, ele foi se juntar aos seus ex-pupilos que o antecederam. 
Tinha 78 anos, e durante 11, enfrentou com dignidade e coragem um câncer de 
próstata que lhe tirou a oportunidade de continuar fazendo o que mais gostava, mas 
não a vontade de viver e a fé no ser humano.

 Natural de Santa Cruz das Palmeiras, o Seu Geraldo, como era conheci-
do, era também contabilista, formado em 1956, pela tradicional e extinta Escola 

Equipe amadora do C.A. Nacional de Vila Americanópolis, em 1965.
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Bilac.
Costa trabalhou durante 24 

anos na Casa Farani, que foi um dos 
estabelecimentos comerciais mais 
conceituados de Rio Claro e região. 
Depois, abriu seu próprio escritório 
no bairro de São Judas Tadeu, onde 
residiu com a família durante 10 anos. 
Com a esposa, Alzira Pignatti, com a 
qual convivera durante 42 anos, sendo 
34 de casado, teve três filhos: Maria 
Eleonora, Carlos Alberto e Júnior; 5 
netos – Patricia, César, Marcos, Pedro 
e Viviane – e dois bisnetos, Gabriela e 
Luiz Felipe.

No futebol amador de Rio Cla-
ro, ao lado de Alcides Faria, Benedito 
Augusto, Osvaldo Augusto, Jovelino 
Costa, José Stecca, Constantino Za-
netti, Augusto Francisco Novo e Dur-
val Broetto, entre outros, foi um dos 
fundadores, em 1963, do C.A. Nacio-
nal da Vila Americanópolis, que veio a 
ser o segundo clube de futebol amador 
a obter a concessão de um estádio dis-
trital em Rio Claro, antes mesmo do 
Cidade Nova F.C., que à época era um 
clube bem mais antigo. “O Nacional 
era um dos times mais queridos de Rio 
Claro. O campo, inicialmente cercado 
de bambus, estava sempre cheio de 

gente nas tardes de sábado e manhãs 
de domingo. A garotada enfrentava os 
jogadores mais experientes dos outros 
times de igual para igual”, lembrava 
com orgulho Costa que, no Nacional, 
atuou como dirigente até 1973, quan-
do se mudou do bairro.

Em 1978, o Seu Geraldo, 
como o chamavam os seus ex-pupilos, 
foi convidado pelo educador Benedito 
José Zaine, para treinar a equipe de 

futebol (até 12 anos de idade) da Es-
cola Estadual de Primeiro Grau Mon-
senhor Martins com vistas às disputas 
dos Jogos Infantis daquele ano. Exer-
ceu o cargo até 1983, quando, convi-
dado por Antonio Sotero, o inesquecí-
vel Totinha, passou a treinar a equipe 
infantil da A.A. Santana, onde perma-
neceu até 1986, ano em que se trans-
feriu para o Rio Claro F.C., a convite 
do dirigente Klebs de Moura e Silva. 

No Azulão, chegou a dirigir 
interinamente a equipe profissional, 
em 1987, por duas oportunidades, 
após a saída do treinador Jorge Cruz. 
Ao deixar o Rio Claro F.C., em 1989, 
Costa aceitou o convite de José Pedro 
de Paula Caraça e José Guarino Jr. e 
transferiu-se para o Juventude F.C. 
para ocupar o cargo deixado pelo sau-
doso Prof. Casemiro.  

Em 1992, retornou para a A.A. 
Santana, então presidida por Osval-
do Muller, o Turcão, onde orientou a 
equipe amadora e, no ano seguinte, a 
equipe Sub-17. O último clube em que 
Costa trabalhou foi o Paranavaí A.C., 
do Paraná, do qual foi treinador da 
equipe Sub-20, em 1999.

Distante dos campos, acom-
panhava o futebol pela televisão. Foi 
sócio patrimonial e titular da cadeira 
vitalícia Nº 24 Fila “E” do estádio Be-

A. A. Santana (1984) equipe sub-17. Em pé da esquerda para direita: Geraldo 
José Costa (técnico), Jurandir, Geraldo, Godoy, Marcos Hilton, Rogério, Adilson 
Nascimento, Adilson Bovo, Junior, Ansanello. Agachados, da esquerda para 
direita: Renato Furlan, Miro, Tatú, Nelson, Carlos, Dú Prioli, Takeshi e Gilberto.

E.E.P.G. Monsenhor Martins (1979). Em pé da esquerda para direita: Geraldo José 
Costa (técnico, falecido recentemente), Paulo Gomes, Marcos Bettim, Gilberto 
Donato, Fábio Scatolin, Renato Dalonso, André Mourisco, João Alexandre, Guga 
Demarchi, Alexandre Tigela, Conrado e Val Demarchi. Agachados da esquerda 
para direita: Batelochi,  Eminho Haack, Vital, Reinaldo Lacerda,  Reginaldo 
Caritá, Clévio Degasperi, Junior, João Belo e Evaldo.
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nito Agnello Castellano, e ainda guar-
dava as carteirinhas como lembrança. 
Mas, embora tenha sido cogitado em 
meados dos anos 80, jamais treinou 
uma equipe das categorias de base do 
rubro-verde, seu time do coração. E, 
aos mais próximos, não escondia essa 
mágoa.

Ao longo de sua vivência no 
futebol, Costa fez grandes amigos, 
dos quais jamais se esquecia, como o 
próprio Guarino Jr., Osvaldo Gomes 
de Araújo, Geraldo Arasso, Totinha, 
Turcão, Alcides Faria, Klebs de Mou-
ra, Big House, Santoro Filho, entre 
outros. 

Palmeirense de nascimento, 
paixão tinha por Ademir da Guia, seu 
maior ídolo. E Telê Santana como re-
ferência. Amante do futebol ofensivo, 
Costa sempre orientou suas equipes 
para a busca incessante do gol. Dos 
adversários que enfrentou, destacava 
com admiração os professores Gibi, 
Cassinho, Valdir de Oliveira, Deva, 
Walter Ramos e Hermisto Quilici, o 

conhecido Piloto, todos, no seu enten-
dimento, leais e esportistas.

Costa calculava que cerca de 
1.000 crianças e adolescentes estive-
ram sob seu comando durante mais 
de 30 anos, atuando como dirigente e 
treinador de futebol das categorias de 
base nos diversos clubes em que tra-
balhou. 

A homenagem que recebeu do 
Juventude F.C., na qual o Quadrangu-
lar de Futebol Infantil disputado em 
dezembro/2009 levou o seu nome, por 
iniciativa do dirigente e amigo José 
Guarino Jr. foi a única forma de reco-
nhecimento que teve em vida por seu 
trabalho, e o deixou bastante satisfeito 
e emocionado. 

Pupilos e amigos

 No início dos anos 1980, Cos-
ta reuniu a garotada do bairro de São 
Judas Tadeu e formou um time que 
passou a se chamar Ponte Preta F.C., 
onde todos tinham vez. O time dis-
putou, com relativo sucesso, durante 
alguns anos, as competições promo-
vidas pela Liga Municipal de Futebol 
de Rio Claro, além da Copa Varzeana, 
criada pelo então Prefeito José Lin-
coln de Magalhães. Depois, encerrou 
as atividades, quando o treinador assu-
miu o comando das categorias de base 

do Furacão de Santana.
Costa não ganhou dinheiro 

com o futebol. No Rio Claro F.C, re-
cebia ajuda de custo, nos demais clu-
bes, trabalhou como voluntário. Mas 
se dizia plenamente satisfeito e reali-
zado, porque praticando futebol, os 
meninos ficavam longe dos terríveis 
vícios que destroem e ceifam vidas. 
Tinha satisfação por saber que a maio-
ria daqueles meninos de ontem se tor-
naram homens de bem e excelentes 
profissionais, atuando com sucesso 
nos diversos segmentos da sociedade.  
Ele lembrava com carinho dos vários 
garotos que estiveram sob sua orienta-
ção técnica. 

Literatura e cinema, as outras 
paixões 

Amante do cinema, desde os 
tempos de mocidade, quando o irmão, 
Francisco, garçon do carro restaurante 
da Cia. Paulista lhe trazia as revistas 
com as novidades da sétima arte, Cos-
ta sabia na ponta da língua os filmes 
mais famosos e a biografia dos mais 
destacados atores, atrizes e diretores 
dos áureos tempos de Hollywood. 
Com o passar dos anos, foi consti-
tuindo um acervo que contava com 
inúmeras revistas especializadas e 
recortes de matérias a respeito do as-

Rio Claro F.C. (1988) – equipe sub-15. Em pé da esquerda para direita: Geraldo 
José Costa (técnico), Nivaldo, Branco, Fernando, Peterson, Cris, Lê Raposa, 
Cristiano, Dú, Geraldo Costa Jr. (aux.técnico), Emilio Pignatti (auxiliar). Agachados 
da esquerda para direita: Rogério, Marqueta, Feijó, Cezinha, Mendonça, Bota e 
Lú. 

O palmeirense Geraldo José Costa.
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sunto, publicadas nos jornais de grande 
circulação. 

Também se dedicava à Litera-
tura, escrevendo poesias e contos que, 
por falta de oportunidade para publicar 
permaneceram inéditos em sua maio-
ria, embora, por algumas ocasiões 
tenha colaborado com seus escritos, 
durante os anos 1960/1970, no Jornal 
Diário do Rio Claro, sob o pseudônimo 
de Medeiros da Costa.

Empreendedor   

Filho de ferroviário, o pai, Be-
nedito José da Costa, falecido aos 58 
anos em 1965, ingressou na ferrovia 
como limpador de máquinas e aposen-
tou-se como maquinista, Geraldo José 
Costa foi o único dos 4 filhos homens 
do casal Benedito e Leonor, a não in-
gressar na prestigiada e concorrida 
carreira ferroviária, diferentemente de 
Francisco e Lauro, garçons do carro 
restaurante, e José Benedito, telegrafis-
ta e chefe de estação, em Jundiaí/SP. A 
irmã, Maria, enveredou no comércio, 
sendo proprietária de um tradicional 
bar no bairro de Vila Paulista. 

Ao lado das atividades contá-
beis, Costa foi proprietário, em meados 
dos anos 1970, de uma granja onde 

criava frangos, localizada próxima ao 
Distrito Industrial e de um sítio nas 
proximidades de Ajapi, seu reduto pre-
ferido que, posteriormente, venderia ao 
comerciante Sebastião Generoso, en-
tão proprietário do tradicional Restau-
rante Líder, que se localizava na região 
central de Rio Claro.

Em Paranavaí, onde foi residir 
no final dos anos 1990 e já aposentado 
como contador, Costa dedicou-se tam-
bém ao ramo imobiliário, trabalhando 
como corretor, além do futebol.

Lição de vida

Dificuldades todos enfren-
tam, e com o Seu Geraldo não foi 
diferente. A doença da esposa e o 
revés profissional, não o abateram, 
entretanto, e nem o fizeram perder 
a esperança em dias melhores. Com 
calma e tranquilidade enfrentou as 
provações da vida consciente de que 
tudo há de passar. Jamais se revoltou, 
e através do sofrimento moral e físi-
co buscou elevar-se espiritualmente 
e esse é o legado que deixou. O de 
fazer tudo com amor, por mais insig-
nificante que a tarefa possa parecer 
aos olhos alheios.

Geraldo José Costa ao lado dos filhos: Carlos Alberto, Eleonora e Junior.

Vários jogadores que co-
meçaram ou passaram pelo C.A. 
Nacional da Vila Americanópolis, 
do qual Costa foi um dos fundado-
res, chegaram ao futebol profissio-
nal, entre eles: Jovair Augusto (Rio 
Claro F.C.), Edson Augusto (A.E. 
Velo Clube), Jairo (S.E. Palmei-
ras), Chicão Sciamana (São Paulo 
F.C.), Araújo (A.A. Ponte Preta).

O final melancólico de um 
dos mais tradicionais e queridos 
clubes de futebol amador de Rio 
Claro, em fins dos anos 90, foi 
recebido com tristeza por Costa e 
por toda a coletividade esportiva 
de Rio Claro.

O estádio 2º. Distrital, lo-
calizado à Avenida 26-A com Rua 
12-A, cuja concessão foi obtida 
graças ao esforço dos esportistas 
moradores do bairro e à sensibili-
dade do então Prefeito Álvaro Pe-
rin,  foi desativado com a extinção 
do clube. O local foi posteriormen-
te loteado sendo,  hoje,  ocupado 
por residências.•

C.A. Nacional foi Celeiro de 
Craques
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A gente é raiz, eu sou raiz, eu falo para qualquer 
um, para qualquer sambista que tiver aí: “eu sou a 

raiz do samba aqui”

Como seguir passo a passo, no batuque, no compasso, se você que 
esteve sempre ao meu lado agora não mais está? Cada canção compartilha-
da, cada acorde dedilhado, os sambas não mais cantados, o som do bumbo 
atravessador... É... uma saudade daquele tempo vivido e sonhado... Porque  eu 
sou a raiz do samba, diz Gersão! A Voz do Morro sou eu mesmo, sim senhor! 
Bamba que compartilhou muitas histórias ao lado de sambistas que deixaram 
a semente, a paixão. Eles saíam pelas ruas da cidade de Rio Claro fazendo 
batuque com instrumentos improvisados improvisados e aquele samba não é 
como os sambas de hoje, grita Gersão!

Este registro revela o olhar de um homem negro e boêmio, que vive na 
cidade de Rio Claro, desde a década de 1950. Suas memórias têm um lugar, 
portanto. A entrevista nos inspira e nos lança para uma época diferente e sa-
borosa, repleta de sonoridades, cores e cheiros. Sua fala faz brotar, em nossas 
bocas, o gosto da pururuca e dos petiscos degustados nos bares; exala o cheiro 
da cachaça; entoa o som do bumbo atravessador, como ele diz; realça as cores 
da vida, do samba, da amizade compartilhada; denuncia um tempo em que a 
cor da pele era motivo de segregação. Brancos de um lado e negros de outro. 
Lado par e lado ímpar da cidade de Rio Claro. Uma riqueza de detalhes ao 
som das mãos marcando o compasso dos sambas, enquanto a garganta entoa 
canções belíssimas que a nossa geração tem a infelicidade de desconhecer. 

Nasceu no dia 28 de agosto de 1941, filho de Maria Conceição Santa-
na, da cidade de Bebedouro, e de José Santana, de Itirapina. Seu pai trabalhou 
na Companhia Paulista de Estradas de Ferro como manobrista e era músico, 
apesar da pouca instrução. Sabia ler partitura e fazia arranjos. Gerson lembra 
com orgulho do talento do pai. Suas memórias são repletas de afetividade, e 
ele guarda dentro do coração um samba para cada um dos seus amigos! 

 O samba que o faz lembrar Nei Silveira diz assim: Tumba Lêlê / Tum-
ba Lêlê, ô, Lalá / Tumba Lêlê / Tumba Lêlê, ô, Lalá / Se você cair no samba 

Desfile da “Grasifs – Voz do Morro” 
em 1982 – Porta bandeira e Mestre 
sala: Maria Aparecida Dias e Antonio 
Gerson Santana. Fonte: Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro

Gerson Santana, Raiz do 
Samba em Rio Claro
Jussara Valéria de Miranda

Mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia e professora de História pela rede estadual, em Limeira
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/ Deixa o samba pra sambar / Ô Lêlê, ô , 
Lalá  /  Oi  Tumba Lêlê  /  Tumba 
Lêlê  o  Lalá .  Este  é  o  pr imeiro 
samba-enredo da primeira Escola de Sam-
ba de Guarantinguetá/SP: G.R.C.E.S. ”  
Bonecos Cobiçados”1. Foi entoado em 
1957 e os rio-clarenses faziam coro a esta 
canção.

Benedito Resende vem à me-
mória de Gersão através do samba de 
Aníbal da Silva e Éden Silva, 1959, com 
o nome de Rosa Maria. Este bamba ba-
tia o chamado bumbo atravessador: ele 
dava o tempo e batia ... com uma baque-
tinha só ... não é como hoje, comenta o 
entrevistado. E ele canta:

Um dia / Encontrei Rosa Maria 
/ Na beira da praia a soluçar / Eu per-
guntei o que aconteceu / Rosa Maria me 
respondeu / O nosso amor morreu / Não 
sei ainda explicar qual a razão / De Rosa 
Maria desprezar meu coração / Eu 
fazia-lhe toda a vontade / Será que ela 
tem outra amizade? Este samba foi gra-
vado por Elza Soares, Maria Bethânia e 
Paulinho da Viola, Teresa Cristina e ou-
tros intérpretes de prestígio. 

Djalma, outro amigo, aparece 
na fala de Gerson por meio de um sam-
ba do Jackson do Pandeiro: Enquanto a 
cidade adormece / Alguém pela rua pa-

dece / Sem encontrar um abrigo / Ou um 
amigo qualquer / É o que mais acontece 
/ Na vida de um homem / Ou de uma 
mulher ... 

Telinha, presente na Grasifs – A 
Voz do Morro, é citada pelo entrevista-
do e reverenciada por uma bela canção: 
Chegou a nossa escola e vem fazendo 
evolução / Ai, ai, ai, meu Deus / Eu sam-
bo até de manhã de pé no chão / Sam-
ba cabrocha, samba com graça / Venha 
mostrar que a nossa escola tem graça ...

Sua falecida esposa o faz lem-
brar a música  Serenou, serenou, de 
Blecaute, Godinho, Laurindo: Serenou, 
serenou / E o meu chapeu não molhou 
/ Batuquei a noite inteira / Em louvor 
à Princesa Isabel / Salve a Redentora 
/ Que Jesus mandou do céu / No meu 
samba tem pandeiro / Tem mulheres a 
granel / A escola vai descendo / Em lou-
vor à Princesa Isabel ...

E assim Gerson vai trazendo à 
tona a sua memória afetiva, desde os 
tempos de menino. A sua infância ini-
ciou-se em Bebedouro, onde frequen-
tou o Grupo Escolar Coronel Conrado 
Caldeira, em 1948. No ano seguinte seu 
pai foi removido para Rincão e lá viveu 
ótimos anos de sua vida. Fez grandes 

amigos, não sofreu nenhum tipo de 
preconceito racial, ao contrário do que 
aconteceu em Rio Claro. 

Em 1954 eu passei muito apuro, 
eu não sabia o que era discriminação, 
eu não conhecia isso, eu não conhecia 
essa parte, o que era discriminação, eu 
morava lá no Rincão ... Pra mim não 
tinha preto, não tinha branco, era todo 
mundo igual ... Brincava junto, brigava 
junto, saía no pau junto ... Vamo empi-
na papagaio junto, vamo caça junto ... 
Tanto que o amigo meu de infância é um 
italiano de olhos bem verdes, até hoje a 
gente se comunica, Vanderlei Antônio 
Laurindo, muito bom amigo, lá de Rin-
cão, que hoje mora em Bebedouro ...

Gerson ressalta que, até por 
volta de 1960, os negros eram muito 
discriminados em Rio Claro. O Cine-
ma Excelsior, onde hoje estão as Lojas 
Americanas, era, na visão do entrevis-
tado, segregacionista. A parte de baixo 
era luxuosa e toda estofada de verme-
lho. Conta que os negros subiam por 
uma escada e iam para a parte de cima, 
enquanto os brancos ficavam na parte 
de baixo do cinema. O passeio do jar-
dim público era reservado aos brancos. 
A “tigrada”, como diz o entrevistado, 
passeava na Praça da Liberdade. Era lá 
que muitos negros se reuniam, muitos 
deles.  “Tinha tanta negra bonita”. Ha-
via, também, poucas oportunidades de 
emprego devido ao preconceito racial. 
Muitas pessoas tiveram que sair da ci-
dade em busca de trabalho.

Em 1958, Gerson foi estudar 
no Colégio Bilac, quando conheceu os 
amigos Nei Silveira, Jurandir, “Pé de 
Chumbo”, Armando, Mauro, Zé Maurí-
cio. Como havia muita discriminação na 
cidade, o amigo Nei era muito criticado 
pelo fato de ter amigos brancos. O Nei era 
um estudante pobre como eu, como todos 
nós, que deu uma colher de chá de estu-
dar no Bilac, ele era um contador nato ... 
Eu fiz amizade com ele e ele incutiu na 
minha cabeça “vamos estudar, vamos es-
tudar” ... Aí eu fui pro Bilac ... Fizemos o 
1º ano de contabilidade, mas eu não con-
tinuei ... Aí foi mesclando um pouquinho 

Antonio Gerson Santana. Maio de 2009 – Grasifs. Fonte: Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro

1http://bonecoscobicados.vilabol.uol.com.br/principal.html - acesso em 25/02/2012
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eu fui conhecendo as pessoas ...
Muitos negros moravam do 

lado ímpar da cidade, o chamado “bu-
raco quente”, apelido que demonstra o 
preconceito em relação àquelas pessoas. 
Mas Gersão afirma que muitos deles 
também moravam do lado par da cida-
de, inclusive o entrevistado. Eu morava 
no lado par da cidade, tinha muitos ne-
gros aqui também ... Eu fui conhecendo 
os mais velhos que foram me ensinando 
uns macetes ... Trabalhei como servente 
de pedreiro até não querer mais ... Eu fui 
aprendendo com branco, com preto, com 
todo mundo ... Conheci muita gente ...

O depoimento de Gerson, so-
bre a “mistura” que foi acontecendo 
entre negros e brancos pode ser sentida 
na música de Geraldo Filme, sambista 
paulista, na qual ele, com um toque de 
crítica e uma pitada de humor, relata o 
quanto a cultura negra faz parte desta 

terra. Apesar de toda uma tentativa his-
tórica de negação dos sons, comidas, 
deuses e hábitos africanos, o Brasil é ne-
gro. A música,  Vá Cuidar de sua Vida, 
diz assim: 

“ Vá cuidar de sua vida / Diz o 
dito popular / Quem cuida da vida alheia 
/ Da sua não pode cuidar / Crioulo can-
tando samba / Era coisa feia / Esse negro 
é vagabundo / Joga ele na cadeia / Hoje 
o branco tá no samba / Veja só como 
é que fica / Todo mundo bate palma / 
Quando ele toca a cuíca / Negro falava 
em umbanda / Branco ficava cabreiro / 
Fica longe desse negro / Esse negro é 
feiticeiro / Hoje o negro vai à missa / E 
chega sempre em primeiro / O branco 
vai pra macumba / E já é babá de terrei-
ro / Negro jogando pernada / Mesmo jo-
gando rasteira / Todo mundo condenava 
/ Uma simples brincadeira / E o negro 
deixou de tudo / Acreditou na besteira / 
Hoje só tem gente branca / Na escola de 
capoeira ...”

Um dia o Nei chegou e falou: 
“Gerson, você sabe que o Durvalzinho 
está montando uma escola de samba?” 
Estavam no ano de 1956. Gerson nos 
conta que o Tamoio não deixava os ga-
rotos menores de idade frequentarem o 
salão. Então, Durval Augusto teve essa 
ideia de fundar uma Escola. Gerson já 
era batuqueiro desde quando morava 
em Rincão, onde tocava pandeiro numa 
banda com o nome de   Benedito Nardo 
e Seu Jazz Band, cujo maestro era seu 
pai. 

A Voz do Morro foi montada 
na Avenida 12, e várias rodas de sam-
ba aconteciam embaixo de uma grande 
mangueira. Ali as pessoas cantavam, 
Sansão, Carmem, Durvalzinho, Celso, 
Valdemar, Nicão. O Nicão apitava e o 
bumbo respondia: tum, tum, tum.

O samba daquele tempo era 
muito mais bonito do que o samba de 
hoje ... Era um samba assim não muito 
rápido e nem muito lento ...  O samba 
que dava pra você levar no pé o tempo 
todo ...  Hoje não, hoje é aquele foguete, 
não tem mais aquela pegada, não tem 
mais aquele sabor ... O samba do Ta-
moio era lindo! Foi uma pena que hou-

ve uma separação, um negro separando 
do outro ... Ficou Tamoio de um lado e 
Patrocínio do outro ...

Tinha bateria com umas 20, 30 
pessoas ... Latão, tamborins de madeira 
feitos na Companhia Paulista ... A bati-
da era diferente, linda ... Tinha o João 
Maravilha que gostava de cachaça ... 
Tinha o pessoal do curtume: Quim, Zé 
Carvalho, Zé Parreira, Arlindão, uns 
nêgo velho naquela época ... Tomavam 
uma cachaça e ninguém ficava bêbado 
... João cresceu ali tomando cachaça ... 
Mas batia um bumbo, rapaz! Maravi-
lha! Por isso o apelido ... Dá até arre-
pio de lembrar, é muito bonito, o João 
era maravilhoso no bumbo ... E aquela 
tigrada vinha com aquele tamborim, 
cruzava, sabe como é que é? Cruzar as-
sim? Né? Não é que nem hoje! Não! É 
samba, é samba mesmo! Nossa Escola 
de Samba era aquilo, um enfeitinho sem 
vergonha e o negócio era divertir ...

Os mais velhos cuidavam dos 
mais novos, diz Gersão. Não deixavam 
as crianças beberem. Nicão, Malvino, 
Valdemar Guarda-Chuva, tanto no Ta-
moio quanto no Patrocínio havia esse 
cuidado com os mais jovens. O Carna-
val acontecia no Ginásio de Esportes, 
porque nos outros salões os negros não 
entravam. E foram muitos os amigos 
construídos nos botequins, nos batu-
ques, nos carnavais. O Ciciá foi amigo 
de Gersão, desde 1949. O pai dele era 
maquinista, Jovelino Costa, bom de 
samba, mangueirense. Ciciá foi seu 
amigo inseparável, saíam pelas ruas, ca-
minhando e fazendo batuque. Gerson 
com a cuíca e Ciciá com o tambor. 
Edson, o “Pintinho”, também os acom-
panhava dançando pelas ruas ao som 
dos batuqueiros. 

A rua é nossa ... Rua, pra quê 
te quero? Vamos passar no bar do Ros-
si? Ali na avenida 24, no quarteirão da 
rua 3, reunia a nata ... João da Viola, 
um branco que tocava violão, o Canela 
no cavaquinho, Ciciá no bumbo e eu na 
cuica ... O bar ficava lotado ... Cerveja e 
cachaça ... Isso na década de 70 ... 

“Como é que vai? / Saúde boa? 
/ Não foi à toa que você mudou daqui / 

Gersão e Leew. Dezembro de 1983 
Fonte: Arquivo família Santana



 59 Revista do Arquivo | Rio Claro | Junho de 2012

Pra melhorar / Mas pode entrar / A casa 
é sua / E não repare a casa humilde / Que 
você trocou por um solar / Pode sentar / 
Fique à vontade / Te deu saudade de um 
amor / Que infelizmente já não há / Pode 
falar / Pode sofrer / Pode chorar / Porque 
agora você não me ganha / Eu conheço 
essa manha / E não vou me curvar, mas / 
Pode tentar / Pode me olhar / Pode odiar 
/ Pode até sair batendo a porta / Que a 
Inês já é morta do lado de cá...” (Baten-
do a Porta, João Nogueira).

O samba começava na 
sexta-feira, no bar do Rossi. No sábado 
alguns iam namorar, e Gerson e Ciciá 
saíam juntos. Domingo, saía depois do 
almoço, ia até o Patrô, na domingueira 
que seu Osvaldo fazia. Às seis horas, 
voltavam a pé tocando pela rua, e Pin-
tinho, que morava na Avenida 6, perto 
do curtume, era o primeiro a deixar o 
grupo. Gerson e Ciciá continuavam sua 
caminhada até em casa, pois eram vizi-
nhos. Mais tarde, Ciciá aparecia nova-
mente, e Gerson saía com a sua cuíca. 
Porém, voltava para casa pouco depois 
da meia noite; afinal, trabalhava na ofi-
cina e entrava às seis e meia da manhã. 
Alguns sambas aconteciam na casa de 
amigos, como na casa do Décio, que to-
cava violão, e na casa do Pilé. 

“Por que bebes tanto assim, 

rapaz? / Chega, já é demais! / Se é por 
causa de mulher, é bom parar / Porque 
nenhuma delas sabe amar / Se tu hoje es-
tás sofrendo / É porque Deus assim quer 
/ E quanto mais vais bebendo / Mas lem-
bras dessa mulher / Não crês, conforme 
suponho / Nestes versos de canção / Mais 
cresce a mulher no sonho / (Oi...) Na taça 
e no coração / Sei que tens em tua vida / 
Um enorme sofrimento  mas não penses 
que a bebida / Seja um medicamento / De 
ti não terei mais pena / É bom parar por aí 
/ Quem não bebe te condena, oi / Quem 
bebe zomba de ti ..”(É bom Parar, Noel 
Rosa).

Gerson foi mestre-sala nos anos 
80, junto com Maria, a porta-bandeira. 
Eu voava, não dançava.  Era fã dos 
Originais do Samba e, principalmen-
te, do Muçum. Aprendeu os passos de 
mestre-sala olhando a performance de 
Delegado, da Mangueira. Antes disso, 
fez parte da bateria tocando malacacheta, 
tamborim e, mais tarde, a cuíca.  Um dia 
a dona Floriza disse: “você não quer sair 
na corte?” A corte era uma coisa muito 
luxuosa, todos enfeitados ... Era como se 
fosse uma comissão de frente, mas não 
foi bom porque eu dançava muito ... 

Entre 75 e 77, mais ou menos, a 
Voz do Morro inventou uma  minibateria. 
Abriram uma ala show, mini-bateria na 

frente da bateria ... Dadá, Vadinho, Ja-
pão, Marinho, Ciciá, uns 10, na frente da 
bateria ... O carnaval era no centro da ci-
dade ... Na Avenida 3 dava pra ouvir, mas 
quando virava na Avenida da Prefeitura 
não se via mais nada ... Então fizemos 
aquele grupinho na frente, a minibateria, 
e a pesada vinha atrás ... Naquela época 
não tinha cor, nem pavilhão ... A bandei-
ra tinha: Durval Augusto e sua Escola 
de Samba a Voz do Morro ... Eu nunca 
desfilei em outra escola a não ser na Voz 
do Morro e no Tamoio. Gerson também 
desfilou como passista, tocando cuíca, e 
tomou conta da ala das baianas (numa 
imitação ao Muçum, seu ídolo).

Alguns de seus descendentes 
desfilam na Grasifs – A Voz do Morro. 
Um deles é “Liu” que integra a Co-
missão-de-Frente ,  e  a  Sandra, 
Porta-Bandeira da Escola. São semen-
tes que floresceram, assim como outras 
dezenas de pessoas que permanecem na 
comunidade, porque são frutos daqueles 
antigos batuqueiros que percorriam as 
ruas da cidade. Filhos, netos, sobrinhos 
que trabalham em prol deste patrimônio 
imaterial de Rio Claro, Grasifs – A Voz 
do Morro.

O pagode de hoje é gostoso, mas 
não tem aquela pegada do meu tempo ... 
No meu tempo era um bumbo só ... Pum, 
pum, pum ... Um pilão ... Já viu descascar 
café? É aquilo ali: Pum, pum, pum, ... É o 
surdo de marcação ... Pra mim aquilo é a 
vida ... A vida do samba tá ali ... Enquan-
to existir alguém que cante esse samba 
antigo, esse pagode vai em frente ... 

Gerson fala de um sentimento. 
A impressão de que o samba vem se 
perdendo ao longo do tempo, e que isso 
não pode acontecer de jeito nenhum, pois 
o batuque faz parte da cultura do nosso 
povo. Enquanto ele faz este alerta, lem-
bro-me de um clássico do samba, que 
diz: 

“Antes de me despedir / Deixo ao 
sambista mais novo / O meu pedido final / 
Não deixe o samba morrer / Não deixe o 
samba acabar / O morro foi feito de samba / 
De samba pra gente sambar ...”   (Não Dei-
xe o Samba Morrer, Edson e Aluísio). • 

Amigos e familiares de Antonio Gerson Santana – Fonte: Arquivo família Santana
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Seu Ari

Lucas Puntel Carrasco
Escritor e editor

E-mail: lucaspuntelcarrasco@gmail.com

Um griô de tantas histórias

“A primeira umbigada é o baiano que dá 
também sou baiano, também quero dar”.

Seu Ari é de um tempo chamado Antiga-
mente. Naquele tempo, as crianças tinham medo 
de lobisomem e nadavam peladas no rio. Antiga-
mente era assim, seu Ari costuma dizer.

O capitão da Congada de São Benedito 
de Rio Claro foi um dos convidados da Conversa 
Griô, evento organizado pelo Arquivo Histórico 
da cidade que, em setembro de 2011, trouxe esse 
contador de tantas histórias para dividi-las com a 
comunidade. 

A conversa foi muito bem-humorada, e 
também emocionada, intensa, divertida e riquís-
sima para a memória da cidade. Nesse clima de 
tradição oral, ficamos conhecendo um pouco 
mais de José Ariovaldo Pereira Bueno, natural de 
Corumbataí, da safra de 1940.

O griô relatou bastante coisa, puxou ou-
tras de memória, esqueceu um bocado, mas 
escolhia o que lembrar... em uma variedade de 
assuntos nesse labirinto de lembranças e esqueci-
mentos que incluía a memória dos negros, a luta 
contra o preconceito, as figueiras dos escravos, 
as maldades do barão de Grão Mogol, o Mané 
Diabo do Quilombo do Sapezeiro, os cortiços do 
Buraco Quente... Puxe uma cadeira, porque ele 
tem muitos causos pra contar.

Trajetória

Seu Ari conta que lutou muito na vida. 
Fez de tudo, batalhando sempre. Trabalhou na 
roça em Corumbataí; na cerâmica em Santa Ger-
trudes; foi professor primário; técnico em enfer-
magem na psiquiatria do Bezerra de Menezes; 

Ariovaldo P. Bueno na 3ª Conversa Griô, evento realizado pelo 
Arquivo Público e Histórico de Rio Claro – 06/09/2011.
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funcionário público no PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador) e 
no Fórum de Rio Claro. Desde os 

anos 1950, acompanhou o surgimen-
to das escolas de samba Voz do Mor-
ro e Tamoio, desfilando pela Casam-
ba, Voz do Morro e no bloco “Fica 
Assim”. Em 2008, foi destaque na 
Pavão de Ouro.

“Depois de tudo que eu pas-
sei, hoje estou aposentado e sou 
organista, pianista e regente de 
cântico orfeônico na Igreja da San-
ta Cruz. Mas tive uma vida muito 
sacrificada mesmo.”.” Houve mo-
mentos em que ele precisou pedir 
esmola, passou fome, foi despre-
zado por muitas pessoas. “Queria 
subir na vida e não tinha quem me 
ajudasse.”

Tempos de criança

Foi em Corumbataí que nas-
ceu Zezinho, o apelido que ganhou 
da mãe. A família passou por Ajapi, 
Santa Gertrudes e, por fim, Rio Cla-
ro. “Moramos num cortiço na ave-
nida 7, tinha 22 quartinhos.” Para 
acender o fogo, precisava buscar le-
nha. “ali no cemitério, e meu irmão 
mais velho ia com minha mãe, e es-
perava ela na figueira da Boa Mor-
te. Ela trazia um feixe de lenha com 
rudia, que é um pano que a gente 

Lança lenço no Buracão, hoje EMEI 
Paulo Koelle, 1959.  Fonte: Arquivo 

Público e Histórico de Rio Claro.

Escolha do negro mais bonito. Eleito Ariovaldo, ao lado sua madrinha Tia Zica. 
Sede do Tamoio, 1960. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

enrola e amarra com cipó verde, pra 
equilibrar na cabeça”. Na hora da 
refeição, os adultos almoçavam na 
mesa e as crianças no chão. “Comia 
naquelas latinhas de marmelada. 
Quando terminava, a gente levan-
tava e dizia: ‘Bença, pai. Deus lhe 
pague, mãe’.”

Jogar bolinha de gude, empi-
nar papagaio, nadar no rio, balança 
caixão, passa anel... são algumas 
de suas brincadeiras na infância. 
E como era na escola?  “Era uma 
peste de menino! Eu pulava daqui, 
pulava dali, pulava de lá... As pro-
fessoras aquele tempo eram muito 
severa. Punham de castigo e batia 
nos alunos, batia mesmo. Antiga-
mente elas  ensinava tudo, e tudo 
isso a gente aprendia. E ai de nós se 
não sabia! Se elas dava lição pra fa-
zer em casa e a gente não fazia, ela 
dizia: ‘Então hoje você não vai ter 
recreio, se não fez a lição de casa, 
vai fazer no recreio’.”

Baile na roça

Na mocidade, o jovem Ari 
trabalhou na cerâmica, em Santa 
Gertrudes. Pegava no batente até as 
3 horas da manhã. Mas nem só de 
labuta vive o homem. Nas noites de 
folga, convidava as moças para o 
baile: “Vamo no baile, na tal fazen-
da?”. E iam, de Rio Claro até Santa 
Gertrudes, a pé.

Chegando lá, o salão da fes-
ta era um cômodo grande, chamado 
tuia, e no fundo havia um lampião 
de querosene, uma mesa grande, 
sanfona, violão e pandeiro, ou tam-
borim. As mulheres de um lado, os 
homens do outro. “Então tocava 
aquelas modas, e a gente chega-
va nas mocinhas: ‘Minha senhora, 
você tem o prazer de dançar essa 
moda com a gente?’. Daí pegava o 
lenço, ponhava assim pra não sujar 
o vestido, aquele respeito que era 
uma verdadeira beleza.”

À meia-noite o baile parava. 
Serviam café com leite e pão com 
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manteiga. “Mas aquela manteiga 
feita na fazenda mesmo, aquele leite 
fervido na hora. Quem não queria o 
café com leite, tomava anisete, uma 
espécie de licor. E aquele pão feito 
em casa, servia na peneira. Depois 
de uma parada de meia hora, lasca-
va até as 7 da manhã. ‘Vamo dançar 
mais uma moda de despedida?’

“A gente ia embora brincan-
do na estrada. Passava na roça dos 
outros, pegava melancia, milho ver-
de, mandioca... Ninguém ligava, era 
uma fartura muito boa. As mulheres 
casava, levava 2, 3 anos pra ter fi-
lho. Hoje, vê que situação, os filhos 
que leva a aliança pra mãe!”

A cruz do Mané Diabo

Em Corumbataí, onde o me-
nino Ari nasceu, tem o Quilombo do 
Sapezeiro. Quando criança, as histó-
rias que Zezinho ouviu são de arre-
piar. Diz que é tudo causo verídico: 
“Tinha um senhor, de apelido Mané 
Diabo, ninguém podia com esse ho-
mem. Ele ficava nos armazéns, sen-
tado lá, e as mulheres que ia fazer 
compra não podia entrar, porque ele 
batia nelas e nos homens também. 

benzedeira, porque naquele tempo 
tinha aquelas curandeiras. E ela 
falou assim: ‘Me dá um punhal pra 
mim’. Deram o punhal, ela abriu ele 
e tirou um crucifixo de um lado dele, 
outro de outro lado e mais um cruci-
fixo do peito. Foi ela acabar de tirar, 
e ele acabou de morrer.”

A Figueira da Boa Morte

E de onde saiu essa, tem mui-
tas outras... “História assim que eu 
contei aconteceu muitas e muitas ve-
zes, principalmente aqui na figueira 
da Boa Morte (uma das 3 árvores 
que, segundo os moradores mais 
velhos de Rio Claro, os escravos da 
época do café plantaram na cidade). 
Hoje essa história não acontece 
mais, porque o espírito já evoluiu. 
Não é lenda não, diz que é um causo 
verídico!

“Era tudo mato aí na Boa 
Morte, e figueira era uma árvore 
bem grande. Do lado tinha um be-
bedouro, e aquele tempo tinha as 
tropas, as boiada, que parava ali 
pra beber água. Diz que um rapaz 
ia passando ali tarde da noite, e viu 
uma moça muito bonita ali sentada: 

Ele chegava numa fazenda: ‘Eu 
quero aquela novilha, quero aquela 
vaca’, e ai de quem não desse! Daí 
foi indo, foi indo, e o povo foi can-
sando daquilo.

“Então combinaram um dia, 
e 21 homens se juntaram pra ma-
tar ele. Ô vida! Ele vinha com uma 
novilha no laço, que tinha roubado 
de uma fazenda. Então começou 
aquele tiroteio. A mulher dele com 
uma pituca grande na cabeça, e a 
pituca ficou tudo varada com bala. 
Bom, deixaram o disgramado lá 
no chão. Quando chegaram no ou-
tro dia, cadê esse homem? Procura 
daqui, procura dali, e foram achar 
ele num corguinho, ele olhando pra 
polícia com tudo aquelas balas que 
tinham atirado nele. ‘Você não mor-
reu? Agora você vai morrer!’ Pá, pá, 
pá, pá! Acho que deram mais uns 15 
ou 20 tiros. E ficou lá, Mané Diabo, 
porque o homem era o Diabo, nin-
guém podia com ele!

“E depois não acharam mais 
ele. Então ouviram um barulho, fo-
ram olhar e ele estava arrastando 
no sapezeiro, só que não tinha mor-
rido ainda, com tudo aqueles tiro. 
Eu sei dizer que chamaram uma 

Colégio Alem – Da esquerda para direita: Georgina, Ariovaldo e Izilda. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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‘Mas que mulher linda, não é possí-
vel, vou voltar, eu vou ganhar essa 
mulher!’. Voltou e começou a con-
versar com ela. Estava muito frio, 
e ele deu o paletó pra ela. Conver-
saram e marcaram encontro no ou-
tro dia. Ela o levou na casa dela e 
falou: ‘Olha, é aqui. Amanhã você 
vem buscar eu em tal horário, as-
sim, assim’. Bom, ele não via a hora 
encontrar com a moça de novo.

“No outro dia ele foi, bateu 
na casa, e saiu um senhor. O moço 
disse: ‘Quero falar com fulana de 
tal’. O outro respondeu: ‘O senhor 
está enganado’. O moço insistiu: 
‘Não, não! Eu vim aqui com ela on-
tem. Eu trouxe ela aqui!’, e começou 
aquela discussão. E o senhor falou 
assim: ‘Olha, não vou mais discutir. 
Vem, entra aqui’. E na sala tinha a 
foto de uma moça bonita. ‘É essa 
moça aí?’, o senhor perguntou ao 
rapaz. ‘É essa mesmo, quero falar 
com ela!’, o moço respondeu. ‘Escu-
ta, eu sou pai dela, mas ela é morta.’ 
‘Não, não pode ser, eu tive com ela 
ontem.’ E o senhor continuou: ‘Ó, 
então não vamo mais discutir, va-
mos ao cemitério’.

“O cemitério antigamente 
era um portãozão, uma gradona 
grande, tinha 2 osso em cima, e tava 
escrito: ‘Os mortos esperam os vi-
vos’. Chegaram lá no cemitério, e o 
pai da moça falou: ‘Minha filha que 
você viu, ela está enterrada aqui, 
olha a foto dela’. E ele viu que ali 
do lado o paletó dele estava estendi-
do em cima do túmulo. E não é lenda 
não! É verídica essa história!”

O tambu em Rio Claro

A poucas quadras dali, na 
igreja de São Benedito, há outra fi-
gueira considerada sagrada e que, 
segundo seu Ari: “foram os escra-
vos que prantaram. E a igreja de 
São Benedito foi feita com barro que 
os escravo carregavam na carrite-
la, aquela carroça de boi com duas 
roda de pau. Era ali em frente, no 

Desfile de fantasia na Sociedade Italiana – Rei Ariovaldo e pajem Roberto. 
1964. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

pátio de São Benedito, que tinha o 
tambu de sete-léguas, que é o samba 
da umbigada”.

“Eu tinha uns 10 anos, mo-
rava em Santa Gertrudes, mas vinha 
pra cá dançar a umbigada. Era mo-
lequinho de tudo, não alcançava o 
umbigo da moça, tinha que dar um 
pulinho.”

 Dona Olga Maurício, neta 
de africanos falecida há pouco, tam-
bém confirma o relato de seu Ari, de 
que era debaixo daquela figueira que 
dançavam a umbigada e o samba de 
lenço. Na matéria “Figueiras da Boa 
Morte e do São Benedito são patri-
mônio e memória”, do Jornal Cidade 
em setembro de 2008, ela comentava 
que: “As saudosas festas do Treze de 
Maio e do padroeiro da igreja são 

umas das melhores lembranças da 
minha adolescência e juventude”.

A origem da umbigada, ex-
plica Ariovaldo, foi a Lei do Ven-
tre Livre (que garantia liberdade 
a filhos de escravos nascidos no 
Brasil a partir de 1871): “Então 
por isso a umbigada era a louva-
ção da liberdade dos negro. Quan-
do nós nascemo, o que cortam de 
nós? O umbigo. Então, essa é a 
louvação. Quem não entende mui-
to bem diz que essa é uma dança 
da malícia. Não é! Porque é uma 
dança de respeito, de liberdade, de 
muita educação. A pessoa que toca 
aquele tambor tem que fazer uma 
oração antes: um toca na frente, 
um toca no meio e outro atrás.

 “Por que, aliás, sete-léguas? 
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Porque de sete légua (de distância) 
a gente ouve o batido. Quando toca, 
ficam as mulheres de lá e os homens 
daqui. O cavalheiro aproxima, cum-
primenta a dama e volta, a dama 
vem de lá e cumprimenta o cavalhei-
ro. E começa cantando. Antigamente 
era inventado na hora. Um exemplo: 
se o marido da senhora gostasse de 
outra mulher, então o marido da se-
nhora cantava um ponto praquela 
mulher lá, então a mulher respondia 
pra ele. Por isso que dava briga! 
Mas era bonito. Então ele vai com 
um chocalho, cumprimenta a dama, 
e depois é que dá a umbigada. Toca 
o chocalho pra cima, conta 1, 2, 3 e 
dá a umbigada, umbigo com umbi-
go. Isso é uma dança de respeito, é 
uma louvação, é liberdade, é o que 
os negros passaram.”

Dona Olga e seu Ariovaldo 
foram os responsáveis pelo retorno 

da umbigada e da congada em Rio 
Claro, há alguns anos. Essas danças 
tradicionais de origem afro-brasilei-
ra foram se acabando porque eram 
reprimidas pela polícia nos anos 
1950. “Saía cada racha, você preci-
sava ver!”, diz ele.

Da igreja de São Benedito, a 
umbigada “foi pro Buraco Quente, 
na Consolação. E ali a turma bri-
gava e brigava muito! Você passava 
por ali umas 10 horas mais ou me-
nos, tinha um terreno muito grande 
onde o pessoal ficava, perto de uma 
venda que chamava Fidéli. Era um 
buracão, grande mesmo. Então fa-
zia aquelas roda, cercava do lado, 
tinha barracas que vendia cachorro 
quente, pinhão, pastel, aquelas coi-
sarada tudo. Dali a pouquinho só 
escutava aquele barulho, confusão, 
pega-pega, brigaiada. Vinha o fur-
gão, a rádio patrulha”.

Tinha até policial disfarçado 
de fotógrafo para espionar a umbi-
gada, como, por exemplo: “O João 
Baiano! Ele era soldado, foi quem 
até, ouvi dizer, levou uma pisa da 
criolada, quase mataram ele. E era 
assim, aliás, o tambu”, lembra seu 
Ari, dando nome aos bois.

As mulheres do Buraco Quente 

Segundo Ariovaldo, até hoje 
ainda tem o sobradinho onde era 
o bar do Fidélis, na rua 16 com a 
avenida 17: “Pra baixo do Buraco 
Quente era o campo do Tamoio, de-
pois que foi lá pro campo do Rio 
Claro. Depois tinha o Bordel da 
Maria Mineira e também a Jaci. 
Essa mulher era destemida, ela ba-
tia em 3, 4 homem. E eu sei dizer 
que tudo tinha medo dela lá no 
Buraco Quente.

Ariovaldo na Congada. Aparecida - SP, 2011. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.
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“E mais pra baixo ainda 
tinha aquele cortiço da Maria 
Galo. Ela... o senhor sabe, não 
sei se o senhor sabe, mas um 
dia chegou um senhor lá: ‘Olha, 
dona Maria, a senhora arrume 
uma dama pra mim, mas eu que-
ro uma menina de menor’. Ela 
respondeu assim: ‘Pagando bem, 
né?’. Ele deu o dinheiro pra mu-
lher, uma boa quantidade.

“Dali 3 dias ela ligou pro 
homem. Aquele tempo era aque-
les telefone de manivela, sabe? 
Ele foi lá. Muito bem, ela rece-
beu o resto do dinheiro e falou: 
‘A pessoa que o senhor quer está 
em tal quarto’. O homem foi e, 
quando ele abriu a porta, a me-
nina que ele queria era a filha 
dele! O dinheiro faz muita coisa, 
você vê como é. Esse homem en-
louqueceu.”

Rio Claro antigamente

Naquele tempo, havia ruas 
no centro da cidade onde os ne-
gros não podiam caminhar. Tam-
pouco tinham permissão para pi-
sar na calçada: “Eles andavam no 
meio da rua, e os branco na calça-
da. Não podia. Tinha separação, os 
brancos dançavam lá e os pretos 
dançavam cá. É isso que aconte-
cia. 

“Rio Claro, antigamente, 
quando nascia as crianças da sen-
zala, se era menino o senhor de 
engenho deixava que vivesse, mas 
se era mulher ele dava pros porcos 
comer. Tudo isso o negro passou. 
Foi uma coisa muito triste que os 
nossos irmãos passou. É verdade 
ou é mentira? É o que aconteceu. 
O sofrimento.

“Alguém duvida que existe 
assombração? Não vai muito lon-
ge, aqui mesmo na fazenda Mata 
Negra, numa roça lá está enter-
rado o Barão de Grão Mogol. Diz 
que esse barão era muito ruim. No 
casarão foi onde a baronesa se 

matou. Uma senhora muito idosa 
que fazia limpeza lá contou que, 
várias vezes, à noite, ela escuta-
va barulho de corrente, gemido e 
choro.

“Olha gente, ainda existe 
pessoas ruim, ainda existe as mal-
dades. Tem maldades demais. Eu 
trabalhei no PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) e conhecia 
muitas patroas. Uma tarde uma 
patroa ligou: ‘Ariovaldo, Ario-
valdo! O senhor me manda uma 
empregada boa, de forno e fogão. 
Só que não manda negra, porque 
aqui em casa eles não aceitam 
negros’. ‘Ah, a senhora precisa 
vir aqui, fazer uma ficha comigo 
sigilosa, porque isso é muito si-
giloso.’ Muito bem, essa senhora 
chegou e, quando me viu... ‘Não, 
sabe, senhor Ariovaldo é... eu tava 
brincando... porque o senhor...’. 
Ela virou o disco! E eu falei: ‘Eu 
podia processar a senhora por ra-
cismo, mas não vou. Isso já acon-
teceu comigo, mas não acontece 
mais’.”

Nos dias de hoje

“Hoje eu sou brincalhão. 
Brinco com tudo. Cresci e vivi 
assim. Tá dentro de mim, não vou 
mudar. Mas, com tudo isso, com 
tudo o que eu lutei, conheci mui-
tas pessoas, fui desprezado por 
muitas pessoas. Enfrentei o pre-
conceito racial, que ainda existe 
e é forte. Mas a gente tem que lu-
tar! Tem que enfrentar, e enfrentar 
bonito mesmo. O tempo do tronco, 
meu filho, já se foi, nós somos to-
dos iguais. Eu enfrento, enfrento 
mesmo, e não tenho medo, porque 
se eu tiver que morrer eu morro, 
derramo meu sangue ali, mas não 
entrego. Morro e não entrego! 
Isso que acontece.

“Muitas pessoas acham 
que um negro não merece estar 
sentado num piano tocando, e é 
o que eu faço. O negro não me-

rece estar numa igreja tocando 
numa celebração, como eu faço. 
O negro não pode ser um regente 
de um coral, é o que eu sempre fiz 
e faço. Tenho 15 anos de música, 
11 anos de conservatório, 8 anos 
de regência. Fui organista numa 
igreja aqui de Rio Claro por 18 
anos. Fazia aquilo por amor mes-
mo.”

A congada pede ajuda

Para finalizar nossa con-
versa, o capitão da Congada de 
São Benedito de Rio Claro fez um 
último apelo:  

“Hoje na nossa congada 
estamos com um pouco de difi-
culdade. A gente recebe muitos 
convites, fazemos sucesso por vá-
rios lugares, Aparecida, Araras, 
São Paulo. Temos viagem, e não 
podemos ir. Por quê? É que por 
enquanto não temos uma ajuda. 
Uma firma que pudesse patroci-
nar  é o que está faltando pra nós, 
porque elevamos o nome da cida-
de. Quando estivemos no festival 
Revelando São Paulo, tinha umas 
200, 300 congadas, acho que mui-
to mais. Quando então apresentou 
a congada de Rio Claro, a plateia 
inteirinha gritou: ‘Rio Claro! Rio 
Claro! Rio Claro!’. Por quê? É 
pelo samba da umbigada, a dança 
da umbigada. Com nosso grupo, 
estamos elevando o nome de Rio 
Claro pras outras cidade. No nos-
so estandarte está escrito: Grupo 
Folclórico Congada e Tambu de 
São Benedito Rio-clarense.” 

Seu Ari, o menino Zezinho, 
esse griô de tantas histórias e que 
ainda faz muito por Rio Claro. Ele 
não mereceria receber o título de 
cidadão honorário? •

 
* Agradecimento a Carla Sampaio, 
pela colaboração na entrevista.
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A cantora e radialista Irene Coelho foi 
um dos maiores expoentes da música popular 
portuguesa no Brasil. Embora brasileira, ao 
longo de toda sua vida, dedicou-se totalmente 
à propagação da cultura lusitana. Literalmen-
te, Irene trocou o samba pelo fado.

Nascida na cidade de Rio Claro, a 4 
de julho de 1921, a artista foi batizada como 
Irene Raymondo, filha de Alexandre Raymon-
do e Luíza dos Santos. Seu pai era calabrês, 
um dentre a massa de imigrantes italianos 
vindos para Rio Claro, no princípio do sécu-
lo XX. Já sua mãe era rio-clarense, nascida 
aos 25/1/1894, filha de Adelino dos Santos e 
Carlota Maria de Jesus, portugueses da região 
de Leiria, cidade da província da Beira Alta. 
Portanto, corriam nas veias de Irene sangue 
italiano e lusitano. 

A menina foi batizada na Igreja Matriz 
de São João Batista, em Rio Claro. Teve um 
irmão chamado Irineu Raymondo, quatro anos 
mais velho.

Alexandre Raymondo veio a falecer 
em outubro de 1921, quando sua filhinha esta-
va apenas com três meses de vida. A situação 
ficou difícil, com muitos problemas financei-
ros, então, Luíza teve que ir à luta: rumou para 
a capital bandeirante e começou a trabalhar 
como copeira da mansão da família Matara-
zzo, na Avenida Paulista. Deixou Irene, ainda 
bebê, aos cuidados de sua irmã Guilhermina, 
que estava para se casar; e Irineu, com qua-
tro anos, ficou sob a custódia de um orfanato 
da cidade, até que sua tia paterna Filomena - 
com uma boa situação financeira -, conseguiu 
a guarda definitiva do sobrinho. Sempre que 
possível Luíza retornava a Rio Claro para re-
ver os filhos e familiares.

Irene Coelho com sua mãe, Luiza Raymondo, na Praça da Matriz de 
Rio Claro, em junho de 1929

Irene Coelho, uma rio-clarense de 
coração português
Thais Matarazzo
Jornalista, pesquisadora musical e escritora. Formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie (São 

Paulo) e Jornalismo pela Universidade 9 de Julho (São Paulo). 

E-mail: thmatarazzo@gmail.com
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Pela tia Guilhermina, que foi 
sua segunda mãe, Irene nutria imensa 
ternura. Guilhermina foi casada com 
Francisco Italiani, tiveram vários fi-
lhos, que cresceram com a sobrinha: 
Dirce, Dirceu, Wilma e Zinho. Fran-
cisco foi goleiro nos anos 1940/50 do 
Velo Clube de Rio Claro. 

A menina Irene fez seus estu-
dos primários em Rio Claro. Ao com-
pletar 12 anos, em 1933, foi residir 
com seu irmão na companhia da mãe 
e do padrasto, João Garcia, carioca, 
descendente de portugueses da Ilha da 
Madeira. Com certeza, foi uma alegria 
para mãe e para os filhos depois de 
tantos anos separados. Foram residir 
na Vila Ferroviária, no Alto da Serra 
(atual Paranapiacaba), uma vez que 
João Garcia exercia o cargo de chefe 
de máquinas da Estrada de Ferro San-
tos-Jundiaí, primeiramente conhecida 
como São Paulo Railway.Inaugurada 
em 1867, foi a primeira ferrovia pau-

lista, construída por ingleses, e viabi-
lizou o desenvolvimento econômico e 
social da Província de São Paulo.

Até a década de 1940, foram 
construídas na Vila Ferroviária, cerca 
de 280 unidades residenciais de dife-
rentes dimensões, todas de madeira e 
com área  entre  40 e 140 metros qua-
drados. A arquitetura vitoriana do ca-
sario, o barulho do trem, a réplica do 
Big Ben, mais a neblina típica do alto 
da serra do mar lembravam os ares 
londrinos. A vila era bem cuidada, 
com ruas arborizadas e casas pintadas.

A música portuguesa e o Rádio

Para diversão dos moradores 
do Alto da Serra, onde existia uma 
comunidade portuguesa grande, vis-
to que boa parte dos empregados da 
ferrovia era de origem lusa, havia o 
Clube União Lira Serrana, centro de 
uma intensa atividade sociocultural: 
ali eram organizados bailes, jogos de 
salão, competições esportivas, ence-
nações teatrais, exibição de filmes e 
concertos da Banda Lira 

Foi nesse local, que Irene Co-
elho teve seu primeiro contato com 
a música popular lusa. Aconteceu 
durante um festival de música por-
tuguesa com fado e folclore, quando 
se apresentaram populares artistas 
portugueses radicados no Brasil e que 
divulgavam a música de seu país na 
Rádio paulista, como: Arminda Fal-
cão (1906-1974), Armando Diogo, 
Quincas Gonçalves (irmão do cantor 
Nelson Gonçalves) e o professor e 
guitarrista João Fernandes. A jovem 
ficou simplesmente tocada com toda 
aquela musicalidade e passou a se 
interessar sobremodo pela arte e me-
lodia.

  Quando completou 15 anos, 
pediu o consentimento da mãe e do 
padrasto para estudar canto e guitar-
ra portuguesa com o docente Alfredo 
Bastos, um afamado guitarrista esta-
belecido na cidade de Santos, litoral 
paulista. Para Irene ficava mais fácil 

dirigir-se a Santos, pois, já estava no 
alto da Serra do Mar, era só tomar o 
trem que em poucos minutos estava 
lá.  O professor Bastos dirigia um 
programa na Rádio Atlântica, intitula-
do Saudades de Portugal, transmitido 
semanalmente, às quintas-feiras, das 
18 às 19 horas. Foi nele que Irene es-
treou no Rádio. Era anunciada como 
Irene Raymondo e sempre escutava 
o seguinte comentário: “Raymondo 
não é sobrenome para uma fadista!”. 
Mais, logo arrumaria um novo sobre-
nome...

Melodias Portuguesas

Depois que se aposentou, João 
Garcia e sua família se mudaram para 
a cidade de Santo André. Dali era di-
fícil ir a Santos, semanalmente, então, 
Irene procurou um novo professor na 
Pauliceia. Encontrou o mestre Joa-
quim Gallas, que morava na pensão 
da cantora Arminda Falcão, localiza-
da à Praça Marechal Deodoro, centro 
da cidade. Lá, igualmente, residia 
um rapaz português, muito bonito, 
comerciante e guitarrista nas horas 
vagas, o Manuel dos Santos Coelho.

Em uma das aulas Irene co-
nheceu Manuel, também aluno de 
Gallas. O fato é que os dois se apai-
xonaram. Seguido de seis meses de 
namoro e noivado acabaram por se 
casar em julho de 1940, na Igreja de 
Santo Antônio, no bairro do Pari, em 
São Paulo. A nubente, com apenas 19 
anos, passou a assinar como Irene dos 
Santos Coelho. Pronto! Estava resol-
vido o seu problema radiofônico, pas-
sou a ser: Irene Coelho.

Após nove meses de casa-
dos, Manuel presenteou a esposa 
com um programa de Rádio. Bati-
zaram-no com o nome de Melodias 
Portuguesas,estreado no domingo, 
13 de abril de 1941, pelas ondas da 
Rádio Cosmos. Irene sempre se refe-
ria ao programa como seu “primeiro 
filho”.  Já existiam outros programas 
radiofônicos dedicados à cultura por-

“Seleção de Modinhas”, edição 
especial só com letras de músicas do 
repertório de Irene Coelho, 1953
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conseguir gravar seu primeiro disco 
(78 rotações). Uma missão um tanto 
difícil para uma artista paulista. Po-
rém, coragem e fé não lhe faltavam.

Irene Coelho, que era admi-
radora e fã ardorosa da vedete e atriz 
portuguesa Beatriz Costa (1907 - 
1996), confessa que se inspirou nela 
para ser artista. O seu fadista preferi-
do,  Manoel Monteiro (1909 - 1990), 
o primeiro intérprete a cantar música 
portuguesa no Rádio brasileiro, foi 
bastante popular e querido dos ouvin-
tes durantes as décadas de 1930 a 60.

Foi justamente Monteiro que 
Irene e seu marido procuraram para 
buscar apoio artístico. O consagrado 
artista auxiliou-os: ficaram contrata-
dos durante dois anos pela “Caravana 
Manoel Monteiro”. Atuavam em Rá-
dios, circos, teatros, pavilhões, festi-
vais em inúmeras cidades do interior 
dos Estados do Rio e São Paulo. O 
programa Melodias Portuguesas con-
tinuou a ser irradiado por colegas de 
confiança de Irene Coelho.

Estúdios da Rádio Cosmos, 1941.  
Vemos da direita para esquerda, 
Adelino Ferreira, Joaquim Gallas, Irene 
Coelho, Amilcar Ferreira e Manuel 
Coelho (marido de Irene)

Espetáculo de despedida do fadista Fernando Farinha no teatro Brás Politeama, São Paulo, em 8/9/1951. Da esquerda para 
direita vemos: Fernando Farinha, Maria de Lourdes, Irene Coelho, Quincas Gonçalves, Fernanda Santos e Silva Jr. (viola)

tuguesa no Rádio paulistano, antes do 
Melodias Portuguesas: o  Hora Por-
tuguesas (1935), de Abel de Almeida, 
e, Saudades de Além Mar (1936), de 
Nuno Madeira. 

Numa época em que a mulher 
era reprimida – a maioria dos mari-
dos não gostava de ver suas esposas 
se tornarem artistas – o caso de Irene 
foi o contrário: Manuel foi o maior 
incentivador da esposa, contribuiu 
como pôde  para que se tornasse uma 
profissional, uma estrela. Isso aconte-
ceu porque ele também tinha inclina-
ção artística, e os dois formaram um 
querido e talentoso casal de artistas. 
Melodias Portuguesas permaneceu 
no ar por 66 anos ininterruptos.

O primeiro disco

No ano de 1942, o casal Coe-
lho resolveu tentar a sorte no Rio de 
Janeiro, capital federal à época e todo 
polo cultural e artístico do Brasil ali 
se concentrava. O intuito de Irene era 
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A intérprete também trabalhou 
no teatro de revista. Por exemplo, em 
1943, era contratada da Companhia 
de Aracy Cortes, era sempre a canto-
ra de músicas regionais portuguesas. 
Manoel Monteiro também fazia parte 
do elenco. Aliás, quando nasceu Iri-
neu Coelho (25/11/1943), único filho 
de Irene, o fadista batizou o menino. 
Era uma prova da alta estima e agra-
decimento que o casal Coelho tinha 
por este colega.

Em 1943, Irene recebeu de 
Manoel Monteiro e Joaquim Pimen-
tel o slogan que a acompanharia toda 
vida: “Princesinha da Canção Portu-
guesa”.

Finalmente, após tantas ba-
talhas e sacrifícios, Irene Coelho foi 
contratada pela etiqueta Continen-
tal e colocou na cera os fados Amor 
eterno (Antônio Ferreira / Américo 
Morais) e Tua guitarra (Belmiro A. 
Veiga),acompanhada pelos guitar-
ristas Antônio Ferreira e Fernando 

de Freitas.Lançado em setembro de 
1945, esse  seria o primeiro de deze-
nas de discos 78 rotações e LP’s lan-
çados pela cantora.

Fado Irene Coelho

A família volta a residir na ca-
pital paulista, novamente, em 1946. 
Seu nome já estava sedimentado en-
tre as personalidades da música por-
tuguesa em terras brasileiras. Desse 
momento até o final da década de 
1950, Irene conheceu o auge de sua 
carreira artística.

Essa brasileirinha cantando 
fado convenceu até os portugueses. 
Periodicamente, a gravadora Conti-
nental enviava a Portugal as grava-
ções de Irene Coelho para comercia-
lização. Na terra de Camões, todos 
acreditavam que ela era portuguesa, 
com certeza! Para esclarecer este 
acontecimento, seu marido Manuel 
Coelho, também, compositor junta-
mente com Afonso Coelho, escreveu 
o “Fado Irene Coelho”, gravado em 
1949 e lançado em abril do ano se-
guinte. Vale a pena destacar a letra da 
música:

Confesso sou brasileira
Com altivez e agrado
Canto a minha maneira
De Portugal o seu fado.

Eis a minha vocação
Que o fado jamais engana
Trago-o no meu coração
Como qualquer lusitana.
Sinto no fado a beleza
Duma tradição ditosa
Minha origem portuguesa
Torna-me bem orgulhosa.

Por isso quero cantar
O fado sentimental
Brasileira, sei amar
A pátria mãe, Portugal!

O Brasil e Portugal
São dois países leais

Nem sei dizer afinal
A qual deles quero mais

Quero bem ao Brasil novo
Adoro Portugal velho
Quem fala assim nobre povo
Sou eu Irene Coelho.
 
Quando questionada por que 

preferia o fado à música popular bra-
sileira respondia: “A arte não tem na-
cionalidade. Para sentir a arte em toda 
a sua plenitude, basta que a criatura 
tenha sensibilidade. Eu me dedico ao 
fado por vários motivos. Meus avós 
são portugueses, e eu, brasileira; dois 
motivos importantes para que eu gos-
tasse de tudo que dissesse respeito 
a Portugal. Assim canto: ‘Eu amo o 
fado, triste e chorado, melodioso. 
Doce canção que um coração canta 
saudoso...’ [letra da composição Quis 
Deus que eu fosse fadista]. 

Os restaurantes típicos “Ma-
rialva” e “Solar da Alegria”

Mas, nem só de música vivia 
o Casal Coelho. Irene estava consa-
grada como artista, ganhava melhor, 
recebeu muitos retornos dos patro-
cinadores. Certa ocasião, Manoel 
Monteiro aconselhou seus compa-
dres a abrirem um restaurante típico 
português, com música aos finais de 
semana. Havia poucas casas típicas 

Irene Coelho ao lado de dois ícones 
da música portuguesa: a atriz e cantora 
Dina Tereza (protagonista do filme 
luso A Severa, de 1931), e Manoel 
Monteiro, foto de 1954

Capa do livro - biografia
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na cidade, as mais conhecidas eram: 
Adega do Douro e Adega da Mouraria. A 
ideia foi montar um local refinado, para 
frequência de famílias da comunidade 
luso-paulistana que podiam gastar uma 
média semanal. Manoel Coelho já tinha 
experiência no ramo, sempre trabalhara 
como comerciante no ramo alimentício. 
E assim foi.

A 14 de abril de 1953, inaugura-
va-se o Marialva, à Rua Luís Goes, 994, 
em Vila Mariana. No interior, havia um 
local exclusivo dedicado ao fado (para 
regalo dos portugueses), era o Retiro dos 
Marialvas. Direção comercial e artística 
dos seus proprietários: Irene e Manoel 
dos Santos Coelho. Os negócios seguiam 
de vento em popa, o casal Coelho brindou 
o aniversário do IV Centenário da cidade 
de São Paulo com um novo restaurante 
típico: o Solar da Alegria , que abriu suas 
portas em julho/1954, localizado à Rua 
da Consolação, 394. Atuavam artistas de 
gabarito e a própria Irene, que era a sua 
atração principal. 

De tempos em tempos, Irene re-
tornava a Rio Claro para descansar das 
intensas atividades e rever sua madrinha 
Guilhermina e outros parentes. Profis-
sionalmente, visitou a cidade em três 
ocasiões distintas com uma caravana de 
artista para shows populares. Consta que 
também cantou na Rádio local. Seu avô 
materno, o imigrante português Adelino 
dos Santos, que residia na parte rural da 
Cidade Azul, tocava guitarra portuguesa 
e chegou a acompanhar a ilustre neta ar-
tista. 

Ai, Portugal, por que te quero tanto?

Quando Melodias Portugue-
sas completou seu jubileu de prata, em 
abril/1966, Irene e Manuel decidiram pre-
sentear-se com uma viagem de passeio a 
Portugal. Ela, porque sentia enorme von-
tade de conhecer o país que tanto amava 
e ele para rever seus parentes. Manuel 
Coelho era natural de Castro Daire, distri-
to de Viseu. Entre os meses de abril a ju-
nho/1966, percorreram Portugal de ponta 
a ponta. Em Lisboa, os dois frequentaram 
todos os ambientes fadistas da cidade. 

Irene cantou, como convidada especial, 
em algumas casas de fado. Recordava-se, 
com saudades, da grande noitada ao lado 
da diva Amália Rodrigues. 

Durante sua carreira, foi alvo de 
muitas homenagens. A cantora gravou 
vários discos 78 rotações e LP’s. Seus 
maiores sucessos foram: “Nª. Sª. de Fá-
tima”; “Chinelinhas”; “Bairros de Lis-
boa”; “Milagrosa Izildinha”; “Cachopa 
do Minho”; “Sete saias” e “Bailinho das 
couves”.

No início dos anos 2000, a artista 
estava bastante adoentada. Com o auxílio 
do filho Irineu Coelho – que lhe deu sete 
netos e é músico profissional –, tocou seu 
Melodias Portuguesas até dezembro de 
2007. O programa conservou-se durante 
mais de seis décadas que, no ar, passou 
por mais de 15 emissoras, todas em São 
Paulo. 

Ou seja, ainda nos primeiros anos 
de sua carreira, com talento e coragem, Ire-
ne tomou para si o papel de divulgadora da 
música popular portuguesa, responsabilida-
de que manteve até seu falecimento aos 86 
anos, em 7 de junho de 2008. Concluímos 
que essa  artista é patrimônio artístico no que 
se relaciona a Portugal no Brasil. No campo 
musical Irene é mais uma filha ilustre da ci-
dade de Rio Claro, como sua conterrânea a 
famosa cantora, Dalva de Oliveira.

Teresa de Arruda Campos e Thais Matarazzo no 39º Bate-papo Cultural e 
lançamento do livro “Irene Coelho, uma brasileira de coração português” em Rio 
Claro - 20.03.2012.

Alegoria com fotos de Irene Coelho

Em julho de 2011, foi lançada a sua 
biografia intitulada “Irene Coelho, uma bra-
sileira de coração português”, pela Editora 
Instituto Memória.• 
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Dr. Armando Navarro Sampaio
"Um Homem que se Esqueceu de Si Mesmo"
Osmar Antonio de Campos Ribeiro
Técnico na implantação de projetos ferroviários

Técnico agrícola com especialização em paisagismo avançado

Armando Navarro Moreira Sampaio, natural de Rio Claro-SP, graduou-se em Enge-
nharia Agronômica pela ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em 
1925. 

Já havia sido escolhido há muito tempo pelo tio, Edmundo, para substituí-lo na hi-
pótese de sua falta. Na noite de 30 de novembro de 1941, o moço foi chamado às pressas ao 
Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde Navarro estava internado. 

De manhã, já pronto para a cirurgia a que iria se submeter, sentado na borda da cama, 
Edmundo complementava as instruções ao sobrinho, Armando, para a hipótese de não voltar 
vivo – como de fato aconteceu em 1º de Dezembro de 1941.

Nos últimos meses – desde que se convencionara a necessidade da intervenção cirúr-
gica para o mal que lhe combalia o físico há algum tempo, outra coisa não vinha ele fazendo 
senão instruir o sobrinho, uma vez que o Dr. Armando Navarro Sampaio era funcionário da 
Companhia Paulista de Estrada de Ferro e seu natural substituto, além de dar continuidade 
aos seus estudos e implantação dos projetos, para ver até onde podia o eucalipto ser usado 

Dr. Armando Navarro Sampaio (o primeiro da direita para a esquerda) em reunião com funcionários 
do Serviço Florestal. Foto do acervo pessoal do autor.
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Armando Navarro Sampaio quando assumiu a chefia do Serviço Florestal da Cia 
Paulista, em Janeiro de 1942. Foto do acervo pessoal do autor.

Evento realizado no restaurante do Horto Florestal de Rio Claro. Na foto, da 
esquerda para direita, Prefeito Augusto Schimidt Filho, homem não identificado, 
Sr. Ítalo Barberio e o Engenheiro Armando Navarro Sampaio, chefe do Serviço 
Florestal da Cia Paulista.  

com vantagens econômicas, na com-
paração com as outras madeiras nati-
vas de crescimento mais lento.

Assumindo a direção do Hor-
to Florestal, logo no início de dezem-
bro de 1941, no mês seguinte à morte 
de Edmundo, Dr. Armando imprimiu 
aos serviços um ritmo notável, co-
adjuvado por técnicos gabaritados e 
auxiliares dedicados, que tudo fize-
ram para ajudá-lo na tarefa outorgada 
pelo tio-cientista, entre os quais se 
destacam Rubens Foot Guimarães, 
Asdrúbal Silveira Alves, Osval-
do Nardini, Leo Gomes de Morais, 
Gilberto Ladislau, Julio Ferreira de 
Lima, Gilbert Richard Albuquerque 
Cavalcante, Paulo Caetano Barreto, 
Vital Pacífico Homem, Luiz Álvares 
de Morais, Jayme Vieira Pinheiro, 
Amador Galucci, Martinho e Rey-
naldo Hunger e, finalmente, Paulo 
Cardoso Gomes, que ajudou a tor-
nar esse Departamento um exemplo 
inigualável, provocando a atenção 
do mundo em suas realizações, com 
pedidos de toneladas de sementes de 
eucalipto selecionadas.

De todos esses personagens 
que deram luz à história do Serviço 
Florestal da Companhia Paulista, res-
ta entre nós o prezadíssimo Dr. Ru-
bens Foot Guimarães, pois não temos 
conhecimento de outro personagem 
vivo daquela seara entusiasta que o 
acompanhara.

Edmundo Navarro de Andra-
de além de ter sido o pioneiro dos 
estudos e introdução do eucalipto 
no Brasil a partir de 1904, fundan-
do aqui o magnífico Horto Florestal 
que leva seu nome, com quase mil 
alqueires de terras, plantadas com 
aquela essência, incrementou, ainda, 
o nascimento do bairro Vila Paulista, 
planejado e vendido para os funcio-
nários da ferrovia.

A I Conferência Mundial do 
Eucalipto foi realizada em Roma, 
sede da “Food and Agriculture Or-
ganization” - F.A.O., em 1956. Foi a 
sua presidência atribuída à Austrália, 
país de origem do eucalipto, e a 

vice-presidência ao Brasil, então 
representada pelo Dr. Edmundo Na-
varro de Andrade, chefe do Serviço 
Florestal da Companhia Paulista. 
Essa distinção conferida ao Brasil, 
teve o sentido de homenagear o país, 
onde mais se estudou o eucalipto no 
mundo.

A Armando Navarro Sam-
paio, sucessor do tio Edmundo na 

chefia do Serviço Florestal, coube a 
organização e direção da II Confe-
rência Mundial do Eucalipto, reali-
zada em agosto de 1961, no Palácio 
Mauá, em São Paulo, em sessão pre-
sidida pelo inglês Sir Beresford Pier-
ce, representando a mesma F.A.O.

Deve-se salientar, pois, a 
importância e repercussão que esse 
evento internacional trouxe a Rio 
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Claro, a São Paulo e ao Brasil, mos-
trando a todos os técnicos florestais 
do mundo, aqui presentes na ocasião, 
o que se realizou no sentido da acli-
matação e do melhoramento das es-
pécies de eucaliptos introduzidas por 
Navarro de Andrade.

O engenheiro agrônomo Ar-
mando Navarro Sampaio teve o tra-
balho e o privilégio de tornar o eu-
calipto conhecido no mundo todo, 
disseminando por todos os cantos, 
secundado por seus excelentes auxi-
liares e secções e departamentos de 
estudos existentes naquele próprio da 
Companhia Paulista, culminando na 
década de 40 com o lançamento do 

Bairro Bela Vista, por ele planejado, 
estudado e implantado em seus quase 
quinhentos lotes, vendidos de prefe-
rência aos funcionários da ferrovia, 
que hoje é um formidável bairro resi-
dencial, onde a brisa transcende o ar 
puro proveniente das verdejantes flo-
restas de eucaliptos logo ali vizinhas.

Um dos grandes méritos de 
Armando foi revisar cuidadosamente 
a obra “Os eucaliptos”, publicada em 
1ª edição por Edmundo, em 1939. A 
revisão foi feita junto a um grupo de 
engenheiros e técnicos florestais da 
Companhia Paulista, que incremen-
taram a obra para lançá-la, paralela-
mente à conferência da F.A.O.

Durante a gestão do Dr. Ar-
mando, de 1941 a 1964, conheceu o 
Serviço Florestal sua fase áurea com 
visitas ilustres ao seu patrimônio flo-
restal, tais como a da chilena Gabrie-
la Mistral e Washington Luiz Pereira 
de Souza – ambos falecidos em 1957 
– além de muitos outros nomes de 
expressão nacional que não ocorrem 

no momento, mas constam todos re-
gistrados no livro de visitas existente 
no Museu do Horto de Rio Claro.

As atividades do pessoal tra-
balhador do local propiciavam um 
burburinho incomum àquele reduto 
verde, orgulhando-se os seus fun-
cionários de pertencer ao grupo que 
dava o “sangue” para o sucesso da 
vida florestal. Eram outros tempos, 
outras mentalidades, quando cente-
nas de pessoas se uniam em prol do 
bem comum, formando uma comu-
nidade invejável de vida saudável e 
prazerosa de ser vivida.

Dr. Armando foi escolhido 
por unanimidade pelo pessoal do 
Horto Florestal, e sancionado pelo 
então representante da Diretoria da 
Companhia Paulista de Estrada de 
Ferro em Rio Claro, Sr. Paulo Car-
doso Gomes, como patrono do Clube 
Educativo Social “Navarro Sampaio” 
para alegria das famílias ali residen-
tes. Infelizmente até o nome desse 
clube foi trocado pelo poder público, 

Dr. Rubens Foot Guimarães recebe 
homenagem alusiva ao 90º Aniversário 
do Museu do Eucalipto. Na foto, fez 
uso da palavra, enaltecendo a pessoa 
da Armando Navarro Sampaio, seu 
antigo chefe do Serviço Florestal. Foto 
do acervo pessoal do autor.

Casa Sede do Serviço Florestal da Cia Paulista. Desse escritório, o Engenheiro 
Armando Navarro Sampaio comandava os 18 Hortos que compunham o Serviço 
Florestal da Ferrovia. 
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Festas memoráveis foram realizadas no Horto. Na foto de 12 de novembro de 
1954, vemos o Dr. Armando Navarro Sampaio dançar com Cacilda Marcotulio, 
eleita Rainha do Horto naquele ano. O baile foi realizado no Clube Social 
Educativo “Navarro Sampaio”. Foto do acervo pessoal do autor.

Casa da Madeira, idealizada por 
Edmundo Navarro de Andrade como 
prolongamento do Museu do Eucalipto. 
Com a sua morte em 1941, coube a seu 
sobrinho, Armando, a sua construção. 
A Casa abrigava em seu interior troncos 
de eucaliptos de diversas espécies e 
idades, sendo constantemente visitada 
por estudiosos. Entende-se que outra 
versão dessa história é falsa. Foto do 
acervo pessoal do autor.

Secretaria da 2ª Conferência Mundial do Eucalipto. Palácio Mauá, São Paulo, 
1961. Da esquerda para direita temos: Midiel Christofoletti (tesoureiro), dois 
recepcionistas, Dona Joana (secretária bilingue), Dr. Armando Navarro Sampaio, 
Dona Maria Rita (secretária bilingue), Paulo Hofling, Victorio Giovanini Junior e 
Paulo Pompeo (jornalista paulistano responsável pela imprensa). Foto do acervo 
pessoal do autor.

em detrimento da história do Horto 
Florestal.

Relataram seus amigos, e 
aqueles que tiveram a ventura de 
conviver com ele podem confirmar, 
que era humano, bondoso, amigo, 
dando oportunidade a todos que o 
cercavam, mesmo que fosse contra 
suas ideais. Todos eram atraídos pelo 
brilho invulgar de técnico da mais 
pura acepção do termo profissional 
de altos méritos – além da simpatia 
pessoal que sempre o acompanhou 
com seu sorriso constante.

Na palavra do seu grande 
amigo Paulo Höfling, ele cuidava de 
tudo, menos da sua própria vida, re-

velando temperamento de sábio e de 
homem afeito aos altos pensamentos 
humanos. Sempre desdenhou, na sua 
estóica filosofia de vida, dos bens ma-
teriais, preferindo transferi-los àque-
les que mais necessitavam e, no seu 
conceito, o que valia era o bem que 
se deixa pelo mundo afora, só con-
tando realmente a semente de huma-
nidade que se planta nos corações de 
quantos se deixam penetrar pela ge-
nerosa concepção de amizade.

Foram tempos em que suas 
palavras e atitudes benfazejas em 
favor do “seu pessoal” eram aplau-
didas, uma vez que ele, realmente, 
representava “um homem que se 
esqueceu de si mesmo”, como cos-
tumava repetir com sorriso seu dileto 
amigo, Paulo Höfling.

E, assim, Armando Navarro 
Sampaio, em 1984, também se aposen-
tou, transferindo residência para São 
Paulo, onde continuou a trabalhar em 
firma própria até sua morte, ocorrida 
no dia 08 de novembro de 1986, na 
Capital paulista, cumprindo assim, uma 
brilhante trajetória florestal brasileira.•
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Antônio Paes de Barros
O importante personagem histórico que fundou 
a Fazenda Santo Antônio e protagonizou o 
desenvolvimento da cidade de Rio Claro1.
Ueslei Domingos Alves

Consuelo Carolina Perinotto 

Graduando em Arquitetura e Urbanismo e Estagiário da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” 

E-mail: ueslei.d.alves@hotmail.com

Consuelo Carolina Perinotto – Geógrafa 

E-mail: carolinaperi@yahoo.com.br

Sobre o casamento dos Paes de Barros – A origem deles em Rio Claro

No começo do século XIX,  Antônio Paes de Barros – futuro 1º Barão de 
Piracicaba –  casou-se em 1819 por “contrato” matrimonial com dona Gertrudes 
Euphrosina de Aguiar, vinda de família representativa da cidade de Sorocaba, inte-
rior de São Paulo. Isso ocorreu, pois as famílias buscavam aumento e fortalecimento 
de seus patrimônios e maior concentração de terras para cultivos de suas respectivas 
fazendas. 

Em época anterior ao casamento, em 1818, o grupo Aguiar , que era uma 
das grandes famílias representativas do interior paulistano, possuía as riquezas vin-
culadas ao tropeirismo - meio utilizado para o transporte dos vários produtos agríco-
las produzidos nas fazendas de então. Os mulares ou a tropa de mulas possuíam uma 
sela cada, vinham com dois balaios ou baús grandes na lateral do animal carregados 
de produtos – denominados cargueiros; eles transportavam todas as mercadorias de 
negócios produzidas nas fazendas.

A família dos Paes de Barros teve sua ascensão econômica, iniciando seu 
acúmulo de capital a partir da mineração no século XVIII. Posteriormente, adquiriu 
[a família] porções de terras em Itu, onde buscou desenvolver nelas a cultura da cana 
de açúcar. Na segunda metade do século XVIII, o que conferia status aos proprie-
tários de fazenda era a sua extensão territorial e sua produção de cana – principal 
produto de exportação do império. 

O enlace entre as duas famílias – Paes de Barros e Aguiar  – como descrito 
anteriormente, ocorreu devido ao interesse de aumentar suas riquezas, partindo de 
um consórcio por meio de matrimônio, para que ambas se benefi ciassem. Os Aguiar 
seriam vistos com status mais elevado, já que os Paes de Barros detinham conside-
ráveis extensões de terras e estenderiam a infl uência de seus negócios para além de 

1Convênio Prefeitura de Rio Claro e Fundação Florestal

Antônio Paes de Barros - Pintura 
da segunda metade do século 
XIX. Arquivo pessoal de Stephanie 
Buehlmann.
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Sorocaba. A família Paes de Barros se 
beneficiaria com a união, tendo, princi-
palmente, o transporte de sua produção 
sendo realizado de uma forma mais ba-
rata e unificada pelos mulares. 

A origem da fazenda Santo Antônio

Antonio de Barros Penteado, 
comerciante representativo de ouro e 
pedras preciosas da cidade de Itu, pos-
suidor de condições financeiras con-
sideráveis, serviu de estímulo a seu fi-
lho Antônio Paes de Barros – o futuro 
Barão. Este, com parte das riquezas da 
família e espelhado no empreendedoris-
mo do pai, buscou aplicar seus investi-
mentos e trabalhar com o café, iniciando 
então, a busca por terras para produção 
dessa cultura.

 Vindo de Itu em uma viagem a 
cavalo, seguindo a margem do rio Pira-
cicaba, chegou até Vila Nova de Consti-
tuição – atual Piracicaba – e, continuan-
do a trajetória do rio, encontrou o povo-
ado de Morro Azul – a atual Rio Claro.  
Passou a pesquisar, então, quem eram 
os donos das sesmarias dessa região, 
na época três: Manuel Paes de Arruda, 
Francisco da Costa Alves e Joaquim 
José de Andrade. Gostando das terras 
roxas que encontrou, decidiu, em 1825, 
adquirir glebas daquelas terras para o 
cultivo do café.

Satisfeito com a prática da cafei-
cultura à qual vinha se dedicando, Antô-
nio Paes de Barros retornou a Itu com o 
objetivo de preparar a transição de sua 
família para Morro Azul. De volta a esse 
povoado, cinco anos depois, decidido a 
ficar, resolveu investir ainda mais aqui, 
anexando outras porções de terra às que 

já possuía. Desejoso de que seu investi-
mento valesse a pena e, assim, garantin-
do o sustento seguro da família, fundou 
em 1830 as fazendas Santo Antônio e 
São João – parte das terras onde hoje se 
localiza a Floresta Estadual ‘‘Edmundo 
Navarro de Andrade’’ (FEENA), em 
Rio Claro. 

O nome da fazenda Santo Antô-
nio veio em homenagem, inicialmente, 
ao próprio Antônio Paes de Barros, que, 
acrescido à sua crença religiosa, con-
siderou o nome do santo para batizar 
suas terras. Para firmar a fundação da 
fazenda, Paes de Barros deu início, em 
1830, à construção da casa sede – o atu-
al Solar “Edmundo Navarro de Andra-
de” –, levando de dois a três anos para 
concluí-la. Terminada a obra do casarão, 
por volta de 1833, e passado o período 
de transporte do mobiliário e pertences 
gerais da família, a fazenda passou a 
ser implantada gradativamente. Com o 
rendimento de seu cultivo, no auge da 
cultura do café, já contava com cerca de 
50 escravos para sua manutenção e fun-

cionamento. 

A influência política e econômica 
do Barão e o surgimento da cida-
de de Rio Claro.

Por volta de 1825, a atual Rio 
Claro – conhecida como Morro Azul – 
era um pequeno arraial de cerca de 800 
moradores. Suas terras tinham grande 
fama, pois eram propícias para o plantio 
de várias culturas, com grande destaque 
à cafeeira, o que chamaria a atenção de 
inúmeros proprietários de terras que, in-
teressados pelo valor do café no perío-
do, pensavam em investir suas finanças 
para esse fim.  A região de terras, ainda 
em sua grande maioria não utilizadas 
para extensas produções agrícolas, nelas 
se cultivava, basicamente, a agricultura 
de subsistência e grande parte delas ain-
da sob o regime de sesmaria. 

Naquele período, tinham como 
cidade sede das questões administrati-
vas, Vila Nova de  Constituição, onde 
todos e quaisquer registros e legaliza-
ções de compras de terras em Morro 
Azul e região deviam ser feitas em car-
tório daquele local.

A fazenda de Paes de Barros 
cresceu e se desenvolveu, passando ele 
a ter influência no arraial de Morro Azul 
e em Vila Nova de Constituição, visto 
sua posição social elevada garantir seus 
julgamentos políticos. Tinha poder de 
decisão e suas palavras eram de peso 
significativo à população e à política 

Vista lateral do Casarão e Jardim das Palmeiras - Acervo do Departamento de 
Manejo Florestal - 2012

Terreiros de café - Foto Acervo da FEENA - sem data.
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regional, contribuindo de forma incisiva 
com o desenvolvimento da povoação, já 
que ele faria ali sua residência. Suas ati-
vidades foram todas com a intenção de 
que o povoado viesse a se desenvolver, 
aspirando, em 1826, à elevação do título 
do arraial Morro Azul à Freguesia. Com 
o título negado, foi oferecido, em 1827, 
por intermédio do bispo Dom Manoel, a 
elevação para categoria de capela cura-
da, tendo como seu primeiro Curador, o 
padre Delfino.

Iniciou-se uma árdua concor-
rência entre os interessados donos de 
fazendas para definir em que área de 
terreno seria levantada uma capela. 
Entretanto, nessa disputa não houve 
consenso. Na época, pelo status que An-
tônio possuía, foi levada a seu conheci-
mento a pendência entre os interessados 
doadores das terras, sendo decidido por 
ele que seriam doadas quantias iguais de 
terrenos pelos fazendeiros Joaquim Tei-
xeira das Neves e os Paes de Arruda e 
que sua construção se daria exatamente 
na divisa entre as duas propriedades – 
espaço atual onde foi construída a igreja 
Matriz São João Batista, na região cen-
tral de Rio Claro.

Após a construção da capela e 
a indicação de seu padroeiro, São João 
Batista de Ribeirão Claro – fazendo 
referência ao córrego que cortava o po-
voado com suas águas límpidas – foi 
recebendo títulos de terras, que, ‘arre-
matadas’, seus lucros eram entregues 
em benefício da construção da capela, 
feitos que rendiam maior destaque entre 
os pequenos aglomerados urbanos des-
sa região do interior paulista.

Com o povoado passando a ter 
o título de Capela Curada, ou seja, aque-
la que não dependia de sua matriz, An-
tônio teve, posteriormente, influência 
direta na mudança do título do povoado 

para Freguesia, em 1830. A partir daí, a 
família Paes de Barros passou a ter uma 
interferência forte, tanto no desenvolvi-
mento da Freguesia de São João Batista 
de Ribeirão Claro, quanto nas decisões 
políticas de Vila Nova de Constituição. 
Naquela, suas principais interferências 
foram na organização do traçado urba-
no da cidade.

Mesmo com toda sua represen-
tatividade, o que fez realmente Antônio 
Paes de Barros se destacar socialmente 
perante a Corte, sendo agraciado com 
o título de 1º Barão de Piracicaba, foi 
o desenvolvimento por sua própria ini-
ciativa do projeto de estrada de roda-
gem que ligava Rio Claro ao porto de 

Fachada Casarão - Foto do acervo da FEENA - Séc. XIX.

Cópia do Decreto da titulação de 1 Barão de Piracicaba a Antonio Paes de Barros - registrado no 
Cartório da Nobreza do Rio de Janeiro e em Lisboa - Portugal, em 03 de dezembro de 1854.
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Santos (projeto não executado; porém 
mais tarde serviu de base para a cons-
trução das linhas da Cia Paulista das 
Estradas de Ferro), tendo como objeti-
vo facilitar o escoamento do café aqui 
produzido para o porto. Essa atitude do 
imperador de agraciá-lo com o barona-
to, marca a entrada da família Paes de 
Barros de Rio Claro para a Corte do 
Rio de Janeiro, com status de nobreza, 
em 1854.

Na segunda metade do sécu-
lo XIX, ele conseguiu tais elevações 
para a cidade e para seu próprio desta-
que. Tal fato lhe permitiu trazer ‘‘mo-
dernices’’ para a época em Rio Claro: 
a fundação da ‘Sociedade do Bem 
Comum’ – que viria a se tornar a atual 
Santa Casa de Misericórdia –, parti-
cipação na fundação do Gabinete de 
Leitura e implantação, em Rio Claro, 
do mesmo projeto urbanístico utiliza-
do pelo Senador Vergueiro em Piraci-
caba e Limeira. Usando das referên-
cias de sua posição social e influência 
política, conquistou em 1845, para a 
então Freguesia, elevação para cate-
goria de Vila. Posteriormente, prepa-
rou-a para receber o título de Cidade, 
projeto que foi executado com a co-
laboração de outros nobres, em 1850. 
A vila de então recebeu alguns be-
nefícios, como a construção da Casa 

de Câmara e cadeia, onde o Barão 
passou a ter influência política muito 
mais forte que anteriormente, em Vila 
Nova de Constituição.

Nesse período da história da 
segunda metade século XIX, os re-
presentantes políticos eram eleitos 
por sua situação econômica perante a 
Corte. A Casa de Câmara, então, de-
cidiu em uma assembleia a aprovação 
do pedido de elevação da categoria 
de vila para categoria de cidade, em 
1850, mas somente em 1857 o título 
foi concedido. Graças ao empenho 
incessante do 1º Barão de Piracicaba, 
que residiu na Fazenda Santo Antônio 
e tomou como sua a causa de ver o 
povoado onde ela estava inserida um 
lugar melhor, é que a cidade de São 
João Batista do Ribeirão Claro adqui-
riu status regional rápido e com des-
taque no interior paulista.

Antonio Paes de Barros, 1° 
Barão de Piracicaba, foi um dos 
personagens importantes no pro-
cesso de elevação dos títulos de 
arraial até cidade, tendo contribuí-
do durante toda sua vida, em todas 
as etapas de desenvolvimento de 
Rio Claro, deixando um impor-
tante exemplo colaborador para o 
histórico da cultura, economia e de-
senvolvimento do nosso município.• 

Interior do Casarão - Sala de jantar  e recepção - Acervo da Departamento de Manejo Florestal - 2012
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