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Lançada nos meses de junho e outubro a Revista do Arquivo visa 

comemorar os aniversários da cidade e do Arquivo Público e Histórico. 

Neste ano em que a cidade comemora 189 anos, o Arquivo completará 37. 

Temos tido a grata satisfação de iniciar a chamada para artigos para 

a próxima Revista com alguns já na espera, ou porque quando chegaram já 

tínhamos completado a Revista ou porque um ou outro autor enviou mais de 

um e temos priorizado a diversidade autoral. 

Nesta Revista, temos vinte artigos que envolvem 33 autores, com 

temas diversos e motivações, ora pessoais, ora profissionais, mas sempre 

com a intenção de provocar nos leitores a ampliação dos sentimentos de 

respeito, de curiosidade e conhecimento sobre nossa cidade, suas manifes-

tações ou sobre as pessoas que nela residem.

A primeira e última capas desta edição nº 17 são homenagens à 

nossa Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade" que tem sido palco 

de intensa presença na história do município e da região. Nesse ano o 

Museu do Eucalipto, espaço de pesquisa e produção de conhecimento com-

pleta 100 anos e temos motivos de sobra para comemorar não só sua longevi-

dade, como sua adequação predial patrimonial e sua generosidade em pro-

duzir esperanças de que o tempo, mesmo limitando a vida de seu acervo, 

ainda apresenta alimentos para a alma. Também prestamos nossas home-

nagens  à Floresta na produção de um vídeo com depoimentos de morado-

res sobre a Floresta e na definição do tema “Floresta Estadual”, no VIII 

Concurso Fotográfico Rio Claro Revela sua História, cujas fotos integrarão o 

acervo fotográfico da Autarquia.

 Boa leitura, aguardamos sua participação na próxima Revista envi-

ando seu artigo.

Maria Teresa de Arruda Campos

Superintendente do APH
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Amo-te muito
tanto
que impossível fora saber
quanto!

Amo tuas ruas
retas
paralelas
discretas
todas elas
belas
na sua simplicidade
(nelas ainda mora a tranquilidade).

Amo tuas casas
avoengas –
o velho solar da Baronesa,
o sobradão do Vitorino Machado,
a casa de meus pais –
evocadoras
do teu opulento passado!

Amo o teu ímpeto de progresso
– não fosses uma cidade moça –
a revelar-se
nos blocos de cimento
em demanda do azul
nos apitos
estrídulos
de tuas indústrias,
na mocidade radiosa de teus filhos,
no trabalho dos homens que constroem
o teu amanhã.

Amo o teu rio
que nem chega a ser rio
simples córrego
– Córrego da Servidão –
de águas, hoje poluídas,
mas que no seu tênue murmurar
guardam o tropel dos bandeirantes
em busca do sertão.
Quando te deixo
e mergulho os olhos em outras terras
de belezas mil
tudo me fala de ti:
no mar azul que beija praias distantes
vejo teu céu
de um azul sem par
e todos os caminhos me trazem
de volta
para te amar.

Quero-te tanto
e tão profundamente
estás em mim,
Rio Claro,
que te vejo
e te amo
no brilho,
na beleza,
no azul dos olhos de
meu filho!

DECLARAÇÃO DE AMOR À ANIVERSARIANTE 
Cida Bilac Jorge

JORGE, Cida Bilac. Poemas Azuis. Ilustrações: Paulo Arthur Bilac Jorge. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, 1998, p.21-23
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 O ano de 2016 será marcado 
por um grande simbolismo para Rio 
Claro e sua gente. Vários fatores se 
conjugam para referendar esta afirma-
ção. É o ano em que o município ultra-
passará a marca de 200.000 habitantes, 
é também o ano em que mais de 10.000 
famílias terão conquistado o direito à 
moradia digna, seja por meio das parce-
rias da prefeitura com os governos fede-
ral e estadual, com mais de 4000 unida-
des entregues e em vias de serem habi-
tadas, seja por meio de programas fede-
rais que beneficiam famílias na faixa 
superior à renda mínima.
 Rio Claro também se eleva a 
uma categoria restrita de municípios 
brasileiros livres do analfabetismo e 
está prestes a se colocar entre as privi-
legiadas localidades brasileiras dotadas 
de 100% de tratamento de esgoto, 
índice que, espelhando os de países 
desenvolvidos, já se observa em vários 
aspectos, como a coleta de lixo, coleta 
de recicláveis, iluminação pública e 
rede coletora de esgotos.

 Devido à eliminação dos gar-
galos que emperravam o trânsito, a ci-
dade passou a se movimentar mais 
rapidamente, especialmente nos horá-
rios de pico. A Avenida 32 foi duplicada, 
logo após o final da Avenida Rio Claro

e, além disso, essa realidade foi demons-
trada nas várias intervenções que distri-
buíram melhor o uxo de veículos, como 
as rotatórias da Avenida 50-A, Avenida 
29, Avenida 80-A com a Rua 3-A e Aveni-
da 80-A com a Avenida Felício Castellano, 
projetada para ser uma das maiores e 
mais importantes de Rio Claro.

 A extensão da Avenida Tancre-
do Neves, após o pontilhão da Rodovia 
Washington Luis, as obras do anel viá-
rio, que permitirão aos motoristas che-
garem ao Distrito Industrial passando 
pela Vila Indaiá e São Miguel, são exem-
plos de que a mobilidade urbana é bem 
mais que um conceito na administração 
pública de Rio Claro, tornando-se regra 
e rumo consolidados no Plano de Mobi-
lidade Urbana, recentemente concluí-
do, que propõe a cidade essencialmente 
para os seus cidadãos.

 Possivelmente, a mais icônica 
das intervenções viárias realizadas nos 
últimos anos foi a revitalização da Aveni-
da 7, iniciada com o aterramento do 
pontilhão e a abertura de duas pistas que 
cruzam, em nível, os trilhos da ferrovia, 
bem como as obras complementares 
que tratam da urbanização e paisagismo 
de todo aquele trecho paralelo à Rua 1, 
até a antiga estação ferroviária.
 O projeto idealizado para a 
Avenida 7 agrega equipamentos de 
lazer, pista de skate, recuperação de 
antigas construções ligadas à ferrovia, 
calçadas largas e o rejuvenescimento do 
velho e amado centro histórico de Rio 
Claro. Tudo para destacar o apreço de 
seus filhos pelo passado movido pelas 
barulhentas e saudosas locomotivas a 
vapor, e, depois, pelas potentes locomo-
tivas elétricas que puxavam os vagões de 
passageiros da Companhia Paulista.
 As enchentes que ocorriam 
no bairro Inocoop, impondo tantos e 
seguidos transtornos para os morado-
res dali e dos bairros adjacentes, 
durante décadas, ficaram definitiva-
mente para trás com os investimentos 
realizados naquela região. “Águas 
passadas não movem moinhos”. Águas 
do presente e do futuro significam 
vida, sustentabilidade. Assim, a prefei-
tura investiu mais de R$ 150 milhões 
em obras de saneamento básico, desta-
cando que quase a metade deste valor 
foi aplicada na ampliação dos sistemas 
de captação, tratamento, reserva e 
distribuição de água.  Isto significa, na 
prática, autossuficiência assegurada 
no setor pelos próximos 30 anos.

 Inserida numa das regiões 
mais desenvolvidas do interior paulis-
ta, Rio Claro já oferece cursos do Insti-
tuto Federal de Educação, prepara-se 

Trabalhos de iluminação pública

Avenida 32 duplicada

Vista aerea da Rotatória da Av. 50A

Complexo Viário da Av. 80A

Obras finalizadas no Bairro Inocoop

2016, ano de consolidação 
do planejamento em Rio Claro
Du Altimari 
Prefeito de Rio Claro



para receber as instalações da Faculda-
de de Tecnologia, está sendo contem-
plado com um importantíssimo curso 
de medicina e conta com uma das 
melhores estruturas de ensino superi-
or, com a presença prestigiada da Uni-
versidade Estadual Paulista-UNESP e 
de grandes empreendimentos no setor 
privado de ensino.
 Temos, também, uma cidade 
imbuída do espírito olímpico, escolhida 
para a passagem da tocha que terminará 
seu percurso no Rio de Janeiro, na aber-
tura dos Jogos 2016. Esta terra é um 
celeiro de grandes revelações, em todas 
as modalidades, com uma estrutura de 
esporte amador que mobiliza centenas de 
atletas, de todas as faixas etárias.
 As competições são realizadas 
em estádios distritais que recebem manu-
tenção constante e utilizam também 
novos espaços, como o Ginásio de Espor-
tes do bairro Cervezão, um dos muitos 
centros de aprendizagem esportiva das 
dezenas de modalidades esportivas ofere-
cidas pela prefeitura. Academias ao ar 
livre e da Terceira Idade energizam um 
contingente da população que prioriza a 
vida saudável e a participação efetiva na 
vida em sociedade.

 A inauguração do Centro de 
Esportes e Artes Unificado (CEU) no 
bairro Mãe Preta trouxe programação 
diversificada para crianças, adolescen-
tes e jovens, dosando na medida certa 
eventos culturais, esportivos e de lazer 
num processo que integra e estimula a 
convivência saudável, além de reforçar 
os preceitos da cidadania. 

 Empreendimento que, segu-
ramente, posicionará o município na 
rota de jatinhos executivos e de voos 
regionais, o projeto do Aeroporto Regio-
nal tem avançado etapas em direção à 
sua decolagem. A mensagem que estes 
consecutivos avanços trazem para o 
município é de que o plano de voo do 
projeto já está sendo elaborado.
 O município acaba de cons-
truir seu Plano Diretor, um conjunto de

diretrizes que estabelece como crescer, 
como preservar a qualidade de vida e 
como projetar um futuro que seja de 
todos e para todos. Rio Claro, finalmen-
te, inaugurou uma era em que o plane-
jamento, o estabelecimento de metas e a 
organização financeira se integram para 
que as oportunidades não se percam, 
para que o amanhã conserve intacto o 
orgulho da cidadania rio-clarense, por 
certidão ou por escolha do coração.•   
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Ginásio Lagoa Seca

Prática de esportes no C.E.U.

Obras habitacionais

ETA2 Fotos: Assessoria de Imprensa da PMRC

Iluminação da Av. Tancredo Neves



 Os constantes avanços das 
tecnologias da informação e a inserção 
de suas ferramentas nas práticas 
arquivísticas impulsionaram a produ-
ção de documentos mediada por com-
putadores. Este fato justifica-se devido 
à facilidade de criar, editar, excluir, 
disseminar e acessar informações em 
meio digital, o que alavancou a deman-
da por documentos digitais.
 Neste sentido, “as tecnologias 
da informação vêm exercendo um papel 
renovador” (LOPES, 1997, p. 101), 
sendo disseminadas nos mais diversos 
segmentos da sociedade contemporâ-
nea. A moderna administração resultou 
no aumento da massa documental 
produzida, pode-se dizer que “a explo-
são do volume de documentos arquivís-
ticos ocorreu de forma paralela ao 
aumento geral da informação registrada 
pelas sociedades humanas” (SOUSA, 
2007, p. 81). A presença de computado-
res nas organizações se tornou cada vez 
mais rotineira, de modo que a máquina 
se tornou um fator competitivo, uma 
peça fundamental. Além disto, ocorreu 
o aumento da produção de documen-
tos, seja em suporte tradicional, seja 
em suportes eletrônicos, ambos os 
casos são frutos dos avanços de hard-
ware, software e suporte.
 Desta forma, o presente artigo 
tem por objetivo realizar uma reexão 
sobre as complexidades e especificida-
des dos documentos arquivísticos digi-
tais, com ênfase na sua necessidade de 
preservação e acesso em longo prazo. 
Realiza-se uma breve contextualização 
do documento digital no Arquivo Público 
e Histórico do Município de Rio Claro, 
destacando o seu uso para ampliar o 
acesso e reduzir a manuseio dos originais, 
o que corrobora para a sua preservação. 

Ressalta-se a importância de preservar 
os representantes digitais, os quais são 
fruto do processo de digitalização, evi-
tando assim, o retrabalho e, consequen-
temente, contribuindo para a otimiza-
ção dos recursos.
 A metodologia utilizada consis-
te no levantamento bibliográfico de 
materiais previamente publicados, 
destacando trabalhos das últimas duas 
décadas. Além disto, utiliza-se da expe-
riência concebida na digitalização do 
jornal O Alpha. A interpretação dos 
dados é realizada  por meio de uma  
análise qualitativa e, posteriormente, 
apresentadas ponderações sobre a 
temática.

Da Explosão das Tecnologias ao Risco 
de Perda da Memória
 Em virtude dos contínuos e 
acelerados avanços das tecnologias da 
informação “o uso de softwares expan-
diu-se para a sociedade como um todo, 

resultando em maior disponibilidade, 
diversidade e volume de dados” (DE 
SORDI, 2008, p. 2). Tal fato reete 
uma enorme produção de materiais 
digitais armazenados nos mais diver-
sos suportes, em diferentes formatos e 
versões, representados nas mais diver-
sas formas, seja em texto, áudio, vídeo, 
imagem, bases de dados, etc.

A partir dos anos 80, a explosão 
do uso de microcomputadores 
em todas as suas versões e aplica-
ções, das mais simples, como a 
edição de textos, até as mais 
complexas. Vem-se constituindo 
no mais fantástico de todos os 
instrumentos facilitadores do 
armazenamento, tratamento e 
recuperação de informações. Em 
contrapartida, se inadequada-
mente utilizados, poderão ser 
responsáveis pelo desapareci-
mento de registros e, consequen-

Preservação de Documentos Digitais: 

Henrique Machado dos Santos
Bacharel em Arquivologia (UFSM)
henrique.hms.br@gmail.com

Daniel Flores
Doutor em Ciência da Informação (UFRJ/IBICT)
doresbr@gmail.com

Ednaldo A. R. da Mata
Bacharel em Arquivologia (UNESP) | Analista de Gestão Documental do Arquivo Público de Rio Claro
ednaldomata@gmail.com

uma breve reexão no Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro
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Higienização e reprodução do jornal O Alpha. Foto de Ednaldo da Mata. 2016



temente, colocar em risco a inte-
gridade dos acervos arquivísticos 
(PAES, 2004, p. 158).

 Deve-se destacar que a tecno-
logia evoluiu de forma tão inesperada 
que provocou o fascínio da sociedade, 
gerando uma grande aceitação nos mais 
diversos segmentos. Em contrapartida, 
a expansão para o meio digital ocorreu 
sem que se pensassem, a priori, nos 
impactos que a tecnologia pudesse 
desencadear. A falta de planejamento e 
de conhecimento dos impactos das 
tecnologias bem como a própria obsoles-
cência tecnológica está levando a perda 
de documentos de valor.

O documento arquivístico digital 
trouxe inegavelmente uma série 
de vantagens, como, por exemplo, 
agilidade nos procedimentos, 
facilidade de acesso, mesmo que à 
distância, e economia de espaço. 
No entanto, se não houver proce-
dimentos adequados de segurança 
e de preservação, a confiabilidade, 
a autenticidade e o acesso desses 
documentos ficam ameaçados e, 
portanto, eles não terão mais valor 
como prova das at iv idades 
(ROCHA; SILVA, 2007, p. 115).

 No caso da preservação de 
documentos arquivísticos digitais, o 
fator da autenticidade é determinante 
para documentos de valor secundário. 
Sendo assim, devem-se ressaltar as 
diferenças no que tange a facilidade de 
adulteração do conteúdo dos docu-
mentos digitais.

Os documentos arquivísticos 
digitais apresentam dificuldades 
adicionais para presunção de 
autenticidade em razão de serem 
facilmente duplicados, distribuí-
dos, renomeados, reformatados ou 
convertidos, além de poderem ser 
alterados e falsificados com facili-
dade, sem deixar rastros aparentes 
(CONARQ, 2012, p.1).

 Logo, a preservação de docu-
mentos arquivísticos digitais autênticos 
implicará na implementação de siste-
mas informatizados de gestão que 
garantam a integridade e a autenticida-
de dos documentos custodiados. Tal 
procedimento implica na abrangência 
de todo o ciclo vital dos documentos, 
pois um documento precisa ser criado, 
armazenado e tramitado de modo fide-

digno para, posteriormente, ser preser-
vado da mesma forma. É necessário 
destacar que o processo de preservação 
dos documentos começa desde a produ-
ção, com vista na preservação e no aces-
so em longo prazo. Entretanto, o acesso 
não pode ser visto como um fim em si 
mesmo, pois as tecnologias continuarão 
a evoluir  sempre que um determinado 
componente de hardware, software ou 
suporte se tornar obsoleto.
 Dentre as questões funda-
mentais para a preservação digital está 
a definição de políticas, desta forma, 
será possível estabelecer requisitos de 
autenticidade e manutenção dos docu-
mentos digitais antes de se implemen-
tar qualquer software de gestão ou 
preservação. Neste sentido reforça-se 
a distinção entre os documentos em 
suporte convencional e os em suporte 
eletrônico, e acrescenta-se um dife-
rencial a mais para aqueles que são 
acessados somente por computadores.

[...] no ambiente digital a novidade 
vai além da peculiaridade do 
suporte. Na verdade, nesse novo 
ambiente, o documento foge total-
mente dos padrões mais conheci-
dos, como a linguagem alfabética, 
registrada em papel e de leitura 
direta, bem como sua relação 
inextricável com o suporte. No 
mundo digital tudo é codificado 
em linguagem binária e, para se 
tornar acessível aos olhos huma-
nos, precisa da intermediação de 
programas computacionais igual-
mente codificados em bits, numa 
sofisticação tecnológica que passa 
despercebida à maioria dos usuá-
rios (RONDINELLI, 2013, p. 231).

 O documento em meio digital 
está condicionado à tecnologia utiliza-
da naquele contexto, que pode variar 
conforme as inovações e obsolescência 
das tecnologias. Desta forma, há uma 
constante produção e preservação de 
documentos em contextos tecnológicos 
diferentes. Fatores como estes implicam 
em se trabalhar com documentos oriun-
dos de diversos softwares, em diversos 
formatos e suportes que estão em 
constante mudança.
 A demanda por documentos 
digitais criados, exclusivamente, em 
meio digital ameaça a possibilidade de 
utilizar os arquivos como fontes confiá-
veis, um problema que é atribuído ao 
fator da preservação (THOMAZ, 
2005). Pode-se constatar que a preser-

vação digital é um dos grandes desafios 
da atualidade, pois “durante toda a sua 
trajetória, o documento digital corre 
um risco contínuo” (SANTOS; 
FLORES, 2014, p. 667). Além disso, a 
complexidade dos documentos digitais 
aumenta quando possuem recursos 
interativos que caracterizam a sua 
representação e funcionalidades 
(SANTOS; FLORES, 2014, p. 96).

Observa-se que cada docu-
mento tem suas especificidades, o que 
deverá ser levado em conta na defini-
ção do plano de preservação digital. 
Logo, estas questões deverão ser consi-
deradas para a preservação dos docu-
mentos digitais do Arquivo Público e 
Histórico de Rio Claro.

Os Documentos Digitais do Arquivo 
Público e Histórico do Município de 
Rio Claro
 O Arquivo Público e Histórico 
do Município de Rio Claro, criado em 
1979, dispõem em seu acervo perma-
nente um vasto conteúdo sobre a histó-
ria da cidade, dos cidadãos e da região. 
Cidade esta que abrigou inúmeras 
fazendas e foi tracejada pela estrada de 
ferro, inaugurada em 1876, ligou São 
João do Rio Claro a São Paulo e ao porto 
de Santos e permitiu o escoamento da 
produção cafeeira. O Arquivo também 
mantém sob sua guarda, documentos 
que retratam a história dos escravos e 
imigrantes que viveram na região e o 
Fundo documental Plínio Salgado 
(FPS), importante figura política nacio-
nal da primeira metade do século XX.
 O acervo permanente do 
Arquivo Público possui mais de 800 
metros lineares de documentos, que 
estão em diversos suportes e formatos, 
tais como: documentos textuais, foto-
grafias, mapas, plantas, jornais, livros, 
cartazes, folders, discos de vinil, CDs e 
DVDs. Parte desse conjunto documen-
tal foi recolhido pela Prefeitura Muni-
cipal e outra foi doada por cidadãos e 
instituições rio-clarenses.
 Em meados dos anos de 
1990, com a difusão do uso das tecno-
logias, o Arquivo adquiriu escâneres, 
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Exemplos de diversas mídias de armazenamen-
to digital. Foto de Ednaldo da Mata. 2016



que eram basicamente para atender as 
necessidades imediatas dos consulen-
tes. No ano de 2003, foi firmada uma 
parceria entre o Arquivo Público de Rio 
Claro e o Arquivo do Estado, com o 
objetivo de microfilmar e digitalizar o 
jornal O Alpha, visto que o Arquivo do 
Estado possuía equipamentos e capa-
cidade técnica para realizar o trabalho. 
Foram digitalizados mais de 30 mil 
páginas do jornal, equivalentes a 565 
GB (Gigabyte) de arquivos.
 Em 2012, visando à necessi-
dade de preservação de documentos 
(evitar o manuseio do original) e 
ampliação de acesso, o Arquivo abriu 
um pregão presencial (modalidade de 
licitação) para a contratação de empre-
sa para realizar a digitalização de docu-
mentos. Nesse momento, optou-se pela 
correspondência e fotografias do Fundo 
Plínio Salgado, fotografias do acervo e 
alguns jornais, totalizando mais de 90 
mil imagens digitalizadas. As fotografias 
foram salvas no formato TIFF e JPG e os 
documentos textuais no formato PDF.
Os documentos digitalizados pela 
empresa terceirizada, somados aos que 
foram digitalizados pela equipe interna, 
totalizam mais de 1,4 TB (Terabyte) de 
espaço em nossos servidores. Estes 
documentos estão, em sua maioria, 
organizados de modo cronológico. 

 Após a realização do 
trabalho de digitalização, 
contratou-se um serviço 
de plataforma GED (Ges-
tão Eletrônica de Docu-
mentos) on-line que, no 
entanto, foi pouco utiliza-
do, devido as suas limita-
ções e falta de requisitos 
arquivísticos, como a 
descrição padronizada e 
a preservação digital.
 Conforme aponta-
do, especialmente, por 
pesquisadores das áreas 

da Ciência da Informação e Ciências 
Computacionais há necessidade de se 
estabelecer uma política de gestão 
documental que englobe a preserva-
ção de documentos digitais. Desta 
forma, o arquivo de Rio Claro será 
alinhado às novas tendências tecnoló-
gicas para possibilitar a definição de 
estratégias para acessar esses docu-
mentos digitais em longo prazo, além 
de permitir que critérios técnicos 
sejam adotados para a digitalização de 
novos acervos.
 Considera-se que, um Arqui-
vo, que conta com mais de 800 metros 
lineares de documentos, com tendên-
cia a um aumento progressivo do seu 
volume, mas com apenas uma peque-
na parcela de seus documentos digita-
lizados, tem ainda, um longo caminho 
a ser percorrido. Por fim, ressaltamos 
que a digitalização, baseada em crité-
rios técnicos da arquivologia, é indica-
da aos documentos permanentes/his-
tóricos como medida de preservação 
do original, dentro de um plano de 
gestão de documentos.

Ponderações Finais
 Em linhas gerais, este artigo 
realizou uma breve reexão sobre os 
impactos das tecnologias da informa-

ção sobre os documentos arquivísticos. 
Da mesma forma, contextualizou-se a 
demanda por documentos digitais no 
Arquivo Público e Histórico do Municí-
pio de Rio Claro.
 Destaca-se que com surgi-
mento do documento digital na Arqui-
vística, tornou-se necessário reformular 
conceitos de preservação e presunção 
de autenticidade. Os documentos digi-
tais necessitam de um tratamento dife-
renciado no que tange a sua preserva-
ção, mesmo assim, deve-se destacar que 
as suas complexidades e especificidades 
não o tornam nem mais, nem menos 
importante se comparado aos docu-
mentos em suporte convencional.
 Observam-se boas práticas de 
preservação digital no Arquivo, dentre 
estas, pode-se destacar a escolha dos 
formatos de arquivo (TIFF, JPG e 
PDF). O formato TIFF comporta alta 
qualidade, o que fornece um material 
muito satisfatório aos usuários, além 
de ser um dos padrões recomendados 
para a preservação em longo prazo. O 
formato JPG embora não seja um for-
mato para preservação, é ideal para a 
difusão por ser um formato “leve” para 
a Internet. E o formato PDF, embora 
seja proprietário, é usado em larga 
escala global, o que minimiza os seus 
riscos de obsolescência tecnológica a 
níveis aceitáveis.
 Por fim, os estudos sobre 
documentos digitais se tornaram fun-
damentais para salvaguardar esse novo 
patrimônio registrado em bits, seja ele 
gerado em meio digital (born digital) 
ou convertido para o meio digital (digi-
talizado). A preservação digital não é 
um procedimento isolado, e sim um 
conjunto de ações previamente defini-
das. Por meio dela não há como prever 
como serão os “novos documentos”, 
sabe-se apenas que eles deverão ser 
preservados.•
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Apresentação
 A intenção da série de artigos 
que iniciamos nesse número da Revista 
do Arquivo é divulgar parte do conteúdo 
das Atas das Assembleias Gerais e 
reuniões da diretoria da Sociedade 
Filarmônica de Rio Claro entre 1879, 
ano da fundação, até meados do século 
XX, período que abrange a documenta-
ção que está sob a guarda do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro. Esse 
primeiro artigo observa a lacuna tem-
poral de 1879 a 1900.

Histórico
 “Mal soavam, no salão da 
Philarmonica, os primeiros acordes de 
uma valsa do inspirado Pascoal Gulo, e 
elegantes mancebos, de colarinhos 
duros de pontas quebradas, acerca-
vam-se das jovens, em gentil reverên-
cia, dizendo: — Posso ter o prazer 
desta contradança? E o par venturoso 

1volteava feliz pelo salão.”  Com essa 
pequena frase, Cida Bilac Jorge nos 
apresenta à imaginação como deveria 
ser o tempo áureo da Sociedade Filar-
mônica Rio-clarense.
 A história é feita de pessoas 
de carne e osso, suas vidas e suas rela-
ções. A história é, portanto, vida e 
movimento antes de tudo. Captar essa 
vida, a profundidade e a complexidade 
desse viver em sociedade na história 
requer, sobretudo, muita pesquisa e 
criação. O conteúdo das atas de uma 
entidade, contudo, não permitem 
muitas vezes entrar em contato com o 
cotidiano dessa instituição, sendo para 
isso necessária outras fontes que com-
plementem as informações oficiais. As 
atas de reuniões e assembleias relatam 
as ações da instituição, o uxo de 
sócios, empregados, eventos importan-
tes (festivos, organizacionais, relatos, 
entre outros), estatutos, orçamento, 
mensalidades, levantamento dos móve-
is e imóveis, ou seja, seu patrimônio.
 A Filarmônica surgiu em 1879 

perante o ambiente cultural e econômi-
co marcado pela Belle Époque e os sím-
bolos da modernidade daquele momen-
to: trem, vapor, eletricidade e a cultura 
europeia no centro das atenções. Não 
sem contradições, as pessoas mais abas-
tadas de Rio Claro procuraram transpor 
ao espaço urbano seus desejos e ideali-
zações. Criaram instituições capazes de 
representar justamente o que se consi-
derava como “civilizado”, moderno e 

2avançado , fundado na ideia de melho-
ria das condições de vida, evidentemen-
te, associada às inovações da Revolução 
Industrial e aos modelos urbanos euro-
peus - mesmo estando baseado no modo 
de vida rural, cafeeiro, monocultor e 
escravocrata.
 As cidades inseridas no con-
texto da expansão da cafeicultura 
vivenciaram a acumulação de capital, 
como São João Batista do Ribeirão 
Claro, e tornaram-se centros de inves-
timentos em serviços e obras urbanas 
em contraposição às características 
rurais que predominavam no interior 
paulista. A atuação dos fazendeiros, 

profissionais liberais e comerciantes 
ampliou os espaços de convívio social e 
cultural (para poucos, é importante 
lembrar), assim como a promoção de 
jornais e novos grupos sociais. 
 O surgimento da Sociedade 
Filarmônica veio nessa esteira, pois 
era um símbolo de civilidade e uma das 
expressões concretas da identificação 
da elite da cidade de Rio Claro com o 
modelo de civilização almejado. Para 
tanto, era necessário demonstrar e 
afirmar que assim como tinha capaci-
dade de administrar e gerir seus negó-
cios essa elite poderia administrar uma 

3cidade em desenvolvimento.
 A Filarmônica surgiu pelo 
desejo da elite cultural e econômica da 
cidade realizar encontros musicais 
onde poderiam degustar de música 
clássica, dançar e se divertir num 
ambiente seleto e fechado para apenas 
parte da sociedade: os mais endinhei-
rados, donos de maior capital intelec-
tual, político e econômico. A iniciativa 
da organização da sociedade foi toma-
da primeiramente por Elias Antonio 
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Aspecto interno, antigo salão  Sociedade Filarmônica. Fonte: APHRC. Sem data. 
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da Silva, um médico local. Seu primei-
ro presidente foi o vereador Cerqueira 
César, um ascendente político e 
maçom da primeira loja local, a Frater-
nidade III, e um dos fundadores do 
jornal O Estado de São Paulo (1875).

 Segundo Cerqueira Cesar, 
observando os princípios fundamentais 
da organização da sociedade, destacou 
que era intuito dos fundadores “desen-
volver o gosto pela música, uma das 

4mais brilhantes expressões do belo.”  
Ao completar a frase, fica patente o nível 
dos frequentadores: “Em cada uma das 
reuniões de nossa sociedade temos 
exemplos frisantes destes fatos, do ver 
que filhas das mais distintas famílias, 
meninas de tenra idade, no piano e no 
canto, tem revelado gosto e notável 

5adiantamento.”  Evidentemente, numa 
sociedade marcadamente rural tocar 
piano e exercitar o canto e o gosto pela 
música seria uma prática para poucos 
privilegiados.
 A partir das falas dos sócios da 
Filarmônica podemos verificar velhos 
conceitos e valores da época. Por exem-
plo, na continuação do discurso de 
Cerqueira Cesar, ele trouxe um pensa-
mento caraterístico daquela sociedade 

com relação ao papel da mulher no 
cotidiano: as tarefas domésticas. Para 
ele, a música teria importante inuên-
cia na educação das jovens das famílias 
da camada rica da população, porque a 
música seria uma “Grande virtude do 
exemplo e da emulação”. 

Mais uma prenda preciosa se 
engasta na coroa de virtudes que 
ornamenta as jovens filhas das 
famílias que prestam custo à 
educação. 
Diz um velho ditado americano: 
que o saber não ocupa lugar. Vem 
a propósito referi-lo aqui porque o 
conhecimento da música não 
embaraça nem as ocupações 
próprias da vida doméstica nem 
os afazeres próprios da grande 
sociedade em que vivemos.
Nas horas vagas, que mais inocen-
te e agradável passatempo?6

 Os encontros (partidas) acon-
teciam no último sábado de cada mês. 
A chamada partida reunia os sócios e 
convidados para escutarem músicas 
tocadas pelos próprios sócios, suas 
esposas e filhas num refinado progra-
ma musical cuidadosamente prepara-
do e ensaiado para a ocasião. Além disso, 
havia dança onde os jovens podiam 
estreitar laços e possíveis paqueras 
num ambiente marcado pela falta de 
contato e a quase impossibilidade de 
um encontro como acontece nos dias 
atuais, assim como pontua Cida Bilac:

O namoro era tão de longe, naque-
le tempo, quase impossível... E os 
olhares furtivos através das vidra-
ças tinham no baile a oportunidade 
sonhada... Encontro de namora-
dos em Rio Claro antigo? Só 
mesmo nos bailes da Phila. Era o 
momento de ver mais de perto, de 
trocar palavras, de sentir, ao com-
passo de uma valsa dolente, a 

7pessoa amada.

 Para as partidas, ficou resolvi-
da a compra de um “piano forte em 
condições de servir para os concertos e a 

8locação e concertos [...].”  O sócio Fran-
cisco Villela de Paula Machado ficou 
encarregado da compra do instrumen-
to, bem como complementar o dinheiro 
necessário para a aquisição deste.
 No início a sociedade não 
possuía sede própria. Os encontros, 
reuniões, concertos e partidas aconte-
ciam na casa de Thomaz de Molina. 
Mas essa situação não perdurou muito 
tempo. Logo no início do estabeleci-
mento da sociedade, Francisco de 
Assis Negreiros apresentou proposta 
de uma casa para aluguel por 50 mil 
réis mensais mediante contrato por 5 
anos e hipoteca dos bens da sociedade 
pelo prazo. Os sócios reclamaram da 
proposta, pois, se a sociedade falisse o 
encargo sobraria aos sócios.
 O vice-presidente Augusto 
Lorena destacou que era intenção da 
sociedade “não arriscar-se a despen-
der talvez dois contos de réis, em que 
orçava os concertos necessários, para 
uma casa apropriada para a sociedade, 
e depois de pouco tempo, ficar com a 
casa sem aluguel, por isso ela prepara-
da para esse fim, não se prestava para 

9outro mister, nem nova despesa”.  
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Negreiros apresentou então nova 
proposta: “que era de fazer a socie-
dade à sua custa os concertos 
necessários, cujo dispêndio seria 
descontado nos aluguéis, porém 
com contrato de cinco anos.” Nova-
mente foi recusada a proposta do 
sócio porque a casa precisava de 
reparos como a derrubada dos cômo-
dos próprios de uma residência, 
com o fim de abrir um salão para os 
concertos e eventos da sociedade. 
Tal reforma, pelos cálculos de 
Negreiros, deveria orçar em 2 con-
tos de réis, dinheiro que a sociedade 
não tinha e que deveria ser adianta-
do para início dos trabalhos.
 Para estudar o assunto foi 
estabelecida uma comissão que 
apresentou uma nova proposta de 
Negreiros. Este cederia a casa 
mediante o pagamento de 50 mil 
réis mensais, fazendo a sociedade a 
reforma necessária para a instala-
ção, sendo esse investimento  
descartado dos aluguéis até que 
fosse liquidado. Desta maneira, “só 
depois de indenizada a sociedade, é 
que perceberá ele esses aluguéis, 
prescindido também de contrato, e 
mesmo depois de indenizada a socie-
dade do dispêndio que fizer, concedia 

10um ano de aluguéis grátis.”
 A comissão considerou essa 
proposta como de “grandes vantagens” 
para a sociedade, tanto que realizou 
um orçamento para saber a real despe-
sa necessária com a adaptação da casa 
(1,5 a 2 contos de réis). No entanto, 
achando a comissão dificuldades 
financeiras em levantar tal capital para 
a reforma, foi atrás de outra casa. Acha-
ram a de Marcelino Gerald, que tam-
bém alugava uma casa por 50 mil réis 
que necessitava de reparos e limpeza 
(que foi orçada em 400 a 500 mil réis), 
mas era “muito prestável”.
 No entanto, a comissão 
entendia “que acha preferível a casa 
do Snr. Marcelino Gerard, porque 
embora não ofereça, segundo algumas 
pessoas, tanta estabilidade, por isso 

que conta achar-se hipotecada e 
dependente de acordo com credores, 
contudo, como o dispêndio é muito 
menor que na outra, e por isso, há mais 
facilidade de obter-se o numerário 
preciso, acrescendo ser um local muito 

11melhor que a outra [...]”
 Os sócios apoiaram alugar a 
casa de Gerard, tendo em vista a “falta 
de fundos para a sociedade fazer os 

12precisos reparos” na outra.  Diversas 
propostas para arrecadar mais fundos à 
sociedade apareceram na assembleia. 
Mas foi a ideia do médico Paula 
Machado que foi aprovada para cobrir 
as despesas com reparos e concertos à 
futura sede: “Proponho que a socieda-
de deixe de dar a partida do mês de 
outubro para com o produto dela, fazer 
as despesas do concerto da casa, e caso 
esta parcela não perfaça aquela quan-
tia, eu me ofereço a entrar com a preci-
sa, para depois a sociedade pagar-me 

com o saldo, que mensalmente 
13puder dispensar.” Por fim contra- 

taram a casa de Marcelino Gerard 
por 6 meses a 50 mil réis mensais. 
Com a aquisição do piano e da casa 
“ficam satisfeitas as duas necessi-
dades mais urgentes da socieda-
de”, de acordo com o presidente. 
 Não muito tempo depois, em 
26 de dezembro de 1880, o presi-
dente convocou uma sessão da 
diretoria para compor uma comis-
são que teria por fim agenciar a 
doação de um terreno próprio para 
a edificação de um prédio para a 
sociedade. Formaram a comissão: 
Luís José de Mello Oliveira, João 
Baptista de Mello Oliveira e Candi-

14do Valle.  O presidente levantou a 
questão de resolver sobre a cons-
trução do prédio para a sociedade, 
apresentando uma planta organi-

15 zada pelo sócio Andreas Schmidt,
“para a execução da qual tinha já 
obtido proposta do Snr. Gabriel 
Pergda (sic) pela quantia de 
12:000$000, dando a casa pronta 

16para ser empapelada [...]”.
 Para atingir a quantia reque-

rida para a obra o presidente propôs 
que a sociedade realizasse um leilão de 

17 prendas. O leilão deveria acontecer 
no dia 25 de dezembro de 1881. Numa 
típica área voltada às mulheres da alta 
sociedade, as esposas dos sócios foram 
nomeadas em comissão para angaria-
rem as prendas para o leilão. Eram 
elas: Viscondessa de Rio Claro, Adelai-
de Leite Ferraz, Sofia Elis de Oliveira, 
Rita Benedita de Campos, Julia Henri-
queta Oliveira Valle, Emília Ferraz de 
Oliveira, Cardinia (sic) Vieira Barbosa, 
Gabriela Whitacker de Oliveira, Carlo-
ta Josefina Malta Cordero, Maria dos 
Remédios Oliveira, Omélia Schmidt, 
Cândida Mascarenhas de Negreiros. E 
os sócios: Candido Valle, Horácio Alves 
de Oliveira, José de Campos Negreiros, 
Antônio Galdeno de Oliveira, Paulo 
Ferreira Alves, Francisco de Arruda 
Campos. O leilão rendeu 2:443$250 
e foi dirigido por Augusto Lorena, 

13

11. Idem ibidem. P. 3-4.  

12. Idem ibidem. A sociedade dispunha de apenas 1:216$790, quando eram necessários 2:000$000.  

13. Idem ibidem. P. 56.  

14. Idem ibidem. P. 73.  

15. Engenheiro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e que ficou responsável pela obra.  

16. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Atas da Sociedade Filarmônica Rio-Clarense. Op. Cit., p. 97.  

17. Um leilão de prendas é organizado visando angariar fundos para particulares ou estâncias públicas. Os objetos leiloados não possuem valor financeiro e sim simbólico e beneficente.

Capa de uma das primeiras Assembleias Gerais 
em 1879. Fonte: APHRC.



João dos Santos Gaia e Carlos Emilio 
de Azevedo Marques.
 Em 1881 a Fila possuía 36 
sócios remidos (remidos pagavam uma 
cota de 200 mil réis). Desses, apenas 
14 eram sócios desde a fundação, os 
outros 22 entraram depois. Somadas 
as mensalidades o cofre possuía 9 
contos de réis, com os quais iniciaram 

18as obras para o prédio próprio. A 
 pedra fundamental foi lançada a 26 de 

19novembro de 1881.
 A Filarmônica conseguiu o 
terreno (e mais 4 contos de réis) no qual 
iria erigir sua sede por meio de doação 
do Visconde de Rio Claro. Andreas 
Schmidt desenhou as plantas e esclare-
ceu sobre assuntos da construção. A 
diretoria comprou cem mil tijolos de 
Domingos Spiller e Placido Ayres. Da 
firma Bianchi e Cia., as portas, janelas e 
vidraças e de Mello e Companhia, de 
Pirassununga, o fornecimento de todo o 
taboado já preparado para ser apenas 
colocado no lugar. O assentamento dos 
tijolos foi contratado com Antônio José 
Ferreira dos Reis.
 Em abril de 1882 aprovaram a 
compra de um bilhar ao preço de 500 
mil réis, sendo que um novo custava 
mais de um conto. Na mesma época, 
Antônio Barbosa Ferraz foi convidado a 
entrar como sócio remido. Ferraz acei-

tou a proposta e como joia entrou com 
“um meio quarteirão de terreno em 
frente à nova casa da sociedade”. Como 
a sociedade precisava de dinheiro obte-
ve 1:250$000 da venda a prazo em 2 
anos do mesmo. A sociedade descontou 
a letra e conseguiu um conto de réis pelo 

20terreno.  Numa sociedade escravocra-
ta o valor da terra ainda não estava tão 

21 capitalizado e um terreno dentro da 
cidade custava o equivalente a duas 
mesas de bilhar usadas.
 Em setembro de 1882 o pré-
dio da sociedade estava concluído.  
O custo da obra toda orçou em 
19:274$925, “não incluída a impor-
tância das madeiras grossas que 
tinham sido fornecidas pelo Exmo. 
Visconde de Rio Claro”. Apesar disso, 
porém, esclarecia o presidente Paula 
Machado que ainda faltava para a 
conclusão da obra 1:150$750 que ele 
adiantava sem prêmio para a socieda-
de ir “pagando à proporção que tivesse 

22sobras.” “Em 12 de agosto (1883)  
inauguramos nossa bela casa com 
brilhante partida que assististes”, 
relatava o presidente para a sessão da 

23Assembleia Geral. Houve festejo de 
 

inauguração que custou 250 mil réis.
 Um fato interessante que se 
deu em meados de 1882 foi que era de 
interesse da diretoria, com a inaugura-

ção da sede própria, a abertura da casa 
diariamente. No entanto, observava o 
presidente, para isso era necessária a 
contratação de um zelador. Não obstan-
te, a sociedade não tinha condições de 
pagar um ordenado para um emprega-
do. A solução encontrada foi que “Me-
diante o gozo do botequim da socieda-
de” ficou resolvido que Antônio Pedro 
da Glória seria “obrigado a abrir a casa e 

24 zelar sem outra remuneração”.
 É quase senso comum afir-
mar que a Filarmônica vivia envolta de 
garbo, uxo, status e ostentação pelos 
mais ricos, pomposos e fidalgos do 
período. Deve ficar registrado que de 
fato a elite de Rio Claro e região fre-
quentavam os encontros musicais e 
circulavam em seus salões e corredo-
res. Contudo, no alvorecer o garbo não 
estava, de acordo com o estatuto da 
Filarmônica, autorizado a existir nos 
trajes e até mesmo nos momentos de 
refeições e descontração. Em discus-
são sobre a reforma dos estatutos e, em 
acordo com o que rezava o artigo 41 
que dizia ser “proibida qualquer osten-
tação de luxo no vestuário, sendo 
transcrita esta declaração no verso dos 
cartões de convite. O serviço das parti-
das ordinárias será o mais modesto 
possível”, um dos sócios propunha o 
adendo do artigo 45 que velava que 
deveria ser “expressamente proibido a 
entrada de bebidas espirituosas nas 
partidas da sociedade e igualmente o 
chá será o mais simples possível, não 
podendo ser servido senão chá e pão 

25com manteiga” .
 Nem todos sócios pensavam 
assim. Algum tempo depois, em 11 de 
maio de 1881, um secretário fez uma 
série de propostas para a diretoria, 
entre elas: 1º propôs o melhoramento 
do serviço de chá, “tanto em qualidade 
como em quantidade”; 2º propôs que o 
chá continuasse a ser servido em ban-
dejas e não em mesa, o que necessita-
ria de quatro ou mais “serventes 
decentemente trajados” para tanto. 
Dessas duas apenas a primeira propos-
ta foi aprovada.
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Fachada da sede da Philarmonica. Fonte: APHRC

18. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sociedade Filarmônica – Livro de Atas das Assembleias Gerais de 1881 a 1890. P. 1.

19. Idem ibidem. Na ata existe uma anotação a lápis datando de 7 de novembro.  20. Idem ibidem. P. 1-9.  

21. Ver: MARTINS, J. de S. O Cativeiro da Terra. São Paulo: 7. ed. Editora Hucitec, 1998.  

22. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Sociedade Filarmônica – Livro de Atas. Op. Cit., p. 13-14.  

23. Idem ibidem. P. 16.  

24. Idem ibidem. P. 14. A sociedade ficava aberta dali em diante das 5 às 9 da noite

25. Idem ibidem. P. 47.



 A sociedade enviava convites 
a personalidades (ricos fazendeiros, 
políticos, profissionais liberais, entre 
outros, a nata da sociedade, como 
dizem) de várias cidades da região, 
como São Carlos, Piracicaba e Araras, 
mas também da Capital. Entre os con-
vidados com recorrência estavam o 
Barão de Grão Mogol e família, a famí-
lia Salles (Diogo, Joaquim e Carlos), o 
Barão de Piracicaba, Barão do Pinhal e 
família e dezenas de outras figuras de 
destaque. No entanto, um traço muito 
característico daqueles homens era a 
questão da economia. Esse era um 
ponto forte entre os sócios, apesar de 

26 serem pessoas endinheiradas. Em 
1879, o procurador relatou que era 
necessário colocar uma meia porta 
na passagem do salão para a cozinha 
da casa alugada pela sociedade, bem 
como a “tapagem de uns claros na 
parede da cozinha”, e para isso pedia 
autorização de ser realizado. “Foi-
lhe concedida, recomendando-se 

 27 economia”.
 Em 1880 um sócio pediu 
emprestada a casa da sociedade para 
realizar um casamento – foi negado 
pelo presidente, pois fazendo isso 
abririam um precedente para todos os 
outros sócios, mas que, mediante 
aluguel de 30 mil réis poderia usufruir 
do salão. O pedido, porém, foi aprova-
do, mediante o mesmo direito a todos 

28os sócios.
 Em outra sessão o procurador 
da sociedade Jacinto Frederico Morei-
ra lembrava da conveniência da aquisi-
ção de “cabides para na sala da frente 
colocarem os sócios seus chapéus”. 
Ficou o mesmo encarregado da com-

pra, porém, “tendo em vista toda a 
29economia”.  Já em julho de 1883, 

devido ao auxílio de alguns sócios e às 
economias feitas o déficit da sociedade 
estava suprido e havia pequeno saldo. 
No entanto, devido ao pequeno saldo, a 
entidade não comemorou com festejo 
o seu 4º aniversário em 1º de junho. 
Houve apenas uma partida.
 Não obstante os problemas 
financeiros e de baixa captação de 
recursos para as exigências da socie-
dade, em sessão da Assembleia Geral, 
em 5 de julho de 1885, o presidente 
Paula Machado destacou em seu 
relatório que “Por duas noites aluga-
mos o nosso salão ao Snr. Scollari por 
nele dar seus concertos, mas, sendo 
ele infeliz nos mesmos, apenas 
pagou-nos vinte e três mil réis, dizen-
do-nos ser essa a única quantia de 
que podia dispor: foi uma lição para 
que, daqui em diante, as diretorias 
vindouras não mais aluguem o salão a 
esses (ilegível) desconhecidos, sem 

30primeiro garantirem-se.”
 Deve ser notado que o sobreno-
me do inquilino do salão era evidentemente 

imigrante de origem 
italiana. O músico 
havia alugado o salão 
para poder realizar 
apresentações. A 
empreitada não deu 
certo e suas audiên-
cias não foram con-
corridas como espe-
rava pelos sócios da 
Filarmônica e seus 

convida-dos e, consequentemente, não 
conseguiu honrar o aluguel de 40 mil réis. 
 Pela leitura das atas da Filar-
mônica fica cristalino quem eram os 
atores e frequentadores do ambiente 
refinado e europeu daqueles salões 
onde “bailava a fina or da gente rio-
clarense”, como lembrou Cida Bilac ao 
dar destaque aos sobrenomes das 
famílias mais tradicionais do período 
que por ali circulavam: “os Salles, os 
Guimarães, os Negreiros, os Costa 
Ferreiras, os Oliveiras, os Teixeiras, os 
Souza Limas, os Mesquitas, os Ara-
nhas, os Penteados, os Minervinos, os 
Quintelas, os Schmidts, todos eles 
guapos rapazes. [...] Das moças não 
havia nenhuma a destacar. Rio Claro 
sempre foi berço de moças bonitas, 
lindas mesmo. E a Philarmonica 
ostentava o buque da graça e da beleza 
rio-clarense: as Marcondes, as Melo 
Oliveiras, as Penteados, as Malheiros, 
as Costa Ferreiras, as Oriçangas, as 
Schmidts, as Aranhas, as Paranhos, as 

31Teixeiras”.
 Os salões da Filarmônica não 
eram franqueados aos mais humildes. 
Nas primeiras décadas de funciona-
mento sobrenomes imigrantes e nacio-
nais de pouca envergadura econômica 
e social não constam dos quadros de 
frequentadores, a não ser quando 
estes possuíssem requisitos e atributos 
como finesse, educação e abastança 
para compor o escol da sociedade. Essa 
situação mudaria com a queda da 
economia cafeeira e os novos rumos da 
sociedade paulista.•
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26. Para saber mais sobre o assunto e verificar como eram econômicos ou parcimoniosos consultar: RIBEIRO, M. A. R.; CAMPOS, C. de. História da riqueza na economia cafeeira 
paulista: a família Arruda Botelho (1854-1901). RESGATE - vol. XX, N. 24 - jul./dez. 2012, p. 59-73.  

27. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Atas da Sociedade Filarmônica Rio-Clarense. Op. Cit., p. 32.  

28. Idem ibidem. P. 38.  

29. Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Atas da Sociedade Filarmônica Rio-Clarense. Op. Cit., p. 34.  

30. Idem ibidem. P. 46. O aluguel por uma noite custava 30 mil réis, por duas noites 40 mil réis.

31. JORGE, Cida Bilac. Op. Cit., p. 129. 

Detalhe do cabeçalho da ata da Assembleia Geral sob a presidência de Siqueira Campos. Fonte APHRC.

Assinaturas de parte da diretoria em 1879. Entre eles notamos a de 
Marcelo Schmidt. Fonte APHRC.



Introdução 
 Com o envelhecimento popu-
lacional, sobretudo em razão da 
melhoria na qualidade de vida da popu-
lação, e múltiplos avanços no campo 
da saúde, medicina, volta-se a atenção 
e discussões para as peculiaridades da 
forma de vida deste público alvo. Um 
avanço gradual vem ocorrendo, mas 
que muito se deve avançar ainda, no 
sentido de popularização de práticas, 
vivências e projetos, eficazes e dura-
douros, em prol do bem estar da popu-
lação idosa. 

1 Segundo Camarano (2002) , 
nas ultimas décadas têm-se uma 
mudança no perfil e papel exercido por 
muitos idosos no Brasil. Estes têm sua 
expectativa de vida aumentada, há 
redução no quadro de atingidos por 
deficiência física ou mental, muitos 
exercem a função de chefes de família 
e apresentam rendimento médio mais 
elevado, se comparado a outras épo-
cas. A autora ainda complementa na 
questão do envelhecimento populacio-
nal, que “os dois processos responsáve-
is pelo aumento da longevidade tem 
sido resultado de políticas e incentivos 
promovidos pela sociedade e pelo 
Estado e do progresso tecnológico” 
(CAMARANO, 2002, p. 1).
 Outro fenômeno contempo-
râneo decorre do aumento da preocu-
pação, com a temática Sustentável, na 
perspectiva de agir e encontrar formas 
sustentáveis de viver. No conceito de 

Sustentabilidade tem-se o tripé que 
visa aliar a preservação ambiental, o 
desenvolvimento social e o crescimen-
to econômico. Um dos ramos de estu-
do da sustentabilidade decorre da 
junção de práticas no meio urbano, 
uma corrente denominada, Sustenta-
bilidade Urbana.
 Sustentabilidade Urbana é 
um tema que busca o equilíbrio no 
ambiente, no caso aquele construído 
pelo homem, o ambiente urbano (dis-
tinto do ambiente natural e do meio 
rural) e dos seus parâmetros a fim de 
proporcionar melhor qualidade de vida.
 As oscilações que ocorrem 
nos espaços urbanos sejam estas volta-
das aos distintos segmentos (educa-
ção, saúde, lazer, cultura, infraestrutu-
ra, emprego, moradia, segurança, 
meio ambiente entre outros), interfe-
rem diretamente na vida sustentável 
destes espaços, tornando-os mais ou 
menos propícios e dignos do progresso 
equitativo e eficaz. O crescimento 
econômico acelerado é o principal 
gerador dos desequilíbrios neste cená-
rio, pois atinge constantemente a vida 
de todos os cidadãos, comprometendo 
as aspirações das populações urbanas 
do presente e do futuro.
 Um dos principais caminhos 
de êxito na questão da Sustentabilida-
de, com ênfase na questão ambiental, 
advém das práticas de Educação Ambi-
ental. No objeto de disseminar atitudes 
socioambientais, por meio da educa-

2ção, o autor, Jacobi (2005, p. 233) , 
destaca a importância de “práticas 
educativas articuladas com a proble-
mática ambiental”. 

Os educadores têm um papel 
estratégico e decisivo na inserção 
da educação ambiental no cotidia-
no escolar, qualificando os alunos 
para um posicionamento crítico 
face à crise socioambiental, tendo 
como horizonte a transformação 
de hábitos e práticas sociais e a 
formação de uma cidadania ambi-
ental que os mobilize para a ques-
tão da sustentabilidade no seu 
significado mais abrangente. 

 Para Ruscheinsky, Costa 
3(2007) , a Educação Ambiental, certa-

mente só é possível se desenvolvida por 
uma equipe que discuta e reinvente 
permanentemente o processo educati-
vo, para que os objetivos buscados 
sejam construídos. 
 Nesse contexto de envelheci-
mento da população e da busca de 
divulgação da temática da Sustentabi-
lidade, sobretudo Ambiental no meio 
urbano, foi desenvolvido um Projeto 
Extensionista de Educação Ambiental, 
denominado “Sustenta Melhor Ida-
de”, que tem por objetivo trabalhar 
com a interatividade social e ambiental 
englobando temas de maior relevância 
na atualidade, tais como: água, resídu-
os e arborização. 
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 Têm-se como público alvo os 
grupos de Terceira Idade, do municí-
pio de Rio Claro, pois se entende que os 
idosos têm uma representatividade 
muito expressiva na sociedade local, 
principalmente nos bairros que resi-
dem, devido ao grau de autocrítica, 
colaboração e busca por alternativas 
que propicie um ambiente qualitativo 
de vivência.
 A população idosa no municí-
pio de Rio Claro, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística-IBGE, conta com cerca de 
25 mil idosos, que correspondem a 
aproximadamente 14% da população 
total. Vale destacar que este índice, 
representa uma média acima, da 
média dos municípios brasileiros em 
geral. (IBGE, 2010).
 Pensando nesta participação 
ativa, o projeto é constituído de uma 
palestra expositiva, com espaço final 
para os debates e uma dinâmica em 
grupo, visando transmitir aos idosos, 
conhecimentos específicos de educa-
ção ambiental direcionado aos temas 
selecionados, destacando a importân-
cia da conscientização ambiental, para 
equiparação entre educação e cidada-
nia. Sobre esta temática, Debert 

4(2007, p.9) , destaca que:

“Os programas para a Terceira 
Idade são exemplos utilizados 
pela mídia e pelos especialistas 
em gerontologia, para demons-
trar que a experiência de enve-
lhecimento pode ser vivida de 
maneira inovadora e gratificante. 
E acreditamos muito nesta expe-
riência e inovação citada pelo 
autor, pois os idosos são capazes 
de rever valores e atitudes, apren-
der a colaborar mais ativamente, 
e incitar outras pessoas do seu 
convívio a buscar soluções sus-
tentáveis e incorporá-las em seu 
dia-a-dia”.

 Os idosos participam do pro-
cesso histórico de sustentabilidade 
ambiental, no sentido que se tornam 
agentes de contribuição a outras gera-
ções, pois esta contribui de uma mane-
ira ou de outra, para a preservação ou 
deterioração do meio ambiente, e 
permanece assumindo posturas ecoló-
gicas ou não, de acordo com sua baga-
gem cultural herdada.

Resultados do Projeto 
“Sustenta Melhor Idade”
 O público-alvo do Projeto 
“Sustenta Melhor Idade”, foi realizado 
com20 Grupos de Terceira Idade, dos 
70 existentes no Município de Rio 
Claro, sendo distribuídos em segmen-
tos: Grupos Religiosos, Centros de 
Convivência, Associações e Entidades 
Sociais. A listagem destes grupos foi 
fornecida pelo Fundo Social de Solida-
riedade do Município de Rio Claro - SP. 
As atividades (palestras e dinâmicas de 
grupo), por sua vez, foram realizadas 
nos locais de encontro dos grupos de 
Terceira Idade, do município. 
 Para a efetividade das ações 
propostas e visando facilitar melhor 
organização e participação para que as 
atividades fossem colocadas em práti-
ca, o projeto dividiu-se em três etapas.
 A primeira etapa compreen-
deu a elaboração do projeto escrito, 
definição de material de apoio, seleção 
de vídeos, elaboração de dinâmicas 
para a Palestra e reuniões com repre-
sentantes dos grupos de terceira idade. 
Houve apoio da Prefeitura Municipal 
de Rio Claro - SP e do Departamento 
de Educação Ambiental e da empresa 
Ambientelix Serviços Ambientais Ltda. 
Na segunda etapa, foi realizada a reu-
nião com representantes dos grupos, 
para exposição do projeto com as ideias 
e os parâmetros de desenvolvimento e 
definição de datas para que fossem 
proferidas as palestras.  
 A terceira etapa foi efetiva-
mente a implantação e divulgação do 
projeto com o público-alvo, com as pri-
meiras palestras proferidas, debates e 
atividades de dinâmicas de grupo exe-
cutadas. A implantação teve inicio, no 
mês de março do ano de 2015, com duas 
intervenções semanais, totalizando, 
aproximadamente, dez grupos por mês. 
Simultaneamente houve a divulgação 
em canais de comunicação como: jor-
nais locais, programas de rádio AM e 
FM, TV local (TV Claret), internet e 
redes sociais. Após o término das ativi-
dades do projeto, os grupos receberam 
Certificado Ambiental de participação. 

Perspectivas de Atuação e Ações:
 O projeto buscou incitar gru-
pos da Terceira Idade, a colaborar com 
as práticas de conscientização quanto 
ao uso correto da água, descarte de 
resíduos e da importância da arboriza-

ção urbana para a sustentabilidade da 
cidade, agregando ações diárias e con-
juntas, cultivando valores e almejando a 
construção de um habitat urbano sau-
dável e ambientalmente correto.
 Dentre as formas de atuação, 
foram desenvolvidos para estes gru-
pos: Exposição sobre o papel de cada 
indivíduo frente às decisões familiares 
e da comunidade referente às práticas 
sustentáveis; pontuações de Educação 
Ambiental como explicação da impor-
tância da separação dos resíduos sóli-
dos em recicláveis e orgânicos; méto-
dos de reaproveitamento e composta-
gem; ciclo da água como um recurso 
natural finito visando incitar práticas 
no uso racional; importância da con-
servação e manutenção das árvores 
(paisagem urbana) e correlação das 
três esferas: água, resíduos sólidos e 
arborização urbana, dentro do contex-
to da sustentabilidade. 
 Na temática da água, foram 
destacados, na palestra expositiva, os 
seguintes pontos: distribuição da água 
no mundo e regiões brasileiras, setores 
recordes em gastos deste recurso, 
conhecimento das formas de contami-
nação, possíveis maneiras de reutiliza-
ção do recurso e alertas sobre formas de 
desperdício (vazamentos em canos das 
residências, e perdas excessivas de agua 
em tarefas domésticas de lavagem de 
calçadas, carros, roupas, louças).
 Quanto ao tema que abordou 
a questão dos resíduos sólidos, foi 
realizada uma atividade de divulgação 
informativa sobre os serviços públicos 
oferecidos e o esclarecimento da cade-
ia de operacionalização da Cooperativa 
de Reciclagem do município de Rio 
Claro. Este foi outro ponto de atenção 
no projeto, pois, a aplicação prática dos 
conceitos e teorias abordados nas 
palestras seriam utilizados no dia-a-
dia. Buscou-se então, harmonizar e 
unir a população alvo, seu espaço (seu 
bairro) e para a formulação de ações 
sustentáveis, na sua localidade.
 Em relação à divulgação dos 
serviços públicos oferecidos no municí-
pio, foram pontuadas, às seguintes 
informações: existência da Coleta de 
Lixo Domiciliar, Coleta Seletiva, Opera-
ção Cata-Bagulho, todos de responsabi-
lidade total do município de Rio Claro; 
da Coleta de Resíduos da Saúde, de 
responsabilidade total dos hospitais, 
clínicas, unidades do segmento da cida-
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de; da existência de Ecopontos munici-
pais instalados em 6 bairros (Jardim São 
Paulo, São Miguel, Jardim Cervezon, 
Jardim Figueira, Inocoop, Palmeiras), 
de Serviço de Contêineres, em 40 pon-
tos da cidade; do Aterro Sanitário, devi-
damente licenciado, onde são coletados 
resíduos classe II; e da instalação de 
Aterro da Construção Civil no municí-
pio de Rio Claro - SP. É de notória impor-
tância a divulgação da existência desses 
serviços (que grande parcela da popula-

ção em geral, desconhece) para a desti-
nação correta dos resíduos gerados.
  O acesso a esses serviços 
públicos, também foi destacado na 
palestra, e as demais informações 
podem ser buscadas nas seguintes 
fontes: Site da Prefeitura Municipal de 
Rio Claro - SP, Secretaria de Meio 
Ambiente- Departamento de Resídu-
os, Sistema de Informações Municipa-
is, Cooperativa Cooperviva (Recicla-
gem) e no contato com a Empresa 

Ambientelix (Coleta Domiciliar, Seleti-
va e Ecopontos).
 Sobre a arborização nas cida-
des, foi evidenciado a sua importância, no 
sentido de propiciar bem-estar à popula-
ção, com geração de sombra, purificação 
do ar, atração de aves, diminuição da 
poluição sonora e das chuvas, preserva-
ção das espécies da fauna e da ora.          
A Secretaria de Meio Ambiente do muni-
cípio de Rio Claro - SP oferece serviços 
públicos como recebimento de plantio, 
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Figura 1 - Fonte: Colaboração de Arte e Design de Rodrigo Campos – UNESP. 

Preparação para a dinâmica de grupo, como parte integrante da atividade final na Capela de Santo Antônio, bairro: Vila Paulista, 
maio 2015, no município de Rio Claro-SP. Fonte: Autores Data: Maio/2015

Palestra conferida ao grupo de idosos, no Salão da Paróquia Bom Jesus, bairro da Consolação, em maio de 2015, no município de Rio Claro-SP. 
Fonte: Autores - Data: Maio/2015. 
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Conclusão
 Apesar dos avanços, no senti-
do de melhoria de vida de grande par-
cela da população brasileira (principal-
mente a partir da década de 1970), 
ainda há despreparo para lidar a popu-
lação da Terceira Idade. E quando 
falamos em Educação Ambiental, ela 
ainda é restrita, principalmente ao 
ambiente escolar, e essas informações 
não chegam de forma tão acentuada 
aos idosos, como ocorre com as crian-
ças e adolescentes.
 Neste sentido, este projeto 
voltado à Sustentabilidade Urbana, se 
estende ao idoso, como figura funda-
mental para a construção da qualidade 
ambiental na sociedade em que vive, 
considerando-os representantes signi-

ficativos do meio, assumindo posturas 
éticas, responsáveis e promovendo 
maior participação social como agen-
tes de contribuição a outras gerações.
Os idosos constituem a parcela da 
população que mais tem identidade 
com o ambiente, os quais estão inseri-
dos, pois trazem consigo uma bagagem 
de experiências riquíssimas, principal-
mente quando falamos em novas sabe-
dorias, mudanças do cuidado e no 
engajamento às críticas e denúncias 
em favor do bem estar de todos, princi-
palmente de seus familiares.
 Na realidade, percebe-se 
durante os trabalhos, a participação 
significativa dos idosos na temática 
socioambiental, pois além de respeitar 
o lugar evitando impactos ao mesmo, 

os idosos estão constantemente contri-
buindo para a transmissão de informa-
ções, que possibilite valorizar a vida, a 
complexidade, a corresponsabilidade e 
o diálogo de saberes, promovendo um 
equilíbrio sustentável. 
 Portanto, o projeto “Sustenta 
Melhor Idade” por intermédio de pales-
tras expositivas de Educação Ambiental 
sensibiliza e conscientiza os idosos da 
cidade de Rio Claro/SP sobre a contribu-
ição que suas ações podem garantir, 
principalmente dentro dos temas água, 
resíduos e arborização, para que a popu-
lação a sua volta, siga seus exemplos, 
cuidando melhor do habitat, colaboran-
do para conscientização ecológica e, 
consequentemente, promovendo a 
Sustentabilidade Urbana.• 

poda e corte de árvores quando neces-
sários. Os cortes de árvores ocorrem 
quando há apresentação de problemas 
graves relacionados à: iluminação, 
segurança “Árvore sendo utilizada por 
vândalos”, “serve de escada”, constru-
ção, risco de queda e mobilidade.

 A população idosa, como 
sujeito de um processo e referência de 
valores e atitudes, devido às experiên-
cias por elas passadas, deve notar sua 
importância e o seu papel como contri-
buinte e disseminador de atitudes 
socioambientais. Logo do Projeto “Sustenta Melhor Idade”, 

desenvolvido em Rio Claro - SP, 2015. Fonte: Colabo-
ração de Arte e Design de Rodrigo Campos – UNESP.

Certificação da palestra ao Grupo Flor do Campo, no Centro Esportivo 
Urbano, bairro Mãe Preta, em Junho de 2015, no município de Rio Claro-SP.
Fonte: Autores Data: Junho/2015.Fonte: Autores Data: Junho/2015.

Finalização da dinâmica de Grupo, proferida como atividade teste, na 
Capela São Judas Tadeu, bairro São Judas Tadeu, maio de 2015, no 
município de Rio Claro - SP. Fonte: Autores Data: Maio/2015.

Finalização da dinâmica de Grupo proferida como atividade teste, no Centro 
de Referência de Assistência Social-CRAS, bairro Terra Nova, maio de 2015, 
no município de Rio Claro - SP.

Dinâmica realizada com os idosos do Grupo Emanuel , Igreja Luterana, 
junho de 2015, no município de Rio Claro-SP. 
Fonte: Autores Data: Junho/2015



 A Reforma Protestante é resu-
mida como uma reforma religiosa ocor-
rida na Europa e que deu origem a uma 
nova linhagem religiosa a partir do Cato-
licismo Romano. A Reforma Protestan-
te foi um marco histórico da humanida-
de. Os movimentos cristãos que se origi-
naram a partir da Reforma são chama-
dos de protestantes históricos. No Bra-
sil, até a Proclamação da República, os 
imigrantes que professavam a fé protes-
tante e/ou evangélica sofriam retalia-
ções por não se renderem ao catolicismo 
romano. Eles não podiam construir 
templos, pois a religião oficial do país 
não permitia e, por essa razão não podi-
am enterrar seus mortos. Foi nesse 
contexto que surgiu o cemitério evangé-
lico em Rio Claro. A partir da Proclama-
ção da República essas situações foram 
superadas juridicamente, mas o pre-
conceito ainda permeava as relações 
religiosas na cidade.
 O Brasil é um país em que a 
maioria diz professar a fé cristã. É evi-
dente que há várias vertentes religiosas 
dentro do cristianismo. O último censo 
do IBGE de 2010 afirma que 64,6% da 
população brasileira professa a fé católi-
ca e que 22,2% da população a fé evan-
gélica. O Brasil ainda é a maior nação 
católica do mundo, mas já foi mais mar-
cante no século XVIII e XIX. Hoje, as 
diversidades de credos e de doutrinas 
cristãs convivem, aparentemente, com 
naturalidade, mas nem sempre foi 
assim no Brasil. As denominações pro-
testantes históricas no Brasil são: Angli-
canos, Batistas, Presbiterianos, Lutera-
nos, Metodistas e Congregacionais.

História da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Rio Claro
 Os presbiterianos tentaram 
uma penetração no Brasil de forma 
ativa e usaram várias estratégias. O 
desejo de um movimento glorioso foi 

alcançado ao longo dos 
anos, mas o início foi 
difícil. Ashbel Green 
Simonton, missionário 
americano, chegou ao 
Brasil em agosto de 1859, 
ele mesmo escolheu o 
Brasil como campo mis-
sionário e muito jovem foi 
desbravando as terras 
tupiniquins. Ele ficou no 
Rio de Janeiro e organi-
zou uma igreja, a Escola 
Bíblica Dominical, um 
Seminário e o presbité-

1rio . A ação desse jovem 
missionário, juntamente, 
com alguns outros, como 
os reverendos Alexander 
Latimer Blacksford e 
Francis Joseph Cris-

2topher , permitiram que 
o movimento presbiteria-
no chegasse a São Paulo. 
Em 1865 o reverendo 
Alexander pregava em 
inglês e português, tanto 
na capital do estado 
como no interior. Em 
maio de 1865 a Primeira 
Igreja Presbiteriana (PIP) de São Paulo 
foi organizada e no dia 13 de novembro 
do mesmo ano a Primeira Igreja Presbi-
teriana de Brotas foi a primeira do inte-

3rior paulista .
 A Primeira Igreja Presbiteria-
na de Rio Claro foi organizada no dia 13 
de abril de 1873, sendo assim, já é consi-
derada centenária na cidade. A igreja foi 
organizada pelo Reverendo João Fer-
nandes Dagama, pastor português, 

4nascido na Ilha da Madeira . Antes de 
pastorear a Primeira Igreja Presbiteria-
na de Rio Claro, o reverendo João Fer-
nandes Dagama foi o líder da PIP de 
Brotas, substituindo o renomado, no 
seio presbiteriano, Reverendo Lening-

ton. A Primeira Igreja Presbiteriana de 
Rio Claro, devido ao seu lindo e suntuo-
so prédio, que revela o glamour da época 
de sua construção, favoreceu ao longo 
dos anos, na cidade de Rio Claro, o 
desenvolvimento de um ponto estratégi-
co para a evangelização da região e foi 
considerada um dos marcos do pionei-
rismo presbiteriano na evangelização do 
Brasil, no interior de São Paulo.
 Ao longo dos anos, a PIP de 
Rio Claro expandiu suas ações evange-
lísticas na cidade e na região. No ano 
de 1949, no bairro Aparecida, a 2ª 
Igreja Presbiteriana de Rio Claro come-
çava a nascer e no dia 22 de outubro de 
1950 foi organizada. A 3ª Igreja Presbi-
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teriana de Rio Claro, na Avenida 
Samambaia, foi iniciada em 1943. Já a 
Igreja Presbiteriana do Centenário foi 
organizada em 26 de outubro de 1958. 
Além das igrejas organizadas em Rio 
Claro, a PIP também olhou para os 
bairros da cidade e plantou congrega-
ções com o intuito de torná-las, mais 
tarde, igrejas organizadas. A Congrega-
ção Ebenezer na Vila Martins iniciou 
suas atividades no ano 1958, tendo a 
igreja mãe a 2ª Igreja Presbiteriana. Já 
a Congregação da Vila Indaiá começou 
suas atividades em prol de sua PIP no 
mês de maio de 1955. O movimento 
protestante Presbiteriano aproveitou a 
localização privilegiada de Rio Claro 
que favoreceu o avanço do evangelho e 
da fé evangélica na região. Algumas 
cidades de nossa região foram alcança-
das pela atuação das Igrejas Presbiteri-
anas a partir das atividades desenvolvi-
das na cidade de Rio Claro. Em 17 de 
maio de 1928 a igreja Presbiteriana de 
Batovi começou as suas atividades, já 
em 31 de março de 1935 foi a cidade de 
Itirapina. Em São Pedro o projeto de 
evangelização começou no ano de 
1951 e teve a organização da igreja no 
ano de 1966. A cidade vizinha de Rio 
Claro, Santa Gertrudes, também foi 
contemplada com a visão missionária 
da igreja Presbiteriana. 

História da Igreja Luterana 
de Rio Claro
 O movimento Luterano em 
Rio Claro teve sua penetração na cida-
de pela Educação. A estratégia dos 
luteranos foi por meio do ensino dos 
alemães e suíços. Segundo o historia-
dor Helmut Troppmair, a primeira 
escola em Rio Claro, foi criada em 04 
de março de 1843, quando os fazendei-
ros e comerciantes contratavam pro-
fessores particulares para a educação 

5de seus filhos . A educação era privada 
e restrita às pessoas que tinham recur-
sos financeiros. Poucas pessoas e 
crianças estudavam nesse contexto 
histórico. Os colonos imigrantes acha-
vam que o ensino que seus filhos 
estavam tendo era fraco e a questão da 
língua era uma grande barreira. O 

Reverendo Jacob Zink, 
pastor da Igreja Evan-
gélica Luterana, convi-
dou o Pastor Theodoro 
Koelle e sua família 
para lecionar na cidade 
de Rio Claro. Assim, em 
1833, os colonos ale-
mães e suíços, contrata-
ram o pastor e professor 
Theodor Koelle que 
fundou assim a “Escola 

6Alemã”  instalada até 
hoje no município. Es-
sa era uma das maiores 
preocupações dos imi-
grantes alemães, que 
vinham ao Brasil suprir a 
necessidade de mão-de-
obra e motivados pela 
crise no “Velho Mundo”. 
Eles queriam um lugar 
de paz para ensinar e 

7educar seus filhos . 
Eles não vinham à pro-
cura de riquezas ou por 
aventura e sim para 
criar seus filhos e se 
desenvolverem comu-
nitariamente.
 Além da che-
gada da família do 
Theodoro Koelle, no 
ano de 1847 chegaram 
mais famílias alemãs a 
região de Rio Claro. 
364 famílias se fixam 
em Ibicaba em Limei-
ra. Essas famílias chegaram ao porto 
de Santos e subiram até o interior em 
carros de bois, após duas semanas de 
viagem. Os imigrantes alemães se 
instalaram e foram empregados pelas 

8fazendas da região . Algumas famílias 
vieram para Rio Claro e para as cidades 
circunvizinhas se instalaram e deram 
origem aos chamados “bairros ale-
mães”. Com a queda agrária de produ-
ção, os imigrantes se direcionaram para 
a zona urbana e assim se aglutinavam. 
Como os imigrantes tinham profissões 
específicas na Alemanha e não tinham 
hábitos agrícolas, eles tiveram facilida-
de, após a queda da produção agrícola, 

de se adaptar ao contexto urbano. A 
maioria deles se envolveu nas suas 
profissões de origem. Nesse contexto 

9nasceu em Rio Claro a Vila Alemã .
 A Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana de Rio Claro foi organiza-
da em 09 de março de 1874, portanto, 
há mais de 130 anos está instalada na 
cidade e, reconhecidamente, conside-
rada uma referência histórica do pio-
neirismo do protestantismo no interior 
paulista. O prédio histórico da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana, 
situado na Avenida 14, esquina na Rua 
5, é uma referência de pioneirismo, 
história e arquitetura.
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História da Primeira Igreja Batista 
de Rio Claro
 A Primeira Igreja Batista 
(PIB) de Rio Claro foi organizada no 
dia 13 de maio de 1920, pela Primeira 

10Igreja Batista de Campinas . O prime-
iro pastor foi Sebastião Angélico de 
Souza que contava com um pequeno 
rebanho de seis pessoas, mas que 
juntos nutriam muito desejo de procla-
mar o evangelho de Jesus Cristo a Rio 
Claro e região. A organização da PIB de 
Rio Claro foi presidida pelos irmãos J.J 
Taylor, F.M. Edwards, Antônio Ernesto 

11da Silva e o Sebastião A. de Souza . Na 
organização estiveram renomados 
batistas que ao longo dos anos usaram 
o púlpito para pregar e ensinar as dou-
trinas bíblicas.
 Até o ano de 1927 a Igreja 
mudou várias vezes atendendo às 
necessidades de espaço para acolher 
as pessoas que a frequentavam. O 
missionário americano Pastor Paulo 
Porter levou a igreja a construir seu 
próprio templo, que fora inaugurado e 
1927. A PIB de Rio Claro, por meio do 
missionário Porter, contou com a ajuda 
da Junta de Richmond dos Batistas do 

12Sul dos Estados Unidos da América . 
 Com o avanço dos trabalhos e 
do número de fiéis, a igreja entenden-
do sua missão evangelística, decidiu 

começar uma congregação na cidade 
de Analândia, vizinha de Rio Claro. Já 
na década de 1960 a igreja empenhou-
se em uma grande reforma do templo e 
na construção do “Salão da Mocidade” 
para abrigar a juventude cristã de Rio 
Claro. Tanto o salão como o Templo 
ainda estão no mesmo endereço, na 
Rua 2 esquina com a Avenida 11. A PIB 
está no coração da cidade, que é uma 
característica batista da época, onde o 
foco era plantar as igrejas no centro da 
cidade para que as pessoas pudessem 
convergir para esta direção.
 A PIB de Rio Claro por ser 
pioneira na região, a respeito das doutri-
nas batistas, ao longo dos anos plantou 
algumas igrejas na região. As cidades de 
Santa Gertrudes e de Cordeirópolis 
receberam atenção especial da lideran-
ça da igreja ao longo dos anos e assim, a 
PIB organizou igrejas nessas cidades 
vizinhas, além de outras igrejas na 
região. Foi uma igreja marcada pelo 
envio de jovens vocacionados para o 
seminário, que serviram em outras 
localidades do Estado de São Paulo. A 
PIB de Rio Claro sofreu muita inuên-
cia das igrejas e dos líderes pioneiros do 
movimento batista que residia na região 
de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, 
Nova Odessa e Americana. A PIB de Rio 
Claro é a igreja batista pioneira na cida-

de e região e uma das mais antigas do 
Estado. Segundo a Convenção Batista 
do Estado de São Paulo, a PIB é a 13ª 

13igreja mais antiga do Estado , sendo 
uma de suas lindas marcas. Em maio de 
2005, por ocasião do aniversário de 85 
anos, a PIB recebeu uma moção de 
congratulações da Câmara Municipal 
de Rio Claro. Os Batistas hoje no Brasil, 
segundo o senso do IBGE de 2010, é a 
segunda maior denominação religiosa 
evangélica, ficando atrás  apenas da 
Assembleia de Deus. 

Considerações Finais
 Ao analisar a história dessas 
três igrejas históricas de linhagem 
protestante vê-se que a cidade de Rio 
Claro é e foi um berço do protestantis-
mo em solo brasileiro. A cidade foi um 
dos polos na evangelização cristã no 
Brasil. É um privilégio para a história 
de Rio Claro estar ligada a um movi-
mento religioso mundial tão forte e 
contundente. O município tem em sua 
história o pioneirismo protestante no 
cenário religioso brasileiro e deve se 
orgulhar por manter três igrejas de 
diferentes denominações evangélicas 
como referências.  A cidade de Rio 
Claro está no registro histórico e no 
roteiro protestante e essa marca nin-
guém apaga. Nem o tempo!•
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11. Revista: Missões São Paulo, O Batista Paulistano- Convenção Batista do Estado de São Paulo, Campanha maio-agosto de 2004, Ano 95, revista nº2, pág 76.

12. Boletim Informativo da Primeira Igreja Batista de Rio Claro, Ano XV, nº 730, 18 de maio de 2003.

13. Revista: Missões São Paulo, pág 77.



Introdução
 O Ministério da Saúde lan-
çou, em 2003, a Política Nacional de 
Atenção às Urgências, com o intuito de 
estruturar a rede de urgência e emer-
gência no país. A Política foi definida 
considerando a necessidade de se 
organizar uma rede de serviços, regio-
nalizada e hierarquizada de cuidados 
integrais às urgências, que pudesse 
desconcentrar a atenção efetuada 
exclusivamente pelos prontos-so-
corros.
 Essa política do Ministério 
da Saúde foi materializada na Porta-
ria MS/GM nº 1.863/2003, que esta-
beleceu a Política Nacional de Aten-
ção às Urgências, também definiu 
que as redes locorregionais de aten-
ção integral às urgências, considera-
das componentes fundamentais da 
Política, deveriam comportar um 
componente pré-hospitalar fixo, 
integrado pelas unidades básicas de 
saúde e de saúde da família, equipes 
de agentes comunitários de saúde, 
ambulatórios especializados, serviços 
de diagnóstico e terapias, e unidades 
não hospitalares de atendimento às 
urgências. As redes também deveri-
am ser integradas por um componen-
te pré-hospitalar móvel, composto 
pelo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgências (SAMU/192) e por 
serviços associados de salvamento e 
resgate; assim como por um compo-
nente hospitalar, constituído pelas 
portas hospitalares de atenção às 
urgências e por todo o conjunto de 
leitos de internação e, ainda, por um 
componente pós-hospitalar, repre-
sentado pelas modalidades de aten-
ção domiciliar, hospitais-dia e proje-
tos de reabilitação integral. É nesse 
contexto de que são criadas as cha-
madas Unidades de Pronto Atendi-
mento - UPA.
 A Unidade de Pronto Atendi-
mento conhecida como UPA é uma 

unidade intermediária entre a atenção 
primária e a terciária. É um equipamen-
to fixo pré-hospitalar que presta serviço 
de baixa e média complexidade. Um dos 
principais objetivos das UPAs é diminuir 
as filas nos prontos-socorros dos hospi-
tais. Segundo o Regulamento Técnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência (BRASIL, 2002), os servi-
ços de pronto-socorro vêm acolhendo 
também “pacientes com quadros perce-
bidos como urgências, pacientes des-
garrados da atenção primária e especia-
lizada e as urgências sociais” (BRASIL, 
2002, p.5, do anexo). Todas essas 
demandas acabam convergindo para 
essas unidades, superlotando-as e com-
prometendo a sua capacidade de ofertar 
uma assistência de qualidade à popula-
ção (BRASIL, 2006a, p. 55). Assim, com 
a implantação das UPAs, os hospitais e 
os prontos-socorros poderiam dedicar-
se aos casos mais graves e complexos e a 
população passaria a ter um atendimen-
to mais rápido nos casos de menor com-
plexidade. 
 No projeto do Ministério da 
Saúde é previsto que a UPA deve funci-
onar 24 horas por dia, sete dias por 
semana, oferecendo à população uma 
estrutura simplificada, com Raio X, 
eletrocardiografia, pediatria, laborató-
rio de exames e leitos de observação 
em que o paciente pode 
ficar internado por até 
24 horas. Quando o 
caso não pode ser 
resolvido na UPA, o 
paciente deve ser remo-
vido para um hospital 
de referência ou para 
uma unidade que te-
nha estrutura de reta-
guarda.
 Baseado na 
população e nas condi-
ções do nosso municí-
pio foi estudado e elabo-
rado um projeto para 

que fosse implantada uma UPA - Unida-
de de Pronto Atendimento - Porte II, ao 
lado da Unidade Básica de Saúde "Ores-
tes Armando Giovanni" (UBS 29). 
 Em 2009 a Secretaria Munici-
pal de Saúde/Fundação Municipal de 
Saúde, a partir do diagnóstico de que 
necessitava de uma unidade de urgên-
cia e emergência na região sul da nossa 
cidade e, utilizando-se a metodologia do 
planejamento estratégico, iniciou esses 
estudos para preparar um projeto e 
apresentá-lo ao Ministério da Saúde.
 Portanto, depois de 6 (seis) 
anos que o Ministério da Saúde lançou 
a referida Política Nacional de Urgên-
cia, a UPA - Unidade de Pronto Atendi-
mento - estava sendo implantada na 
nossa cidade. A omissão das gestões 
anteriores ficava patente ao omitir-se 
em apresentar qualquer projeto nessa 
direção ao longo de todos esses anos 
(RODRIGUES FILHO, 2011).
 A partir de 1º de Julho de 
2012, com a presença do Ministro da 
Saúde, inaugurou-se a entrada do 
município de Rio Claro no atendimen-
to pré-hospitalar fixo, dentro da políti-
ca de urgência e emergência do Minis-
tério da Saúde e a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA - iniciou as suas 
atividades na nossa cidade para o aten-
dimento da população.
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O Início do Processo de Implanta-
ção da UPA em Nossa Cidade
 Na gestão municipal (2009-
2012) é que o problema identificado 
por diversos estudos (UNICAMP, 
2009) foi incluído na agenda e no pro-
grama de governo.
 Foi elaborado um documento 
pela Diretoria Geral de Administração 
da Fundação Municipal de Saúde, 
autor do presente artigo, contendo 
todos os passos elencados pelo Minis-
tério da Saúde para a habilitação da 
UPA e uma proposta para ser apresen-
tada ao Colegiado de Gestão Regional – 
CGR da Região de Saúde de Rio Claro, 
pois a ideia inicial era de já implantar a 
UPA depois de ser implantado o 
SAMU/192 Regional.
 Foi preparado um projeto, 
pela Secretaria de Saúde/ Fundação 
Municipal de Saúde, aprovado no 
Conselho Municipal de Saúde, no 
Colegiado de Gestão Regional e na 
Comissão Intergestores Bipartite– 
CIB - em 23 de Julho de 2009, por 
meio da Resolução CIB n.º 38/2009. 
E em 16 de Setembro de 2009 foi 
autorizada pelo Ministério da Saúde a 
partir da Portaria MS/GM n.º 2.161, 
de 16 de Setembro de 2009, sendo 
habilitada a Unidade de Pronto Aten-
dimento – UPA, no município de Rio 
Claro (SP) (BRASIL, 2009b).  Após 
essa habilitação do Ministério da 
Saúde, iniciamos os preparativos 
para elaboração dos processos de 
licitação para a construção da unida-
de, em local já indicado. 

Algumas Características da Primeira  
UPA de Rio Claro/SP
 A UPA de Rio Claro é uma 
unidade de Porte II e tem as seguintes 
características básicas:
a) Área construída: 1.297 m².

b) Divide-se em 5 
(cinco) setores: Setor 
1- Pronto Atendimen-
to; Setor 2-Atendi-
mento de Urgência; 
Setor 3 - Apoio Diag-
nóstico e Terapêuti-
co; Setor 4 - Apoio 
Técnico e Logístico e 
Setor 5 - Apoio Admi-
nistrativo.
c) Dispõe de 14 (qua-
torze) leitos, sendo 4 
(quatro) para cada 
sexo; 4 (quatro) para 
a pediatria e 2 (dois) 
leitos de isolamento.

d) Foi investido para a construção da 
uni-dade um total de R$ 2.078.216,44 
(dois milhões setenta e oito mil duzen-
tos e dezesseis reais e quarenta e qua-
tro centavos), sendo R$ 1.500.000,00 
(Um milhão e meio) do governo fede-
ral, o restante do governo municipal.
 Em termos de recursos huma-
nos, foram realizados concursos públi-
cos para prover os profissionais necessá-
rios para aquela unidade funcionar 24 
(vinte e quatro) horas. Na questão dos 
equipamentos, a unidade já iniciou os 
seus serviços com um aparelho de raio-
x e um tele-ecg, além dos outros equipa-
mentos essenciais para a manutenção 
da vida, como respirador, bomba de 
infusão, cardioversor entre outros.
 Na unidade foi implantada, 
também pela primeira vez no municí-
pio, a classificação de risco nos atendi-
mentos, um pré-requisito em todas as 
unidades de pronto atendimento. Para a 
implantação da classificação de risco na 
unidade foi necessária a elaboração de 
um protocolo e a consequente implanta-
ção do mesmo. A classificação de risco é 
um processo dinâmico de identificação 
de pacientes que necessitam de trata-
mento imediato, de acordo com o poten-
cial de risco, os agravos à saúde ou o grau 
de sofrimento, devendo o atendimento 
ser priorizado de acordo com a gravida-
de clínica do paciente, e não com a 
ordem de chegada ao serviço. A gravida-
de e, consequentemente, a prioridade 
de atendimento é designada por meio de 
cores. O Protocolo de Classificação de 
Risco (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 2009/2010) implantado 
na UPA e em todas as unidades de 
urgência do município não é um ins-
trumento de diagnóstico de doença ele 
apenas determina a prioridade do 
atendimento.

Os Primeiros Resultados 
da Implantação da UPA
 Em 10 de setembro de 2012 
representantes do Ministério da Saú-
de, realizaram uma visita oficial na 
unidade, já em funcionamento, onde 
técnicos da Secretaria de Atenção à 
Saúde - Departamento de Atenção 
Especializada/Coordenação-Geral de 
Urgência e Emergência do Ministério 
da Saúde avaliaram a unidade in loco. 
Após o relatório favorável dos técnicos 
do Ministério da Saúde, a unidade foi 
habilitada em definitivo como a prime-
ira Unidade de Pronto Atendimento - 
UPA de Rio Claro/SP reconhecida por 
meio da publicação da Portaria 
MS/GM nº 3.165, de 28 de Dezembro 
de 2012.
 A 1ª UPA de Rio Claro tem o 
seu funcionamento baseado na legisla-
ção do Ministério da Saúde e é “(...) o 
estabelecimento de saúde de comple-
xidade intermediária entre as Unida-
des Básicas de Saúde, Unidades de 
Saúde da Família e a Rede Hospitalar 
devendo com estas compor uma rede 
organizada de atenção às urgências” 
(BRASIL, 2008, 2009a, 2011a,b).
 Na Tabela 1 apresentam-se os 
atendimentos realizados em 2012, 
2013, 2014 e 2015.

 No 1º semestre de 2012 é 
importante considerar que a unidade 
iniciou as suas atividades somente no 
mês de Julho, portanto, tiveram ape-
nas 5 meses de atendimento.
 Por meio desses dados foi 
possível verificar uma média mensal 
de 7.733, em 2012, de 9.848, em 2013, 
de 9.460 em 2014 atendimentos e de 
11.472 em 2015além de uma média 
diária de atendimentos de 258, em 
2012, de 328, em 2013, de 315 em 
2014 e de 382 em 2015.
 Na Tabela 2 são apresentados 
os atendimentos realizados na UPA por 
mês e por ano de atendimento.
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Fonte: Sistema Assessor Público 
Dados do Sistema Informatizado, relativos 

aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 
Dados de 01/07/2012 a 31/12/2015.

Atendimentos

46.396

118.176

113.522

137.662

Ano

2012

2013

2014

2015

Tabela 1

Corte da faixa pelo então Ministro da Saúde Alexandre Padilha, 
acompanhado das autoridades municipais.
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Ano

2012

2013

2014

2015

Mês
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

3.010 8.960 8.336 8.968 8.273

8.713 7.998 9.579 11.658 10.919 10.443 9.986 10.398 10.294 10.457 8.866 8.895

9.517 8.316 10.265 10.650 9.526 9.107 10.080 9.131 8.826 8.982 9.158

11.469 14.347 15.361 12.247 11.545 11.085 10.166 10.047 9.907 10.281 10.520 10.687

8.849

TOTAL

46.396

118.176

113.522

137.662

9.964

Média
Mensal

7.733 258

9.848 328

9.460 315

11.472 382

Média
Diária

Fonte: Sistema Informatizado ASSESSOR PÚBLICO. Dados de 01/07/2012 a 31/12.2015

Tabela 2

 Dessa forma, fechou-se um 
ciclo, pois a Política Nacional de Aten-
ção às Urgências do Ministério da 
Saúde estabelece a existência de 2 
(dois) componentes: o atendimento 
pré-hospitalar móvel e o atendimento 
pré-hospitalar fixo. Então, com a 
inauguração do SAMU/192, um ano 
antes e assim consolidada a UPA, 
uma rede foi constituída de fato na 
urgência e emergência no município 
dentro da gestão 2009-2012 do Prefe-
ito Du Altimari/Olga Salomão.

A Qualificação UPA
 Depois de 11 meses da inau-
guração e 5 meses após a habilitação, 

em tempo recorde, a Unidade Pronto 
Atendimento- UPA de Rio Claro foi 
qualificada. Ou seja, ela atingiu um 
grau de satisfação das exigências do 
Ministério da Saúde. Com isso, o 
Ministério da Saúde publica a Porta-
ria MS/GM nº 1.017, de 28 de Maio de 
2013 qualificando a unidade.
 Conclui-se que os resultados 
apresentados pelo atendimento da 
unidade pré-hospitalar demonstraram 
o quanto foi acertada a decisão do 
governo municipal que, em menos de 
3 anos (tempo recorde), garantiu a 
aprovação do projeto no Ministério da 
Saúde, a realização da licitação e a 
construção da unidade. A primeira 

UPA de Rio Claro tornou-se um marco 
na área da saúde na cidade e foi inte-
grada aos demais serviços da área da 
saúde como o SUS (Sistema Único de 
Saúde), tendo como  objetivo diminuir 
o número de óbitos, desafogar a aten-
ção terciária, dar retaguarda para a 
atenção básica e para os casos de 
menor complexidade. Desafogar tam-
bém a outra unidade de pronto atendi-
mento da zona norte e a unidade que 
atende os casos mais complexos (PSMI) 
e o hospital geral (Santa Casa de Miseri-
córdia). Com certeza, a população se 
beneficia muito com os serviços presta-
dos por essa unidade que salva e que 
ainda salvará muitas vidas.•



Introdução
 Quantas vezes passamos por 
um local e nem prestamos atenção às 
paisagens naturais ou culturais que 
estão ao nosso redor. Outras vezes, 
mesmo notando, nem nos questiona-
mos sobre a história de certas cons-
truções porque estão presentes no 
local, porque seguem determinado 
estilo arquitetônico ou qual o seu 
valor para a comunidade, no passado 
e no presente. 
 Muitas vezes, não nos preo-
cupamos, mas será tudo mera coinci-
dência? Será que existe uma histó-
ria? Qual a importância histórica 
daquele monumento estar presente 
no mesmo local ainda hoje? Será que 
estas construções centenárias não 
merecem nossa atenção, ao menos 
um olhar, um questionamento de sua 
importância, sua contribuição cultu-
ral e histórica?
 São estas questões que moti-
vam o presente artigo. Será que a Igre-
ja Evangélica de Confissão Luterana 
de Rio Claro não merece nossa aten-
ção? Quantas vezes ela passa desper-
cebida pela população? Mesmo quan-
do é vista de longe, porque não é con-
templada de perto? Quantos ao verem 
a construção se questionam sobre a 
sua importância? Quais histórias estão 
guardadas em suas paredes? 
 São poucos os que conhecem 
a sua história e a paisagem cultural que 
ela representa é mais misteriosa e 
desconhecida ainda, assim como sua 
história também é desconhecida para a 
maioria da população rio-clarense. A 
metodologia aplicada na elaboração do 
trabalho foi uma análise utilizando 
referências bibliográficas e entrevistas 
com alguns moradores e membros da 
comunidade luterana.

Imigração
 A história de muitos imi-
grantes de origem fonética alemã se 
inicia ainda no século XIX, quando 
abatidos por guerras civis, religiosas e 

pela miséria decorrente de um em-
bargo econômico, imposto pela tira-
nia napoleônica às nações contrárias 
as suas convicções, se veem forçados 
a deixar sua pátria natal em busca de 
um mundo novo onde, segundo mar-
keting haveria liberdade, melhores 
condições de vida e prosperidade. 
Uma viagem longa e onerosa de 3 a 4 
meses, onde muitos imigrantes paga-
ram com a vida de seus filhos, que 
encontraram no Brasil uma realidade 
diversa daquela divulgada na Europa. 
Os imigrantes não encontraram a tão 
esperada liberdade religiosa, pois no 
Império a religião oficial era a católica. 
Nem a infraestrutura básica prometi-
da, além das condições de trabalho ser 
esgotantes. Informaram as autorida-
des alemãs e suíças sobre a experiên-
cia aqui vivenciada, o que inuenciou 
negativamente os programas de imi-
gração para o Brasil no regime de colo-
nos, acarretando em uma proibição da 
vinda de povos de língua germânica 
para o país. Após um ano de trabalho, 
eles não conseguiam pagar a dívida 
contraída com a Vergueiro & Cia e, 
tampouco, adquirir um pedaço de 
terra para se tornarem pequenos pro-
prietários. Esta dívida, em muitos 
casos, foi paga pelo governo suíço que, 
também subsidiava a compra de 
pequenas propriedades.
 Descontentes com a realida-
de encontrada, alguns imigrantes 
desistiram de serem colonos e se 
mudaram para as cidades, por possuí-
rem qualificações, muitos visualiza-
ram lacunas que estavam desocupa-
das e se inseriram no mercado econô-
mico da cidade, deixando para trás as 
colônias em que haviam se inserido 
inicialmente. Muitos imigrantes se 
enquadravam nas condições exigidas 
e se empregavam na Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, assim, 
situavam-se próximo à sede da oficina 
da Companhia, local onde se originou 
a Vila Alemã, bairro tradicional da 
cidade de Rio Claro.

História
 Inicialmente em 1866, os 
imigrantes evangélicos alemães e 
suíços eram atendidos espiritualmente 
nas colônias de uma maneira precária 
pelo senhor Eduard Bohn, um imi-
grante alemão que tinha um conheci-
mento leigo sobre as responsabilidades 
evangélicas e bíblicas. Esse atendi-
mento acontecia esporadicamente, de 
1 a 2 vezes ao ano. O que, em meio 
aquele contexto religioso, dominado 
pelo catolicismo era insuficiente e 
muitos não permaneciam fiéis à fé 
evangélica e acabavam tornando-se 
católicos.
 Posterior a isso, em 1868, a 
Missão Estrangeira da Basiléia (Suíça) 
enviou para o Brasil um jovem mis-
sionário chamado Johann Jakob Zink 
para cuidar espiritualmente dos imi-
grantes alemães instalados no estado 
de São Paulo, inicialmente para aten-
der na região da Fazenda São Jerônimo 
– Limeira – SP. O jovem missionário 
percorreu a região em busca de reunir 
seus conterrâneos evangélicos de lín-
guas germânicas, vendo que estes 
imigrantes necessitavam de uma 
maior assistência evangélica escreveu 
para a Missão da Basiléia para que 
enviasse um pastor para atender aos 
imigrantes alemães e suíços que vivi-
am em terras brasileiras.
 Solicitação esta atendida em 
1874, com a vinda do pastor Friedrich 
Müller, situando-se no bairro rural de 
Pires (Limeira), a partir de 1875, com 
a demissão do senhor Eduard Bohn do 
cargo de ministro religioso, ele passou 
a atender também aos imigrantes 
estabelecidos em Rio Claro. Desta 
forma, os atendimentos passaram a ser 
mais frequentes, ocorrendo em casas 
particulares e no templo da Igreja 
Presbiteriana.
 O pastor Müller atendeu os 
imigrantes de Rio Claro por dois anos, 
até o retorno do então pastor Johann 
Jakob Zink, que a convite do Reveren-
do Schneider voltou para lhe ajudar 
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com os evangélicos presbiterianos, 
após a tentativa malsucedida de for-
mar uma comunidade evangélica em 
São Paulo, capital. Durante cinco anos 
ele ajudou com os presbiterianos, em 
1882, o pastor Zink dedicou-se exclu-
sivamente aos cultos alemães em sua 
residência.
 Neste mesmo ano, preocupa-
do com a educação dos filhos dos colo-
nos, fundou uma escola, a Deutsche 
Schule – Escola Alemã, tendo como 
primeiro professor seu irmão Adam 
Zink, tecelão de formação, que logo 
retornou a Alemanha por motivos de 
saúde, logo após, o senhor Hildebrand 
assumiu a tarefa, no entanto logo dei-
xou o cargo. 
 Após insucessos obtidos na 
escola, pois era preciso um professor 
que além de saber os assuntos perti-
nentes à escola também soubesse 
transmitir e ensina-los aos alunos, o 
pastor Zink colocou um anúncio em 
um jornal da Alemanha com a propos-
ta de emprego para um novo profes-
sor na Deutsche Schule, emprego 
este aceito por um jovem professor de 
19 anos chamado de Theodor Albert 
Kölle. Iniciando seu trabalho na esco-
la alemã no dia 3 de dezembro de 
1883, que é considerado pelo então 
atual Colégio Koelle como data da 
fundação do colégio.
 Com a consolidação da Comu-
nidade Evangélica Alemã em 1883, o 
pastor Zink sentiu  necessidade de um 
templo para que eles se reunissem e 
tivessem seus cultos, após encaminhar 
uma carta para os membros da comu-
nidade, foi arrecadado um montante 
suficiente para construir o primeiro 
templo, ou mais precisamente uma 
casa de oração, como define KRÜGER; 
KAPPEL; BEIG, op. cit., p. 29 e 30.

“Como a comunidade contava 
com a participação de um 
pequeno número de membros, 
projetava-se uma construção 
modesta, simples e de baixo 
custo. Na verdade, tratava-se de 
um espaço para acomodar os 
fiéis, uma vez que antes da Pro-
clamação da República (1889) 
os evangélicos não tinham total 
liberdade religiosa. Uma das 
proibições era a construção de 
um templo com torre. Permitia-
se apenas uma edificação sim-
ples ou “Casa de Oração”, como 
era conhecida”.

 Após ser aprovado o projeto 
de construção e definida a comissão 
que executaria o projeto, a Igreja come-
çou a ser construída no dia 22 de 
setembro de 1883, sendo inaugurada 
seis meses mais tarde em 09 de março 
de 1884, como sendo a 1ª Igreja Evan-
gélica Alemã do estado de São Paulo, 
localizada no bairro central de Rio 
Claro esquina da Rua 5 com avenida 
14, tendo como fachada principal a 
entrada pela rua 5.

 Como escrito por KRÜGER; 
KAPPEL; BEIG, (2008) a igreja origi-
nal não possuía campanário, instalado 
apenas em 1900, após a doação póstu-
ma de um membro para a construção 
de uma boa obra, conforme relatório 
do pastor Kölle, dinheiro utilizado pela 
comunidade para adquirir os sinos, o 
montante faltante foi arrecadado pela 
comunidade a partir da doação dos 
membros e da associação feminina, 
fundada em 1899, assim, sendo possí-
vel a compra de três sinos e a constru-
ção da torre, inaugurada no dia 11 de 
novembro de 1900.
 Em 1903 houve a aprovação 
do Imperador Alemão para a afiliação 
da “Deutsche Evangelische Kirche” às 

Igrejas Nacionais Evangélicas da Mais 
Velha Província da Monarquia Prussia-
na, popularmente falando, a Igreja 
Luterana de Rio Claro se filiou a Igreja 
Mãe na Alemanha, assim, adquirindo 
benefícios para o pastor da Igreja no 
Brasil quando este se aposenta.
 Em 1917, a Igreja Luterana 
de Rio Claro, juntamente com a escola 
e com o internato, foi depredada e 
parcialmente destruída por pessoas 
contrárias aos alemães, após boatos de 
que um submarino alemão teria afun-
dado um navio brasileiro no Paraná, 
durante a 1ª Guerra Mundial. Após 
esse incidente ocorrido, foi projetado 
um novo templo, em 1918, pelo arqui-
teto Rudolf Fehr e suas instalações 
foram ampliadas, o que permitiu aten-
der um maior número de membros.

 
 

 Mas foi somente em 1923 que 
se decidiu, em assembleia, pela cons-
trução de um novo templo, muito maior 
que o existente. Assim, no dia 15 de 
julho do mesmo ano foi lançada a pedra 
fundamental da nova igreja, na semana 
seguinte (dia 22) houve o culto de des-
pedida do primeiro templo e em menos 
de um ano, no dia 09 de março de 1924, 
a nova igreja foi inaugurada no mesmo 
local, seguindo o projeto de Fehr, com 
acomodação para 500 pessoas e man-
tendo o campanário original de 1900, 
mudando apenas o local da entrada, 
passando a ser pela Avenida 14, nº 466.
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Templo da Igreja Alemã inaugurado aos 
9/9/1884. Fonte: 125 anos de história da 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 
de Rio Claro – Estado de São Paulo (1883-2008). 
pág.30. (sem data). Fachada do primeiro Templo quando foi depredado 

em 1917. Fonte: 125 anos de história da 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana 

de Rio Claro – Estado de São Paulo (1883-2008). 
pág.34. 1917.

Foto do projeto de construção do novo templo. Fonte: 125 anos de história da Comunidade Evangélica 
de Confissão Luterana de Rio Claro – Estado de São Paulo (1883-2008). pág.35. (sem data).



28

 Atualmente, a Igreja perma-
nece no mesmo local e da mesma 
forma que foi construída. Externa-
mente foram poucas as alterações, 
apenas algumas ampliações como a 
construção de banheiros, cozinha, 
salão de festas e salas de apoio para 
trabalho com as crianças, no entanto, 
foram construídas de forma a não 
inuenciar na fachada projetada em 
1918. Internamente, as únicas altera-
ções foram nos vitrais que foram insta-
lados no altar e a construção de um 
mezanino de madeira, para ampliar a 
capacidade de fiéis sentados, no 
entanto, como podemos ver na foto do 

projeto, já era previsto um mezanino 
no projeto original, vale ressaltar que o 
piso ainda é o mesmo ladrilho hidráuli-
co que foi instalado na construção 
original.

A Igreja como Paisagem Cultural
 O conceito de paisagem 
cultural foi adotado pela UNESCO 
em 1992, como sendo uma nova tipo-
logia de reconhecimento dos bens 
culturais. No Brasil, esse termo pas-
sou a ser utilizado e regularizado 
apenas em 2009 pelo Iphan, por meio 
da Portaria nº 127, definindo-a da 
seguinte maneira: 

A chancela de Paisagem Cultural 
Brasileira é uma porção peculiar 
do território nacional, representa-
tiva do processo de interação do 
homem com o meio natural, à qual 
a vida e a ciência humana impri-
miram marcas ou atribuíram 
valores. Sendo assim, podemos 
afirmar que é a partir desta relação 
que surge a característica primor-
dial da paisagem cultural, definida 
pelo Iphan como sendo: a ocorrên-
cia, em determinada fração terri-
torial, do convívio entre a nature-
za, os espaços construídos e ocu-
pados, os modos de produção e as 
atividades culturais e sociais, 
numa relação complementar 
capaz de estabelecer uma identi-
dade que não possa ser conferida 
por qualquer um desses elemen-
tos isoladamente. (Iphan 2009)

 A partir destas definições é 
fato que um elemento, um local ou 
determinada região ao receber a chan-
cela de paisagem cultural se torna um 
motivo de orgulho para a população, 
passa a ser mais conhecida por estes e 
ganha um elevado apoio para a preser-
vação do patrimônio cultural que ele 
representa, ampliando as chances de 
prevalecer como ele foi 'concebido', 
'condecorado'.
 A Igreja Luterana de Rio Claro 
é única, ela é fruto da intrínseca relação 
dos sofrimentos, das necessidades, das 
oportunidades e também das felicida-
des dos imigrantes alemães e suíços que 
alcançaram os seus objetivos de serem 
proprietários de terras no Brasil, isso 
tudo, ainda sem esquecer a sensação 
magnífica que sentiram ao inaugura-
rem a primeira “casa de oração”, o tão 
sonhado campanário, caracterizando-o 
como uma igreja e, por último, a emoção 
que sentiram na inauguração do templo 
como ele está hoje, a dor e o sofrimento 
que vivenciaram quando a igreja foi 
depredada imprimiu a esta nova cons-
trução um clima de resistência, de 
perseverança, de orgulho de que 
mesmo em meio a falsos boatos e a uma 
guerra mundial, sobreviveram e preva-
leceram aqui em terras brasileiras, em 
solo rio-clarense.
 Condições essas que a tornam 
tão especial, tão exclusiva e tão impor-
tante a sua preservação. Como diz a 
senhora Liselote Augusta Eichemberg 
Palotta, 86 anos (Neta de um dos funda-
dores da Igreja) em entrevista, no dia 30 
e Outubro de 2015: 

Interior da Igreja. Fonte: Jonas L. Biotto. 2015  

Interior da Igreja. Fonte: Jonas L. Biotto. 2015  
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“A Igreja é a mesma desde 1924, é 
a igreja que, sinceramente, cada 
vez que eu passo em frente ou 
falam alguma coisa da igreja, eu 
sempre digo que é a igreja mais 
linda de Rio Claro, ela é muito 
bonita, já tem mais de 100 anos, 
mais de 120 e ela não perdeu o 
estilo, é diferente de qualquer 
outra igreja daqui de Rio Claro, 
isso sinceramente, eu me sinto 
orgulhosa de ver a beleza do que é 
a comunidade”.

 Segundo relatos do senhor 
Theodoro Paulo Koelle, 85 anos (Neto 
do Professor e Pastor Luterano Theo-
dor Kölle),

“A igreja é muito respeitada, no 
tempo que o catolicismo era a 
igreja oficial, a nossa escola 
(Colégio Koelle) até foi agredida 
pelo padre lá da São João Batista 
(Igreja Matriz), nós tivemos uma 
formatura quarta série ginasial, 
houve um culto aqui na Igreja 
Luterana e a missa de formatura 
lá, e o padre em pleno sermão 
dele ofendeu a escola, os lutera-
nos, onde os professores católicos 
se levantaram e saíram da igreja 
em protesto, então, no tempo 
dessa questão religiosa, ai, a Igre-
ja Católica não gostava de quem 
não fosse católico, hoje não existe 
mais isso...”

 Esses relatos demonstram a 
exclusividade da Igreja Lutera de Rio 

Claro no que tange a construção, em si, 
e também a formação, a vivência, a 
história das pessoas que a frequentaram 
com sua cultura e seu modo particular 
de viver e enfrentar os desafios de 
manter as tradições dos antepassados 
vivas ainda hoje, condições estas que a 
tornam digna de ser definida como 
sendo uma paisagem cultural da cidade 
de Rio Claro, talvez, mereça também ser 
chamada de patrimônio histórico da 
cidade azul, e porque não do estado de 
São Paulo, uma vez que foi por meio 
desse símbolo que a cultura alemã e a 
cultura brasileira se encontraram, 
conviveram mutualmente e se mescla-
ram em nosso estado.

Conclusão
 A chancela de Patrimônio 
Histórico e Cultural seria mais que 
merecida para a Igreja Luterana de Rio 
Claro, por causa dessa relação e desse 
contexto vivenciado entre os imigrantes 
alemães e suíços e a cidade de Rio Claro.  
A construção da 1º Igreja Luterana do 
estado de São Paulo deixou marcas 
profundas que nunca serão apagadas da 
história desta distinta cidade, essas 
marcas são únicas, vivenciadas intensa-
mente no cotidiano da cidade, não 
sendo possível presenciá-las em qual-
quer outra cidade do mundo, afinal, não 
é possível replicar as mesmas situações 
com outras condições.•

Fachada principal da Igreja. Fonte: Jonas L. Biotto. 2015 
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Latões com resíduos químicos. Foto de Luiz F. Leite, 2012. 

Introdução
As interferências humanas nos 

ecossistemas e seus impactos sociais e 
ambientais sofreram modificações ao 
longo da nossa evolução. O desenvolvi-
mento tecnológico foi o responsável 
pelo aumento da capacidade do ser 
humano de interferir no espaço geográ-
fico, sobretudo, após o desenvolvimento 
da agricultura há aproximadamente 
dez mil anos, no período Mesolítico. A 
chamada Revolução Agrícola caracteri-
zou-se pela derrubada de parte das 
orestas para a prática da agricultura e 
da pecuária, o que permitiu a sedentari-
zação do ser humano e o surgimento de 
cidades. A partir da Revolução Indus-
trial, o crescimento da população, a 
urbanização e os avanços técnicos ini-
magináveis, até então, permitiram o 
aumento cada vez maior da capacidade 
do homem em transformar a natureza. 
Portanto, as questões ambientais con-
temporâneas estão diretamente relacio-
nadas ao modo pelo qual a humanidade 
busca produzir bens para melhorar 
suas condições de vida, o que provoca 
grandes alterações nos sistemas natu-
rais (SENE; MOREIRA, 2011).

Em linhas gerais, o homem, 
por meio da ciência, foi modernizando 
seu conhecimento ao descobrir manei-
ras de transformar a natureza e garantir 
uma vida mais confortável. Como a 
regra geral do nosso desenvolvimento 
econômico é a acumulação e a garantia 
de lucros, as empresas criam mercado-
rias com pouca vida útil e grande des-
cartabilidade, o que gera cada vez mais 
lixo, entre outros problemas. Esse modo 
de produzir a vida deixou de lado a preo-
cupação fundamental: cuidar do meio 
ambiente para que possamos continuar 
tirando nosso sustento da natureza, ao 
longo das gerações. A partir de 1970, os 
cientistas começam a organizar Confe-
rências Internacionais para debater a 
importância em associar o crescimento 
econômico com a sustentabilidade. De 
lá pra cá, os países empenharam-se em 
desenvolver uma legislação específica 

para o meio ambiente e, nesse processo, 
o termo Educação Ambiental foi cunha-
do (SENE; MOREIRA, 2011).

Acreditamos que, em tese, a 
Educação, de modo geral, deveria 
abarcar tudo aquilo que permeia a vida 
do homem, ou seja, o processo educati-
vo deveria dar conta de internalizar no 
sujeito o cuidado com o meio em que 
ele vive. Uma educação integral. 
Entretanto, como a capacidade de 
nossa sociedade formar integralmente 
o Homem tem apresentado sérias 
limitações, cada vez mais colocamos 
adjetivos na palavra Educação como 
que um recurso para chamar a aten-
ção de um tema específico. 

Nesse sentido, a Educação 
Ambiental é um campo do conhecimento 
muito recente, quando comparado a 
outros campos do saber, pois passou a ter 
valor apenas nas últimas décadas quando 
as alterações climáticas globais e a explo-
ração excessiva dos recursos naturais 
passaram a preocupar cientistas que 
compartilharam a problemática com a 
sociedade toda. Preocupação esta que 
tem resultado em Conferências Mun-
diais sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento que acontecem a cada dez anos. 
Nos dizeres de Leff (2002), a crise am-
biental é consequência do atual modelo 
de crescimento econômico que explora 
recursos naturais desenfreadamente e 
produz pobreza e desigualdade social. A 
crise apresenta-se como um limite 
imposto a esse modelo, acenando que é 

hora de mudar o curso da história. A 
Educação Ambiental se insere neste 
contexto, como uma tentativa de estabe-
lecer valores e práticas na formação do 
cidadão que concilie desenvolvimento 
com sustentabilidade. 

O objetivo deste trabalho foi 
fomentar esse debate a partir da con-
textualização das práticas inadequadas 
de descarte de lixo, pelos munícipes de 
Rio Claro/SP, na Floresta Estadual “Ed-
mundo Navarro de Andrade” (FEENA), 
antigo Horto Florestal. Para tanto, reali-
zamos levantamento na mídia local, 
jornal impresso e eletrônico, de reporta-
gens que tratam sobre o lixo despejado 
na Floresta com a finalidade de identifi-
car a recorrência do fato. 

A Floresta como opção 
de descarte de lixo

O descarte inadequado de 
resíduo e entulho tanto no entorno 
quanto no interior da FEENA infeliz-
mente, é uma prática comum de alguns 
munícipes e tem sido denunciado pela 
mídia local e por visitantes que se depa-
ram com diversos tipos de resíduos ao 
longo do passeio. No quadro 1, evidenci-
amos os títulos das reportagens que 
noticiaram o problema do descarte de 
lixo na FEENA, nos últimos anos. O 
levantamento das informações foi reali-
zado pelo sistema de busca do Jornal 
Cidade e se ateve aos títulos de reporta-
gens que traziam as palavras “Floresta”, 
“Horto”, “FEENA” relacionados ao lixo.



31

Sofás, garrafas plásticas e outros rejeitos.
Foto de Sidney Navas, 2014.

Balde, caixa de madeira e outros resíduos. 
Foto de Adriel Arvolea, 2014. 

Sofá e sobra de material de construção civil. 
Foto de Antonio Archangelo, 2014. 

 Em 2012, a vigilância interna 
da FEENA encontrou cerca de 70 tam-
bores contendo resíduos industriais, 
cujo volume foi estimado em dez tonela-
das (LEITE, 2012). O G1 noticiou que 
nas margens de um dos córregos da 
FEENA, foram encontrados lixo e entu-
lho, além de espuma na água. “Há um 
esgoto doméstico neste riacho e tam-
bém podemos observar uma quantida-
de de lixo da construção civil e da pró-
pria população, que não está conscienti-
zada sobre a importância de conservar 
essa área”, disse a representante da 
Comissão de Meio Ambiente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), Carol 
Manzoli Palma (G1, 2012). O movimen-
to de picapes, carros e camionetes em 
que motoristas descartam todo tipo de 
lixo, entulho e restos de construção civil, 
em vários trechos da estrada municipal 
que dá acesso à FEENA é diário. “A cada 
dia que passa aumenta a quantidade de 
lixo. Parte da sociedade perdeu a noção 
e o respeito ao meio ambiente e à saúde 
pública. Já encontrei carcaças de ani-
mais de grande porte”, comentou um 
munícipe. Na visão dele, a falta de fisca-
lização contribui para o problema 

(NAVAS, 2012). Um ponto logo na 
entrada da FEENA, ao final da Avenida 
da Saúde, é constantemente utilizado 
como depósito irregular de lixo 
(CORRÊA, 2013). Nas proximidades 
da FEENA, divisa com os bairros São 
Miguel, Jardim Conduta, Bela Vista e 
Vila Industrial é comum encontrar 
entulho de poda de árvores, lixo espa-
lhado, queimadas e formação de ga-
linheiro. A falta de consciência, o desca-
so e a vontade de se livrar de algo que 
incomoda têm levado parte dos morado-
res a depositar lixo e entulho em áreas    
“vazias” ou “verdes” (ARVOLEA, 2014). 

O descarte inadequado de lixo é tão 
comum que foi possível traçar sua rota, 
com “início às margens do rio Ribeirão 
Claro, em trecho sem asfalto, na antiga 
Estrada Rio Claro/Araras no limite com 
a Vila Industrial e se estende por todo o 
Anel Viário e grande área de amorteci-
mento” da FEENA (ARCHANGELO, 
2014). 

Além da área do entorno, 
também é comum encontrar entulho 
inservível em locais que geram espanto, 
devido ao difícil acesso para tráfego de 
carro. Mesmo após as limpezas realiza-
das pela prefeitura municipal, novos 
acúmulos de lixo são formados pelos 
próprios munícipes que se deslocam de 
automóvel até o ponto escolhido para o 
descarte. As consequências são desas-
trosas, pois o lixo impacta negativamen-
te aquele meio podendo contaminar o 
solo, o Ribeirão Claro, seus auentes e 
as nascentes, além de colocar em risco a 
vida dos animais que habitam o local ao 
ingerirem esses resíduos. 

Infelizmente, a cultura que 
predomina em alguns grupos humanos é 
resolver o seu problema individual afas-
tando a sujeira e o material inservível dos 
olhos, o que cria um problema para o 
coletivo. E não há desculpa plausível para 
descartar lixo e entulho, seja nas imedia-
ções e interior da FEENA, seja em qual-
quer outro terreno “vazio” ou “verde”, 
pois, o município dispõe de serviços 
voluntário e gratuito para o descarte: Eco 
pontos, coleta seletiva de lixo e a coleta de 
“bagulho”, o Cata bagulho. 

2015     Lixo no entorno da Floresta Estadual, por Redação JC.

2015     Leitores se queixam de lixo em diferentes pontos, por Redação JC.

2014     Floresta Estadual segue ameaçada pelo lixo, por Redação JC.

2014     Rastro de destruição na Floresta Estadual, por Redação JC.

2014    Lixo volta a ameaçar FEENA e prefeitura pede colaboração, por Redação JC.

2014     FEENA resiste à poluição e administração retoma projetos, por Redação JC.

2013     Área em volta da FEENA vem sendo ameaçada pelo lixo, por Redação JC.

2013     Lixo é ainda ameaça à Floresta Edmundo Navarro de Andrade, por Redação JC.

     Urbanização avança e ameaça o entorno da Floresta Estadual Edmundo N. de 2013
     Andrade, por Redação JC.       

     Entorno da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade está ameaçado, 2013           por Redação JC.

 
2012     Lixo e entulho ameaçam área da Floresta Estadual, por Redação JC.

Fonte: http://www.jornalcidade.net/pesquisar-noticias/

Quadro 1: Divulgado pela imprensa local de 2012 a 2015.

Passa em frente a sua casa uma vez por mês.

Localizados em 6 pontos: Inocoop/Guanabara; Jd. Figueira; 
Jd. Das Palmeiras; Jd. Cervezão; Jd. São Paulo e Jd. São Miguel.

COLETA 
SELETIVA 
DE LIXO  

Passa em frente a sua casa uma vez por semana.

CATA 
BAGULHO

ECO PONTOS*   

Quadro 2: Locais adequados para o descarte do seu material inservível

*Eco Pontos são locais ecologicamente corretos para a entrega voluntária  e gratuita de pequenos 
volumes de entulho (até 1m ), resíduos volumosos, podas de árvores e resíduos recicláveis.3

Fonte: http://www.rioclaro.sp.gov.br/servicos/servicos_home.php



32

Referências Bibliográficas

SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil. Espaço geográfico e globalização. Volume 1. 1ª edição. São Paulo: Scipione, 2011.

 LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

LEITE, Luiz F. Lixo industrial é encontrado próximo da Feena. 2012. Disponível em: <http://www.guiarioclaro.com.br/materia.htm?serial=151003766>. 
Acesso em 27 fev. 2015.
 
G1, 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2012/03/mp-flagra-irregularidades-em-area-de-preservacao-ambiental-e-historica-de-rio-claro-sp.html>. 
Acesso em 18 fev. 2015 

NAVAS, Sidney. Lixo e entulho ameaçam área da Floresta Estadual. 2012. Disponível em: < http://www.jornalcidade.net/rio-claro-noticias/?cat3=94298 />. 
Acesso em 01 fev. 2015.

CORRÊA, C. Área em volta da Feena vem sendo ameaçada pelo lixo. 2013. Disponível em: <http://www.jornalcidade.net/rio-claro-noticias/?cat3=112166>. 
Acesso em 08 jul. 2015.
 
ARVOLEA, Adriel. Rastro de destruição na Floresta Estadual. 2014. Disponível em: <http://www.jornalcidade.net/rio-claro/destaque-foto/rastro-de-destruicao-na-floresta-
estadual/>. Acesso em 01 fev. 2015.
 
ARCHANGELO, Antonio. Mesmo com ecopontos, lixo se acumula em vias. 2014. Disponível em: <http://www.jornalcidade.net/rio-claro/noticia/mesmo-com-ecopontos-lixo-se-
acumula-em-vias/>. Acesso em 01 fev. 2015.

HORTO PRESERVADO. Disponível em: <http://hortopreservado.blogspot.com.br/p/outros-hortos.html>. Acesso em 13 mai. 2015.

 REDAÇÃO JC, 2015. Mesmo com ecoponto, lixo continua. Disponível em: <http://www.jornalcidade.net/rio-claro/destaque-foto/mesmo-com-ecoponto-lixo-continua/>. 
Acesso em 08 jul. 2015.

SÃO PAULO. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/lei/2007/2007-LEI-12780.pdf>. Acesso em 14 jul. 2015.

 A Feena representa uma das 
maiores reservas mundial de planta-
ção de eucalipto com 2.230 hectares, 
tamanho equivalente a cerca de 2.060 
campos de futebol, o que a torna refe-
rência no cultivo e pesquisa da planta e 
a faz conhecida como “berço do euca-
lipto” (HORTO PRESERVADO, S/D). 
O lixo depositado representa uma 
ameaça a essa riqueza e, em visitas à 
FEENA, pode-se observar que há 
poucos avisos orientando a população 
a não descartar lixo e entulho no local. 
Uma campanha seria bem-vinda.

A FEENA não é a única op-
ção de descarte ilegal de lixo, outros 
casos envolvendo esse tipo de crime 
ambiental ocorrem em diversos pon-
tos da cidade. Questionada pela Reda-
ção do Jornal Cidade sobre os esfor-
ços para combater os infratores am-
bientais, a prefeitura disse que pro-
move programas de conscientização 
ambiental, além do tema ser tratado 
de forma transversal na grade curri-
cular da rede de ensino do município 
(REDAÇÃO JC, 2015). Cabe salientar 
que o município de Rio Claro possui 
uma lei própria, a Lei nº 4.675/2014, 
que proíbe o descarte irregular de lixo 
na rua fora das lixeiras ou recipientes 
apropriados, porém, a Lei ainda carece 
de regulamentação para que seja de 
fato efetiva.

Em São Paulo foi criada a 
Política Estadual de Educação Ambien-
tal, positivada pela Lei nº 12.780/ 2007:

Artigo 4º - A Educação Ambiental 
é um componente essencial e 
permanente da educação, deven-
do estar presente em âmbito 
estadual e municipal, de forma 
articulada e continuada, em 
todos os níveis e modalidades dos 
processos educativos formal e não 
formal. 
Artigo 5º - A Educação Ambiental 
é um componente essencial e 
permanente da Política Nacional 
e Estadual de Meio Ambiente, 
devendo estar presente de forma 
articulada em todos os níveis e 
modalidades dos processos de 
gestão ambiental. 
Artigo 6º - Como parte do processo 
educativo mais amplo no Estado 
de São Paulo, todos têm o direito à 
Educação Ambiental, incumbindo 
ao Poder Público definir e imple-
mentar a Educação Ambiental, no 
âmbito de suas respectivas com-
petências, nos termos dos artigos 
205 e 225 da Constituição Fede-
ral, e dos artigos 191 e 193, da 
Constituição do Estado de São 
Paulo SÃO PAULO, 2007).

 O texto da Lei nº 12.780/ 
2007 é contemplativo e se insere 
naquele contexto histórico que eviden-
ciamos na Introdução deste trabalho: 
um esforço em estabelecer valores e 
práticas na formação do cidadão que 
concilie desenvolvimento com susten-

tabilidade. O problema é que existe um 
fosso entre o que está positivado na Lei 
e a realidade, pois a construção da 
sociedade tem se dado ao avesso dos 
princípios básicos, dos direitos e garan-
tias fundamentais contidos na nossa 
Constituição Federal. Isso significa que 
uma coisa é o que a Lei garante, outra 
coisa é o que acontece de fato.

Considerações finais
 Apesar dos limites apresenta-
dos pelo atual modelo de desenvolvi-
mento, será que as Conferências Mun-
diais sobre o Meio Ambiente e a legisla-
ção ambiental, por si só, estão sendo 
capazes de modificar a lógica que 
impera da exploração excessiva dos 
recursos naturais? Será que o proble-
ma do descarte de lixo em pontos ina-
dequados resulta da limitação da legis-
lação relativa ao meio ambiente ou da 
ineficiência das ações educativas e de 
fiscalização? O que tem sido feito pelo 
poder público municipal para reverter 
essa realidade? Esses são questiona-
mentos importantes para que possa-
mos reetir sobre práticas eficazes 
que solucionem, não apenas, o pro-
blema do lixo na Floresta Estadual 
“Edmundo Navarro de Andrade”, mas 
também permitam identificar as falhas 
no desenvolvimento das práticas volta-
das à educação ambiental, que in-
felizmente ainda não comovem a 
população e, portanto, não modificam 
comportamentos.



 O sobrado da Família França 
Machado Luz localizava-se na avenida 
um, esquina da rua onze, antigo imóvel 
do capitalista Joaquim Teixeira das 
Neves (agricultor, vereador e Presi-
dente da Câmara Municipal, que este-
ve à frente da formação da Primeira 
Igreja Presbiteriana de Rio Claro). 
“Teixeirão”, como era conhecido, 
herdou imensas terras à oeste da cida-
de, onde estão localizados os atuais 
bairros:  Cidade Claret, Jardim São 
Paulo, Jardim Mirassol, Jardim Conso-
lação, Jardim Shangrilá, Jardim Rio 
Claro, Jardim do Trevo e Inocoop. 
Dirigente de afamada casa bancária, 
residia em um magnífico palacete 
situado no final da avenida um, antiga 
sede do Seminário Claret (outrora 
avistado desde a estação da Compa-
nhia Paulista).
 Em meados de 1874, na 
cidade pequena e pacata, chegou-se a 
divulgar a notícia que a Cia. Paulista 
construiria o ramal Campinas – Rio 
Claro. Passando por Limeira, a ferrovia 
alcançaria aquelas áreas do “Teixei-
rão”, com o projeto da Estação nas 
proximidades de sua residência. Ante-
vendo que o centro urbano se estende-
ria até suas terras, construiu, então, 

diversos sobrados. 
 Certamente, por motivos 
políticos, a ferrovia instalou-se oposta-
mente – a leste – onde se encontra 
ainda hoje. É sabido que tais terras 
pertenciam à Fazenda Santo Antonio, 
de propriedade de Antônio Paes de 
Barros, o Barão de Piracicaba, acionis-
ta da empresa férrea. Sem perspecti-
vas do incremento das atividades eco-
nômicas para o oeste, “Teixeirão” 
colocou à venda os imóveis de sua 
propriedade. 
 Em 1886, quando foi construí-
do o sobrado, a cidade de Rio Claro 
possuía cerca de oitenta quadras (7.188 
habitantes), em um traçado limitado 
pelas avenidas doze até a nove, da rua 
um à rua dez, formando um polígono.

 Naquela época, o “Diário do 
Rio Claro” circulou pela primeira vez; 
foram inaugurados o Matadouro Muni-
cipal e o novo emplacamento das ruas, 
concluiu-se o ajardinamento do Largo 
do Theatro (Jardim Público); recente-
mente instalados a Santa Casa de 
Misericórdia e o sistema de luz elétri-
ca; em expansão, a Cia. Paulista opera-
va o ramal Rio Claro – São Carlos e o 
trecho até Jaú já havia sido concluído. 
Pela segunda vez o Imperador D. Pedro 
II foi aqui recepcionado.
 A paisagem que se destacava 
na paisagem urbana rio-clarense eram 
os casarões do Visconde de Rio Claro, 
dos Barões de Dourados e de Porto Feliz; 
as residências de Siqueira Campos, João 
José Fernandes (dos Azulejos Azuis 
Portugueses), Tomás Carlos Molina e do 
Coronel Marcello Schmidt; os prédios 
das Igrejas, do Theatro Phenix, da Cade-
ia – Câmara Municipal, da Estação 
Ferroviária; e as Praças do Largo da 
Matriz, da Boa Morte, de São Benedito e 
do Riachuelo.
 O histórico sobrado, gemina-
do, de valor principalmente ambiental, 
conservava as mesmas linhas arquitetô-
nicas da época em que foi construído; 
possuía desvão; envasaduras com ver-
gas retas, cimalha; esquadrias superio-
res; janelas de vidraça de guilhotina e 
escuro, apresentando entrada lateral, 
alpendre com estrutura de ferro. Festão 
ornamental de ramagens, ores e frutos 
envolviam a data inscrita no frontispí-

2cio. A construção tinha 800m ; sen-
do40m de extensão e a sua fachada 
prolongava-se para a rua onze. Os pila-
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A Demolição do Sobrado da Família 
França Machado Luz
Anselmo Ap. Selingardi Jr.
Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica
Inscrição: N. 1417 SP

Ornamento, ainda preservado, no teto 
próximo ao “hall” de entrada

“Hall” de entrada do lado oeste vendo escada 
em caracol e acesso ao salão

Antigo sobrado da Família França Machado (fachada principal leste)



res dos portões e dos gradis de ferro que 
davam acesso aos jardins do edifício 
exibiam ânforas. No quintal “belvedere” 
descortinava maravilhosa vista panorâ-
mica da cidade. Próximo, na avenida, 
outro sobrado contemporâneo se 
sobressaia na paisagem urbana.
 O sobrado foi alienado ao Sr. 
Sebastião Machado Luz (consta que a 
bela escada de madeira, em caracol, 
ligando os pavimentos térreo e superi-
or, foi obra sua), conceituado dentista 
se mudou para o prédio com sua espo-
sa, D. Elisa França Machado, e três 
filhos (lá nasceram os demais), dentre 
estes, os notáveis artistas plásticos 
Dennizard França Machado, Ilara Luz 
Machado e Pérola Machado Cassavia.

 Lamentavelmente, demolido 
foi um espetacular edifício; foram reti-
rados os gradis e balaústres de ferro, 
ânforas, a escada em caracol e demais 
componentes arquitetônicos. Posterior-
mente construiu-se o estabelecimento 
comercial inaugurado recentemente.

 Cumpre lembrar a destaca-
da atuação da saudosa e inesquecível 

a.Prof  Ilara, falecida em 2007, defen-
sora incansável da memória histórica 

rio-clarense, que 
promoveu a pre-
servação e a con-
servação de nos-
sos bens culturais 
à frente do Mu-
seu H. P. “Amador 
Bueno da Veiga” 
(por solicitação do 
ilustre Prefeito 
Dr. Álvaro Perin) 
durante vinte a-
nos e da Pinaco-
teca Municipal “Pimentel Junior” 
desde a fundação (vinte e cinco anos). 
Ministrou aulas em seu ateliê ao longo 
de sessenta e cinco anos e deixou cen-
tenas de pinturas (sobretudo em Rio 
Claro) espalhadas pelo Estado de São 
Paulo, pelo Brasil e por países da Amé-
rica do Sul, Central, do Norte e Euro-
pa. Numa feliz iniciativa do, extrema-
mente, culto Prof. José Antonio Carlos 
Chagas foram realizadas duas, concor-
ridas, de exposições de pintura em 
Manágua, na Nicarágua, visitadas por 
cônsules. Notório seu reconhecimento 
internacional.

 Registra-se o elegante Auditó-
rio da Santa Casa de Misericórdia, 
recentemente inaugurado, que exibe 
preciosa obra da Profa. Ilara doada pelos 
valorosos médicos daquela entidade. 
 Há de se ressaltar que a Profª. 
Ilara foi casada com Victorino Figuei-
redo Machado, excepcional Professor 
e extraordinária figura humana que 
lecionou para mais de trinta mil rio-
clarenses.•
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Detalhes da escada caracol

Atual estabelecimento comercial 
construído recentemente

“Belvedere” onde se descortinava maravilhosa vista panorâmica da cidade

Joaquim Teixeira das 
Neves, o “Teixeirão” 

(acervo: Câmara 
Municipal)

Festão ornamental no frontispício 
da ala leste ainda intacto

Sobrado geminado de fachada principal 
situada do lado oeste em demolição

Fragmento do 
festão ornamental 

testemunho da fase 
imperial rioclarense 

Detalhe da verga reta e cimalha
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 O bairro do Cascalho, perten-
cente atualmente ao Município de 
Cordeirópolis, foi criado há mais de 
130 anos como “Núcleo Colonial do 
Cascalho” pelo Governo da Província 
de São Paulo com o objetivo de atrair 
imigrantes com a perspectiva de con-

1quistar uma propriedade . 
 Ao mesmo tempo, por pres-
são dos fazendeiros convencidos de 
que a melhor forma de atrair o imi-
grante era oferecer-lhe terras, mas 
para que pudessem ser igualmente 
trabalhadores nas fazendas de café, o 
art. 3º da lei autorizava o governo a 
criar cinco núcleos coloniais pelo 
Estado, em condições definidas desta 
forma: 

“Art. 3º. O governo fica autorisado 
a crear até 5 nucleos coloniaes ao 
lado das estradas de ferro e mar-
gem de rios navegados, nas proxi-
midades dos principaes centros 
agricolas da provincia. 
§ 1.º - Para este fim, fará acquisi-
ção de terras de boa qualidade, 
proprias para a cultura, preferin-
do as já cultivadas, mandará 
medil-as, demarcal-as, dividil-as 
em lotes e construir nestas casas 
provisorias. 
§ 2.º - Os lotes, que deverão ser de 
10 hectares, serão classificados 
segundo a qualidade da terra, 
para serem vendidos aos immi-
grantes, á vista ou a praso. 
§ 3.º - O preço de cada lote será 
determinado pela qualidade da 
terra e outras condições de cultu-
ra, sendo reduzido á metade, 
quando fôr pago á vista. 
§ 4.º - O preço da casa provisoria 

não poderá exceder de 200$000. 
§ 5.º - O governo mandará abrir 
caminhos nos nucleos coloniaes 
(grifo nosso) e entre estes e a 
estação mais proxima da estrada 
de ferro. 
§ 6.º - Será creada uma cadeira 
mixta da instrucção primaria em 
cada nucleo colonial”.

 Um dos problemas da coloni-
zação tentada anteriormente era a 
distância dos núcleos consumidores e 
a ausência de bons meios de transpor-
te, situação equacionada com o § 5º, 
que “mandava” o Governo Provincial 
abrir “caminhos nos núcleos coloniais” 
até à estação mais próxima da estrada 
de ferro. 
 No caso do Cascalho, as áreas 
de terra que foram destinadas à cria-
ção do núcleo se estendiam até à mar-
gem da estrada de ferro da Companhia 
Paulista, a uma distância mínima da 
estação de Cordeiro, o que atendia 
plenamente aos dispositivos desta lei.
 Assim, desde o período em 
que o Cascalho esteve subordinado ao 
Governo de São Paulo, o problema da 
falta de comunicação com as outras 
povoações estava resolvido. 
 O impacto do Núcleo Coloni-
al de Cascalho na região ao redor da 
estação de Cordeiro foi tão grande 
que a circulação de mercadorias, 
pessoas e riquezas nesta região fez 
com que um proprietário local, Mano-
el Barbosa Guimarães, criasse, em 
março de 1886, a “Capela de Santo 
Antonio dos Cordeiros”, origem do 

2município de Cordeirópolis .
 Mais tarde, em 29 de maio de 
1904, o correspondente do jornal “O 

Estado de São Paulo” em Cordeiro, ao 
descrever a situação da povoação, fala 
não só sobre a sede do distrito como 
também da povoação de Cascalho: 

“Cascalho está vantajosamente a 
2 kilometros e pouco desta povoa-
ção [de Cordeiro], ligado por uma 
larga, mas mal conservada, 
avenida; é uma povoação regular, 
como de uns 700 habitantes, 
muito comercial pela proximida-
de de grandes e importantes 
fazendas e sede do núcleo colonial 
do mesmo nome.” 

 Apesar do que dizia o corres-
pondente, a via que ligava as duas 
povoações não era uma avenida, e sim 
uma estrada. Além disto, o Núcleo 
Colonial do Cascalho tinha sido eman-
cipado em 1893, ou seja, mais de dez 
anos antes do momento da redação 
da nota. 
 Quase vinte anos depois, 
uma notícia importante: o Governo 
do Estado iria construir uma varian-
te, ligando a estrada estadual, de 
Campinas a Ribeirão Preto, ao muni-
cípio de Rio Claro. 
 Segundo REIS, 1997, em 
1922 foi inaugurado o trecho “Campi-
nas-Ribeirão Preto, com 236 quilôme-
tros que, com o trecho aberto no ano 
anterior (São Paulo-Campinas), com-
pletava, em grande parte, o que era 
então conhecida como São Paulo-
Minas, com pouco mais de 350 quilô-

3metros .
 Pesquisando sobre esta estra-
da, descobrimos que, em 1979, o então 
deputado José Felicio Castellano pro-
pôs um projeto, transformado em lei, 

A estrada Cascalho -Rio Claro/SP:
de “Ramal de Rio Claro” a “Rodovia Constante Peruchi” 

Paulo César Tamiazo
Historiador

1. Pela Lei nº 28, de 29 de março de 1884, o Governo da Província de São Paulo iniciou o regime da imigração subvencionada, em que os valores gastos com as passagens de 
imigrantes provenientes “da Europa e ilhas dos Açores e Canarias” seriam indenizados para os que fossem “casados ou com filhos, que se applicarem á lavoura, nas colonias 
particulares, ou nos nucleos coloniaes que forem creados na provincia pelo governo geral ou provincial, por associações ou particulares.” In Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo – Legislação - http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1884/lei-28-29.03.1884.html

2. Correio Paulistano, 14 de março de 1886, p. 3: “Foram inaugurados, a 9 do corrente, na estação de Cordeiros, linha férrea Paulista, os trabalhos de construcção de uma capella 
que será erigida sob a invocação de Santo Antonio”. O jornal “O Paiz”, do Rio de Janeiro, no dia seguinte, dá a mesma notícia.

3. REIS, Nestor Goulart. Memória do transporte rodoviário – desenvolvimento das atividades rodoviárias de São Paulo. CPA Consultoria de Projetos em Artes, 1997, p. 61



para homenagear o Prefeito de Rio 
4Claro, Irineu Penteado , denominando 

a Rodovia SP-191, no trecho de Rio 
Claro a Charqueada, em sua homena-
gem. Na biografia do ilustre político 
rioclarense, a justificativa da proposi-
tura destacava: 

“Como participante desse Con-
gresso [Paulista de Estradas de 
Rodagem], Irineu Penteado inte-
grou uma das comissões técnicas, 
tendo afinal, conseguido inserir 
entre as suas conclusões, a 
implantação de uma variante da 
rodovia São Paulo-Ribeirão 
Preto, recém-construída (atual 
Rodovia Anhanguera), passando 
por Cascalho, Cordeirópolis, 
Santa Gertrudes e Rio Claro, 
colocando assim, em contato esta 
última cidade com as suas vizi-
nhas Limeira e Araras, então 
isoladas por via rodoviária (...)” 

 

 Em 2013, antes da descober-
ta destas informações, questionamos 
em artigo, para nossa coluna quinze-
nal, no site “Cordero Virtual”, ao recu-
perar notícias sobre Cascalho: 

“Em setembro, além das comemo-
rações do “Dia da Independên-
cia”, registra-se a construção da 
estrada “de Cascalho a Rio Claro” 
que, curiosamente, é nome oficial 
da Rodovia SP-316 - “Constante 
Peruchi”, no âmbito do DER – 
Departamento de Estradas de 
Rodagem, como se vê dos próprios 
mapas oficiais da autarquia. Será 
esta a verdadeira origem da estra-
da que, esperamos, deverá ser 

5reformada em breve?”

 A importância da construção 
desta estrada foi destacada pelos mora-
dores do Bairro do Cascalho, em telegra-
ma enviado ao jornal “O Estado de São 
Paulo”, que o transformou em uma 
reportagem: 

“... congratulando-se com o 
início dos serviços da estrada de 
rodagem de Cascalho a Rio Cla-
ro”. São seus signatários os 
representantes locais: ´Padre 
Luiz Stefanello, Tito Lívio Ferrei-
ra, Angelo Piscitelli, Mario 
Machado Oliveira, Fortunato 
della Coletta, Nestor José Rodri-
gues, Affonso Rosolini, João Quei-
roz, Victorio della Colleta, Este-
vam Colline e José Tomazella´”.

 Apesar do publicado, nos 
parece que "Rosolini" se refere à 
Rosolen e "Colline" se refere à "Ce-
lin" ou ao Picolini. É citado também 
o Padre Luiz Stefanello, da Paróquia 
de Nossa Senhora da Assunção, 
como uma liderança local, ao lado de 
outros nomes que parecem ser o 
diretor da escola pública local e 
alguns de seus professores, além de 
outros membros representativos da 
comunidade.
 No Relatório apresentado 
pelo então Presidente do Estado de 
São Paulo, Washington Luiz em 
1924, ao seu sucessor, Carlos de 
Campos, destacava-se, dentre as 
obras viárias realizadas, que: 

“A Estrada São Paulo-Minas já 
chegou à cidade de Ribeirão 
Preto. Em 1923, foram atacados 
e construídos os ramaes de Pra-
ta, Descalvado, São Carlos, Rio 

6Claro e Valinhos” . 

 Com os anos, a chamada 
Estrada São Paulo-Minas se transfor-

7mou na Rodovia Anhanguera , cujo 
primeiro trecho foi inaugurado em 
1948, com suas obras iniciadas em 25 
de janeiro de 1940. Somente em 1953 
foi aberto ao tráfego o segundo trecho. 
A estrada, em pista simples, atingiria 
nos anos seguintes a divisa de Minas 
Gerais, sendo que a duplicação total do 
trecho só se completaria somente no 
final do século XX.
 Voltando a Cordeirópolis, o 
ano de 1946 marca o início da urbani-
zação de um trecho que compreendia 
parte do antigo Núcleo Colonial do 
Cascalho, com a criação da Vila Barbo-
sa. Mesmo pertencendo a uma estrada 
estadual, que à época não era pavi-
mentada, uma pequena parte, se 
transformou em “Avenida Cascalho”. 
Anos depois, ela seria pavimentada 
com paralelepípedos provenientes do 
Centro da cidade. 
 A Lei Municipal nº 225, de 2 

8de julho de 1959  autorizava o calça-
mento, com paralelepípedos, da Aveni-
da Cascalho, a partir do viaduto da Rua 
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Toledo Barros até o fim do perímetro 
urbano e definia que a prefeitura 
utilizaria os paralelepípedos que seri-
am retirados das ruas da cidade e com-
prados outros, se necessário, cabendo 
aos proprietários, de ambas as mar-
gens, os pagamentos das despesas com 
o calçamento. 
 Ao iniciar-se a década de 1960, 
uma estrada estadual, que ligava a Rodo-
via Anhanguera, já plenamente pavimen-
tada, ao município de Rio Claro, continu-
ava em terra, somente com o citado tre-
cho em paralelepípedos. Nesta época, a 
ligação desta cidade tinha melhorado 
bastante, com a inauguração da Rodovia 
Washington Luis (SP-310).
 Quase no fim deste período, 
mais um trecho da rodovia estadual 
Cascalho-Rio Claro é pavimentado, 
também por iniciativa da Prefeitura de 
Cordeirópolis. De acordo com a Lei 
Municipal nº 550, de 16 de outubro de 

91968 , o Executivo ficava autorizado a 
abrir crédito especial para atender às 
despesas decorrentes “com a obra de 
pavimentação asfáltica na Estrada 
Estadual que passa defronte à Igreja 
Matriz N.S. da Assumpção, do Bairro do 
Cascalho”. 
 Demorou mais alguns anos 
para que houvesse mobilização política 
para a pavimentação da rodovia, inici-
almente do trecho Cascalho-Via 
Anhanguera. Em setembro de 1975, o 

10“Jornal de Cordeirópolis” anunciou,  
em manchete, a definição de que a 
estrada seria asfaltada, com recursos 
do Governo do Estado. 
 Durante o ano eleitoral de 
1976, a imprensa local deu destaque 
rotineiro aos preparativos para a pavi-
mentação deste trecho da estrada. No 
dia 11 de junho, dentro das comemora-
ções do aniversário de emancipação, 
foi anunciada pela Prefeitura a realiza-
ção de diversas obras, dentre elas o 
“asfaltamento da via de acesso”. 
 Em 31 de julho, anunciou-se, 
“para breve”, o início das obras, sendo 
que o Secretário Estadual de Trans-
portes estaria na cidade no dia 15 de 
agosto para vistoriar o início dos traba-
lhos. Esta data é especial para o Bairro 
do Cascalho, por se tratar do dia em 
que se comemora a padroeira Nossa 
Senhora da Assunção. 
 No dia 7 de agosto, o jornal volta 

a ressaltar a confirmação do início da 
pavimentação da estrada, repetindo a 
informação de que o Secretário Estadual 
dos Transportes estaria na cidade. Apesar 
disso, a visita do titular da Pasta só ocor-
reu na segunda quinzena do mês, frus-
trando a expectativa criada pela adminis-
tração municipal. Em 4 de setembro, 
anunciou-se que as obras estavam “em 
ritmo acelerado”. Depois disso, nada 
mais se falou sobre a rodovia.
 Em 1977, quando das come-
morações do aniversário de emancipa-
ção, a nova administração municipal 
anunciou uma das reivindicações 

levadas ao Governo do Estado: o asfal-
tamento da estrada estadual, na parte 
que ligava Cordeirópolis a Santa Ger-
trudes e Rio Claro. 
 Em junho de 1978, o assunto 
inicial não despertava mais interesse, e 
a parte de Cascalho era indicada como 
“rodovia já entregue ao tráfego, devida-
mente melhorada”. Conseguida a 
verba, e assinado o convênio, as obras 
se iniciaram logo em seguida, encer-
rando-se nos anos seguintes, sendo 
que em 29 de janeiro de 1983 foi inau-
gurada a pavimentação da rodovia 
Cordeirópolis-Rio Claro, onde foi colo-
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cado marco comemorativo, cuja placa 
desapareceu.
 Conforme dito anteriormen-
te, mesmo que a estrada estivesse 
pavimentada, um pequeno trecho, que 
correspondia à Avenida Vereador Vil-
son Diório, ligando o Centro de Cordei-
rópolis ao bairro Vila Barbosa, continu-
ava com os paralelepípedos. 
 Para resolver a situação, a 
administração municipal firmou 
convênio com o DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), para “exe-

cução de implantação e pavimentação 
da 2ª pista da Rodovia SP-316, entre os 
km. 162+500 e 163+100, inclusive 

11recapeamento” , no início do ano de 
1990, com as obras concluídas no ano 
seguinte.
 Nos últimos anos, nada mais 
de relevante foi feito, até que o Gover-
no do Estado anunciou que a rodovia 
seria contemplada com obras de 
melhoria financiadas com recursos do 
BID – Banco Interamericano de 

12Desenvolvimento . 

 Nos últimos anos, por meio 
da Lei Estadual nº 9.257, de 18 de 

13dezembro de 1995 , a rodovia foi deno-
minada “Constante Peruchi”, homena-
geando um membro de tradicional 
família do Bairro do Cascalho. 
 Ainda assim, considera-se 
justa uma homenagem que denomine, 
dentro do território do município de Rio 
Claro, uma obra de arte ou um trecho 
rodoviário homenageando a memória 
de Irineu Penteado, o responsável efeti-
vo pela criação da estrada.• 
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 A sociedade atual vive um 
período desafiador, pois precisa ampli-
ar as possibilidades de atendimento às 
demandas populacionais que aumen-
tam aceleradamente devido ao tempo 
de crise sociopolítico-econômica, que 
atinge de modo especial as classes 
sociais mais simples e frágeis.
 Vemos também, neste contex-
to, que o Estado não dá conta de cuidar e 
atender todas as demandas sociais, 
necessitando assim de parcerias com 
outros órgãos sociais para intensificar a 
oferta de soluções e cuidados devidos a 
cada pessoa que é constitucionalizada-
mente, “cidadão de direitos”. 
 Assim, diante deste cenário 
real de nosso País, destaca-se o traba-
lho e o envolvimento social do Terceiro 
Setor. Constatamos na colocação de 
Cazumbá (2014):

“Observa-se que o Terceiro Setor 
tem ocupado e desempenhado 
um papel importante na dinâmi-
ca da sociedade, uma vez que os 
cidadãos estão mais conscientes 
de seus direitos e, sobretudo, da 
importância de participar do 
processo de transformação de sua 
realidade e/ou do ambiente que o 
cerca. A importância das entida-
des que compõem o Terceiro 
Setor torna-se evidente quando 
verificamos as atividades que elas 
desenvolvem:
- atuam com uma variedade de 
questões que afetem a sociedade 
na área da assistência social, 
cultura, saúde, meio ambiente, 
lazer, esporte, educação, entre 
outros;
- prestam atendimento a pessoas 
e famílias à margem do processo 
produtivo ou fora do mercado de 
trabalho, sobretudo nas áreas da 
assistência social, educação e 
saúde;
- trabalham na garantia e defesa 
dos direitos dessa população;
- são de caráter privado, mas 

desenvolvem trabalhos de inte-
resses públicos;
- geram emprego, e estimulam o 
voluntariado.”

 Vemos então, que desta for-
ma, a sociedade civil adere à causa 
social de modo sensível, humanitário e 
fraternal, oferecendo serviços e solu-
ções sem fins lucrativos, visando à 
construção de uma sociedade mais 
justa, humana e com mais dignidade 
para o ser humano. Assim, surgem as 
ONGs, Associações e Fundações, 
enfim entidades filantrópicas que 
desenvolvem um trabalho institucio-
nal de qualidade, organizado e acom-
panhado pelas orientações técnicas de 
cada segmento de serviço oferecido. 
Como suporte aos seus objetivos de 
causa podem fazer parcerias com o 
Estado, por meio de suas organizações 
de Políticas Públicas e receber recur-
sos por subvenções municipais, esta-
duais e ou federais, auxílios eventuais 
ou então serem contemplados com 
diversas Emendas de Parlamentares. 
Serva (2011) esclarece esta relação entre 
sociedade civil e Estado a partir da CF88:

“A Constituição brasileira de 1988 
determina a atuação do Estado na 
Economia. O Estado figura na 
Economia como regulador e, 
concomitantemente, como agente 
que possui autorização constituci-
onal, porém em hipóteses excepci-
onais, para atuar na atividade 
econômica. No Brasil, as políticas 
neoliberais que ocasionaram a 
reforma do Estado foram implan-
tadas pelo governo do Presidente 
Fernando Collor de Mello, mas as 
modificações mais significativas 
foram ocasionadas no governo do 
Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Vejamos sua manifesta-
ção: Mudar o Estado significa, 
antes de tudo, abandonar visões do 
passado de um Estado assistencia-
lista e paternalista, de um Estado 

que, por força de circunstâncias, 
concentrava-se em larga medida 
na ação direta para produção de 
bens e de serviços. Hoje, todos 
sabemos que a produção de bens e 
serviços pode e deve ser transferi-
da à sociedade, à iniciativa priva-
da, com grande eficiência e com 
menor custo para o consumidor.”

 Por sua vez, cada entidade, 
desde a sua fundação, deve consolidar 
seu reconhecimento diante da socie-
dade, para isso conta com um arsenal 
burocrático ad intra e ad extra onde é 
adquirido gradualmente no decorrer 
história, títulos de Utilidade Pública, 
sejam eles nos âmbitos municipal, 
estadual ou federal, consolidando 
assim a credibilidade do poder político-
social, sendo reconhecida como enti-
dade necessária para o bom desenvol-
vimento do trabalho oferecido a popu-
lação em geral.

1. Como e porque surgiram as entida-
des sem fins filantrópicos em meio às 
Políticas Públicas? Qual sua validade 
de atuação?
 A partir do envolvimento e 
interesse do Terceiro Setor da Socieda-
de, a sociedade civil se organizou em 
busca de meios para atender as 
demandas da população mais pobre e 
carente; demandas estas que o Estado, 
infelizmente, não conseguem atender 
em sua totalidade, desta forma pode-
mos reetir sobre o seguinte texto: 

“As entidades sem fins lucrativos 
começaram a surgir diante da 
impossibilidade do Estado em 
solucionar os problemas que se 
agravaram com o advento das 
mudanças implantadas pelo siste-
ma capitalista, 1970, tanto de 
cunho econômico como nas áreas 
sociais, como a desigualdade soci-
al, a pobreza, a violência, poluição, 
e conitos dos mais diversos tipos 
que se intensificaram com esse 
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cenário. Desta forma em meio a 
este cenário de compromisso, 
envolvimento e pertencimento 
social as entidades oferecem seus 
serviços de acordo com os interes-
ses de seus objetivos estatuários. 
(CAVALCANTE apud SANTOS e 
SILVA, 2008).”

 Desta forma, em meio a este 
cenário de compromisso, envolvimento, 
sensibilidade e pertencimento social as 
entidades oferecem seus serviços de 
acordo com as demandas dos usuários 
de entorno, agindo com seus objetivos 
estatutários. Falando assim sobre a 
importância e a validade de entidades 
filantrópicas podemos destacar a colo-
cação de Cavalcante (2014):

“Estas entidades vêm desempe-
nhando e realizando atividades 
relevantes que possibilitam “desafo-
gar” o Estado e Município de suas 
obrigações por não deterem de 
capacidade técnica para desenvol-
ver projetos e programas que con-
tribuam para o desenvolvimento 
sustentável. O Estado disponibiliza 
recursos e as entidades se encarre-
gam de executar os programas e 
projetos por meio de Contratos de 
Gestão ou convênios.”

2. O que são e quais são as especifici-
dades de entidades filantrópicas 
existentes na sociedade?

2.1 - Associações
 Podemos conceber como 
conceito de associação: um grupo de 
pessoas que se reúne em busca de um 
objetivo comum, sem necessidade de 
obtenção de lucros acumulativos. Tem 
como objetivo um cunho humanitário, 
beneficente, cultural, trabalhando ora 
para a promoção humana, ora para a 
promoção de saúde, visando sempre o 
bem estar de seus usuários e, conse-
quentemente, da sociedade.
 Para aderir aos benefícios e 
oferecer seus serviços gratuitos, toda 
associação deve ter um CNPJ, que o 
outorga como pessoa jurídica, posteri-
ormente, ao ter reconhecimento, seus 
serviços alcançam a qualidade com os 
títulos de Utilidade Pública Municipal, 
Estadual e Federal. 
 As Associações também são 
divididas segundo as implicações de 
trabalhos oferecidos, isto nos segmen-
tos da saúde, educação, assistência 
social, cultura, entre outros. 

 De acordo com os seus objeti-
vos, plano de trabalho e de ação, con-
tam com uma Diretoria, de modo geral 
voluntária, e com associados, que 
estabelecem um Estatuto Social, um 
Regimento Interno, sempre deliberan-
do suas resoluções por meio de Assem-
bleias Ordinárias e Extraordinárias, 
quando necessário. Tais Assembleias 
contam com suas discussões dispostas 
em Atas. A Diretoria geralmente é 
composta de Presidente, Vice Presi-
dente, dois Secretários, três Conselhe-
iros Fiscais, entre outros técnicos 
profissionais que se fizerem necessári-
os para o bom andamento da entidade.

2.2. Associações de cunho da Assis-
tência Social
 Tratando-se de entidades 
sociais de assistência social, é impres-
cindível que seja inscrita no Conselho 
Municipal de Assistência Social e 
participe de suas reuniões mensais a 
fim de adequar-se às normas que 
regem o organismo e o trabalho de rede 
da Assistência Social, mantendo-se 
atualizada sobre as constantes mudan-
ças que ocorrem nas Leis que organi-
zam tais serviços de Proteção Social. 
Por sua vez, a Proteção Social ofereci-
da aos usuários destas entidades se 
encontra inserida em uma das seguin-
tes modalidades de atendimento:
• Proteção Social Básica;
• Proteção Social de Média Complexidade;
• Proteção Social de Alta Complexidade.
 Cada Associação dispõem 
suas especificidades para atender as 
diversas formas de demandas que 
atingem a estabilidade de direito de 
cada cidadão, seja ele criança, mulher, 
idoso, deficiente físico ou intelectual, 
morador de rua, dependente químico, 
etc. Para que este atendimento de 
mandatário seja oferecido com bons 
resultados pelas entidades é impres-
cindível que se descubra o Público Alvo 
de seus serviços, a fim de estabelecer 
seus Projetos.
 Ao realizar parcerias de traba-
lho com a Secretaria de Ação Social do 
Município, cada entidade desmitifica o 
tipo de Proteção a ser desenvolvido, que 
oferece instrumentos de atenção, capa-
citações, uxo de acesso, acompanha-
mento, encaminhamento e resolução 
do caso, na maioria das vezes. É impor-
tante destacar também que há um 
grande e sensível trabalho em rede, 
onde profissionais e organismos de 
várias áreas de atendimento se unem 
para um melhor desfecho do caso em 

questão, procurando devolver a dignida-
de aos envolvidos no processo.

2.3. Associações e parcerias com o 
Estado
 Como já foi citado acima, 
infelizmente, o Estado sozinho não dá 
conta das demandas populacionais, 
assim oferece às entidades funcionais 
da sociedade civil parcerias, com 
repasse de recursos, como podemos 
ver a seguir:
 Estabelece o regime jurídico 
das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade 
civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, median-
te a execução de atividades ou de pro-
jetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em ter-
mos de colaboração, em termos de 
fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a política de 
fomento, de colaboração e de coopera-
ção com organizações da sociedade 
civil (...). LEI Nº 13.019, DE 31 DE 
JULHO DE 2014, assinada pela Presi-
dente Dilma Rousseff.
 Porém, é importante salien-
tar que as Leis sancionadas sofrem 
modificações e implementos, com o 
passar do tempo, dependendo assim 
do interesse de gestão de cada Gover-
no; tais parcerias propiciam então 
transformações que ampliam, regula-
rizam e confirmam a parceria entre 
Estado e Sociedade Civil Organizada 
representada pelas entidades sociais 
sem fins lucrativos.
 As parcerias entre Sociedade 
Civil e o Poder Público Estatal conta 
com a atuação de Gestores das diversas 
Secretarias nos âmbitos municipais, 
estaduais e federais, que são os respon-
sáveis em receber e analisar os Proje-
tos das entidades e dispor tais projetos 
a outras instâncias para aprovação, 
como exemplo, pode ser citado: a 
Secretaria de Ação Social da Assistên-
cia Social Municipal faz os devidos 
encaminhamentos para o CMAS, para 
a Câmara Municipal e por fim o Poder 
Executivo para que efetive a Lei para 
repasse de recursos para que as enti-
dades possam efetivar seus serviços, 
por meio de Projetos. Sempre de acor-
do com a Lei Orçamentária do Municí-
pio. Lembramos também que tais 
órgãos Públicos fazem a avaliação e o 
Controle Social dos investimentos 
repassados e resultados, perante os 
usuários e a sociedade em geral. 
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 A APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) nasceu em 
1954, no Rio de Janeiro.
Caracteriza-se por ser uma sociedade 
civil e filantrópica, cujo objetivo princi-

pal é promover atenção integral à pes-
soa com deficiência, prioritariamente 
aquela com deficiência mental. 
 A APAE destaca-se por seu 
pioneirismo e capilaridade, estando 
presente, atualmente, em 2 mil municí-

pios em todo o território nacional.
 Rio Claro conta com uma 
unidade e sempre realiza um ótimo 
trabalho com competência e engaja-
mento de muitos profissionais envolvi-
dos no processo educativo.

3. Fundações
 As Fundações por sua vez, 
também têm um CNPJ, constituída 
Pessoa Jurídica livre e que dispense um 
trabalho de Utilidade Pública. Muitas 
vezes decorre de uma organização 
interna que dispõe um Patrimônio 
vinculado a um bem específico de 
utilização. Para melhor entender desta-
camos as palavras de Melchor (2012):

“Conforme estabelece o art. 62 do 
novo Código Civil: 'Para criar uma 
fundação, o seu instituidor fará, 
por escritura pública ou testa-
mento, dotação especial de bens 
livres, especificando o fim a que se 
destina, e declarando, se quiser, a 
maneira de administrá-la'. E com-
plementa em seu parágrafo único 
ao dispor sobre os objetivos sociais 
que deverá perseguir: 'A fundação 
somente poderá constituir-se para 
fins religiosos, morais, culturais 
ou de assistência' ”.

 Fundação é, então, sinônimo de 
patrimônio destinado a um fim em 
benefício da comunidade (ou parte dela), 
em decorrência de um estatuto social e 
sob a vigilância do Ministério Público.

3.1. Características fundamentais
 Seu patrimônio, ou seja, o 
conjunto de bens ou coisas com desti-
nação específica.
 Servir a fins de utilidade 
pública, quais sejam: religiosos, mora-
is, culturais ou de assistência.

3.2. Constituição de uma Fundação
 Escolhida à finalidade há 
necessidade de patrimônio para a 
constituição da fundação.

 Há duas hipóteses para se 
constituir uma fundação:
• por ato inter vivos – por meio de 
escritura pública, com interveniência 
do Ministério Público;
• causa mortis – por testamento, sendo 
imprescindível a presença do Ministé-
rio Público nos autos do inventário.

3.3. Requisitos a serem preenchidos
• Patrimônio composto de bens livres 
no momento da constituição ou da 
feitura do testamento;
• Ato constitutivo da fundação, em 
regra, por escritura pública, se vive o 
instituidor, ou ainda por testamento, 
no qual se doa o patrimônio necessário 
para futura constituição da entidade;
• A declaração da finalidade precípua e 
específica da fundação;
• O estatuto deverá conter algumas cláu-
sulas essenciais para ser levado a registro.
 Vemos assim, que são bem 
relevantes as diferenças entre as nor-
mativas que diferenciam as Associações 
das Fundações, porém o que importa, 
em ambos os casos, é o envolvimento 
com a causa social e o sentimento de 
pertencimento que une a Sociedade ao 
Estado, em busca de soluções que ame-
nizem as questões sociais que aigem, 
principalmente, os mais fracos e des-
protegidos membros da sociedade.

4. A seguir destacamos algumas 
Associações que trabalham junto à 
população rio-clarense
 Felizmente, a cidade de Rio 
Claro conta com o trabalho de várias 
Associações que atendem vários públi-
cos, as mesmas lutam para manter 
ativos os serviços oferecidos e assim 
contam com a ajuda da população 
local, que realiza gestos concretos e 
doam vários gêneros de alimentação e 

de higiene. Também desenvolvem 
parcerias com o Poder Público, recor-
rendo a Subvenções e Auxílios eventu-
ais, todos devidamente e burocratica-
mente organizados, disponibilizados e 
acompanhados pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, pelo núcleo 
do CMAS e pela Câmara Municipal.

5. Considerações finais
 Vimos, então, que o Estado ao 
fazer parcerias com Associações e Fun-
dações do Terceiro Setor, ou melhor, 
com a sociedade civil, permite que 
muitos resultados sejam alcançados em 
prol daqueles que precisam ser cuida-
dos e atendidos em suas necessidades e 
fragilidades ocasionadas pela vida. 
 Desta forma, as parcerias de 
trabalho, com repasse de recursos 
públicos, fazem com que o indivíduo 
social tenha uma qualidade de vida 
melhor e com mais dignidade, visto 
que tais indivíduos devem ser reco-
nhecidos como cidadãos de direitos.
 Vemos também que a sensibi-
lidade e a ação da sociedade ao coletar 
gêneros alimentícios ou de uso contí-
nuo para higiene pessoal torna- nos 
mais humanos e colaboradores na 
construção de uma sociedade mais 
envolvida e interessada pelo bem estar 
de todos, indistintamente. 
 Vale a pena sim, organizar, 
lutar e correr riscos por meio de associ-
ações e campanhas solidárias para 
fortalecer o ciclo vital da humanização 
que construímos e delegamos gradual-
mente a nossas crianças e jovens, 
futuros cidadãos.• 

 " É preciso correr riscos. Só 
entendemos direito o milagre da vida 
quando deixamos que o inesperado 
aconteça".  Paulo Coelho
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Trabalhos sócios educacionais revertem recursos para a APAE de Rio Claro / SP. 
Fonte: G1globo.com. Jornal da EPTV



Rua 1, nº 270 - Bairro da Saúde
 O Abrigo da Velhice São Vicen-
te de Paulo iniciou sua atuação em Rio 
Claro com a formação da “Primeira 
Conferência Vicentina”, em 15 de 
setembro de 1901. Denominada São 
João do Rio Claro, trabalhou conforme 

os preceitos do regulamento geral da 
sociedade São Vicente de Paulo até 
1911, quando, por força da ampliação 
de sua atividade, em resposta aos pro-
blemas sociais da época, e sendo neces-
sário regularizar sua instituição patri-
monial, fundou-se, em 8 de novembro 
de 1911, o Asilo São Vicente de Paulo, 
na condição de Obra Especial e a pedido 
do monsenhor Francisco Botti.
 Ao lado do trabalho de assis-
tência à velhice, na década de 20, foi 
aberta a Casa dos Meninos (ambos os 
sexos), denominada Cidade dos Meni-
nos Monsenhor Botti, que foi considera-
da marco de atendimento ao menor 
desamparado. Posteriormente, devido 
ao crescimento da cidade, o serviço 
prestado foi ampliado, criando outras 
entidades similares.

 Atualmente, com mais de cem 
anos de serviços prestados à comunida-
de rio-clarense o Abrigo da velhice man-
tém o mesmo zelo e atenção especial à 
população idosa, variando a idade entre 
65 a 96 anos. Tais moradores, em média 
112 idosos são divididos em duas alas - 
quartos individuais e coletivos, tendo o 
acompanhamento de diferentes profis-
sionais da saúde.
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Lar Espírita Esperidião Prado
Rua 16, nº247 - Bairro do Estádio
 Criado em 1964 por um grupo 
de voluntários espíritas, idealistas e 
generosos, o LEEP é uma instituição 
sem fins lucrativos cuja missão é aco-
lher e amparar a maternidade solitária. 
Diferente dos homens, as mulheres, em 
geral, lutam arduamente para não aban-

donar seus filhos e só o fazem quando se 
sentem completamente incapazes de 
mantê-los. É nessa situação que o LEEP 
atua, acolhendo a família e trabalhando 
para promover cada um de seus mem-
bros, restaurando lhes a autoestima 
abalada pela pobreza ou pela violência.
 A entidade conta com 8 (oito) 
casas compostas de dois dormitórios, 

sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 
uma pequena área de quintal. As casas 
são inteiramente montadas com fogão, 
geladeira, sofá, camas, armários, etc. e 
estão dispostas em torno de um pátio 
interno, com um bonito e bem cuidado 
jardim. São residências bem planejadas 
que permitem que uma família viva com 
dignidade e conforto.
 As mães trabalham fora e a 
maior exigência que lhes é feita é a de 
depositar 70% dos seus salários em uma 
conta poupança, pessoal, que represen-
tará um seguro para o futuro da família. 
A permanência no LEEP é a única 
possibilidade que essas famílias têm de 
conseguir formar uma reserva financei-
ra. Cada família pode permanecer abri-
gada por um período máximo de quatro 
anos. Durante este tempo, a mãe terá a 
possibilidade de crescer profissional-
mente, recuperar sua autoconfiança 
abalada pelos maus tratos e/ou abando-
no do companheiro e reorganizar a 
própria vida. A instituição está sempre 
pronta a auxiliá-la nessa reconstrução. 
Muitas famílias já conseguiram adquirir 
casa própria. 

Fachada interna do Lar Espiridião Prado.

Espaço para diversão no pátio do LEEP. Momentos de entrosamento entre as famílias acolhidas no lar.

Pe. Luís (esq. em pé) com internas e familiares
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 Diariamente participam de 
caminhadas, dinâmicas em grupo e 
atividades físicas, sempre de acordo 
com as condições físicas de cada um. 
Devido ao trabalho reconhecido, tal 
Instituição já adquiriu os Títulos de 
Utilidade Pública Municipal, Estadual e 
Federal, e por meio de parcerias com o 
Poder Público local recebe subvenções 
para dar continuidade a seus serviços de 
acolhimento e cuidados de idosos. Fachada. Rua 1,207 - Centro Pátio interno.

Lar Bethel
Av. 25, nº1432 - Bairro do Estádio
 O Lar Bethel, entidade sem fins 
lucrativos que há 60 anos presta um 
serviço inestimável em prol das idosas de 
Rio Claro e região, por meio de uma equi-

pe multiprofissional, desenvolve um 
trabalho acolhedor, humano e sensível, 
melhorando a qualidade de vida de suas 
internas que envelhecem com um míni-
mo de dignidade. Conta sempre com a 
doação de fraldas geriátricas nos tama-

nhos M, G e XG, pois são consumidas 
3.630 fraldas geriátricas ao mês, isto 
como um dos meios de higiene funda-
mentais para o conforto e bem-estar 
diário das “meninas” ali acolhidas pela 
instituição asilar.                                                 

Por meio de campanha realizada pelo Brechó 
do Véio foram arrecadadas e entregues ao Lar 
Bethel, no mês de fevereiro/2016 a quantia de 
992 fraldas geriátricas. Mostrando assim a 
solidariedade e a colaboração dos cidadãos 
rio-clarenses em ajudar estas entidades.

A atual Coordenadora Administrativa Adriana recorre ao Fundo Social de 
Solidariedade, por meio de sua Presidente Rosana Pinhatti Altimari, a fim 
de obter auxílio para realização de reformas nas estruturas do Lar Bethel 

para melhorar as acomodações e ampliar os atendimentos para novos 
acolhimentos, visto que a cada dia a demanda aumenta. Vemos assim, 
a validade e a necessidade de parcerias entre os órgãos que atendem às 

necessidades da sociedade, sejam eles da sociedade civil ou do Poder Público. 

Acima temos fotos de algumas internas em momentos de visitas, por parte da comunidade que adere 
a solidariedade e o conforto de uma visita, uma apresentação de música, um cafezinho à tarde, 

pequenos gestos que fazem um bem enorme a estas senhorinhas que trabalharam tanto na vida...
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Em Rio Claro - SP a economia 
solidária vem se desenvolvendo há 
alguns anos, com empenho da admi-
nistração municipal, com ações e 
empreendimentos em várias áreas.

Conforme Singer (2002) a 
economia solidária pauta-se na coope-
ração, onde os empreendimentos são 
administrados democraticamente 
buscando a autogestão, onde se desta-
ca os aspectos de geração de trabalho 
com a inclusão social. 

Dentre vários exemplos das 
iniciativas em ações que divulgam a 
temática, podemos ressaltar a realiza-
ção da I Conferência Municipal de 
Economia Solidária, realizada em 25 
e 26 de abril de 2014 no NAM (Nú-
cleo Administrativo Municipal) loca-
lizado no Alto do Santana (Figuras 1). 
A conferência teve como objetivo 
promover a elaboração de um Plano 
Municipal de Economia Solidária, 
que contou com o tema: "Construin-
do o Plano Municipal de Economia 
Solidária para promover o direito de 
produzir e viver de forma associativa 
e sustentável". Os eixos temáticos 
compreenderam discussões sobre: 
produção, comercialização e consu-
mo sustentável; financiamento, 
crédito e finanças solidárias; conheci-
mentos: educação, formação e asses-
soramento; e ambiente institucional: 
legislação e integração de políticas 
públicas. O evento teve participação 
de mais de 200 pessoas (RIO CLARO, 
2014), com a presença do poder 
público e sociedade civil, bem como 
da Universidade, com a participação 
de professores e alunos da UNESP 
(Universidade Estadual Paulista) de 
Rio Claro - SP, o que mostrou a impor-
tância do te-ma em relação à pesqui-
s a  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c o -
nhecimento sobre o assunto. 

Também podemos destacar 
a iniciativa de realização do seminá-
rio "Formação para Gestores Públi-
cos e Entidades de Fomento: Econo-
mia Solidária e a Gestão", que con-

tou com o tema “Projeto Rio Claro 
Solidária: construindo coletivos 
solidários e integrando territórios” 
(Figura 2). Igualmente realizado no 
NAM, em 25 e 26 de maio de 2015, 
contou com a presença da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social e 
a empresa EcosBio - Projetos Agroin-
dustriais e Ambientais. O evento 
teve dinâmicas com apresentação de 
diversas experiências em economia 
solidária, além de receber Empreen-
dimentos Econômicos Solidários, 
gestores e representantes de dife-
rentes cidades, como Louveira, 
Hortolândia, Leme, Franco da Ro-
cha, Piracicaba, Várzea Paulista, Li-
meira, Santa Gertrudes, São Carlos, 
São Paulo, Itupeva e Campinas. 
(RIO CLARO, 2015).

 Em 05 de agosto de 2015, no 
Departamento de Geografia da 
UNESP Rio Claro SP, foi realizado o 
Simpósio: “Economia solidária: um 
processo de transformação social” 
coordenado pela Profa. Dra. Ana Tere-
za Caceres Cortez (JORNAL CIDADE, 
2015). Na Figura 03 apresentamos a 
mesa de abertura do evento. As discus-
sões apresentaram a questão da econo-
mia solidária em âmbito nacional e 
local, os palestrantes do evento foram:  
Prof. Dr. Auro Aparecido Mendes do 
Departamento de Geografia da 
UNESP Rio Claro (SP) ; Prof. Valdemir 
dos Santos, gestor ambiental e douto-
rando na Universidade Federal de São 
Carlos; Profa. Dra. Ana Lúcia Cortego-
so, membro da coordenação colegiada 
da INCOOP – Incubadora Regional de 
Cooperativas Populares da Universida-
de Federal de São Carlos; e Profa. Dra. 
Silvia Aparecida Guarnieri Ortigoza do 
Departamento de Geografia, UNESP 
Rio Claro (SP).  Também houve work-
shop sobre artesanato, com a artesã 
Nadir, mostrando o aproveitamento de 
materiais. 

O evento também contou 
com o lançamento da Cartilha: “Eco-
nomia Solidária: uma nova forma de 
valorização humana”, de Ana Tereza 
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Caceres Cortez e Jessica Corgosinho 
Marcucci (Figura 04).  O material é 
ilustrado, no formato de revista em 
quadrinhos, em linguagem fácil e 
acessível onde são apresentados os 
princípios e valores referentes a forma 
de trabalho e práticas na Economia 
Solidária. A publicação mostra tam-
bém exemplos de iniciativas em Rio 
Claro (SP), como a COOPERVIVA - 
Cooperativa de Trabalho dos Catado-
res de Material Reaproveitável de Rio 
Claro SP, feiras solidárias, projetos 
relacionados a artesanato e reaprovei-
tamento de materiais, reuniões e 
fóruns de Economia Solidária. 

A COOPERVIVA trabalha 
com a coleta seletiva de materiais 
recicláveis (papel, metal, vidro e plásti-
co, principalmente), “Existe consenso 
de que os catadores realizam um servi-
ço de utilidade pública e que a reinser-
ção do lixo no ciclo produtivo gera 
benefícios positivos para a natureza e 
sociedade, pois promove a economia 
de recursos naturais e de espaços para 

o armazenamento de resíduos” (COR-
TEZ, 2013, p.83).  Quanto aos materi-
ais recicláveis, existe a coleta se-letiva 
nos bairros, mas a população também 
pode deixar materiais recicláveis nos 
ECOPONTOS de Rio Claro, pois os 
mesmos são encaminhados a coopera-
tiva. Hoje existem seis Ecopontos em 
Rio Claro, sendo: Ecoponto São 
Miguel; Ecoponto Cervezão; Ecoponto 
Jardim Figueira / Santa Elisa; Ecopon-
to Jardim São Paulo; Ecoponto Inoco-
op / Jardim Guanabara; e Ecoponto 
Jardim das Palmeiras (RIO CLARO, 
2016). 

Outras ações contemplam as 
feiras solidárias e de troca, projetos 
como “Biojoia” onde bijuterias são 
confeccionadas com sementes e proje-
to “Saber Fazer, Saber Viver”, onde são 
feitas bolsas a partir de reutilização de 
banners e faixas. (RIO CLARO – 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, 2013). 

Portanto, podemos dizer que 
a economia solidária se pauta na orga-

nização e cooperação visando a busca 
do desenvolvimento local de forma 
sustentável, com valorização do traba-
lho. Conforme maior divulgação das 
iniciativas, seja por meio de notícias, 
rádio, exposições e outras formas vari-
adas, pode-se almejar maior envolvi-
mento na participação das ações de 
coleta seletiva, bem como na compra 
dos bens produzidos de forma solidá-
ria.  Deste modo, observamos que em 
Rio Claro a Economia Solidária vem 
inovando, concretizando ideias, fir-
mando passos e possibilidades de 
desenvolvimento.•
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Introdução
 Mesmo com os avanços tec-
nológicos e democratizantes da socie-
dade atual é sabido que diversos aspec-
tos relacionados às instituições escola-
res permanecem os mesmos, princi-
palmente quando se diz respeito às 
questões Infraestruturais e layout das 
mesmas; desta maneira, um recurso 
didático com o potencial pedagógico 
que a lousa possui, acaba passando 
despercebido tanto para os professores 
quanto para os alunos, devido ao fato 
de estar enraizado no contexto da sala 
de aula. 
 Sendo assim, deve-se sempre 
buscar, por parte dos docentes, romper 
com essas amarras históricas e tradici-
onalistas e explorar ao máximo as 
potencialidades que um simples qua-
dro-negro, nomenclatura esta com a 
qual o mesmo ficou mundialmente 
conhecido, ainda possui nos dias atua-
is, pois de acordo com Malysz (2007, 
p.08) “o quadro-negro é um recurso 
presente na sala e indispensável, na 
medida em que ocupa toda a parede da 
frente e fica visível o tempo todo. 
Colocar tópicos do tema, os objetivos a 
serem perseguidos, esquemas de con-
dução de raciocínio no diálogo com os 
alunos na lousa, facilita ao professor e 
também aos alunos o acompanhamen-
to da sequência da aula”.
 Ou seja, observa-se que dentro 
dos processos que permeiam o ensino, o 
uso de recursos que facilitem a compre-
ensão dos alunos, faz parte do rol de 
mecanismos que os docentes, compro-
metidos com a formação de cidadão 
críticos e reexivos, têm que lançar mão 
diariamente.  Os professores de Geogra-
fia, devido à abrangência do ensino e a 
possibilidade de interdisciplinaridade, 
podem e devem tornar a aula mais dinâ-
mica e prazerosa para os estudantes 

utilizando-se ao máximo dos recursos 
disponíveis, como a lousa. 
 Durante as atividades de 
estágio supervisionado realizadas na 
E.T.E.C. Prof. Armando Bayeux da 
Silva, escola técnica referência no 
município de Rio Claro – SP e região; 
foi possível notar, por nós docentes em 
formação, que o professor de Geografia 
da conceituada unidade escolar faz 
uso do recurso didático-pedagógico 
lousa como uma ferramenta importan-
tíssima frente aos processos de ensino-
aprendizagem de conceitos geográfi-
cos em suas aulas, tornando-as mais 
interativas e dinâmicas.  

A evolução histórica do 
quadro-negro no contexto 
educacional 
 A atualidade é marcada pelos 
avanços tecnológicos, e por isto as 
escolas, de modo geral, vêm buscando 
ao máximo informatizar o ambiente 
escolar fazendo uso dos recursos como 
os projetores de vídeo, apresentações 
em Power Point, videoconferência e 
computadores no processo de ensino-
aprendizagem, entretanto, pouca 
gente se lembra de que 99% ou mais, 
das escolas brasileiras ainda seguem o 
mesmo modelo de cerca de mil anos 
atrás; modelo este que foi inventado na 
universidade medieval, onde as cartei-
ras são enfileiradas e viradas para 
frente, ou seja, direcionando a atenção 
dos alunos para o professor. 
 Os recursos didático-peda-
gógicos lousa e giz foram os principais 
recursos tecnológicos usados pelos 
docentes e estes são considerados 
invenções recentes, há cerca de 200 
anos, e que se perpetuam no cotidiano 
escolar até os dias atuais, ou seja, deste 
modo observa-se que o novo e o velho 
coexistem em um mesmo ambiente, 

pois foi recente o “boom” tecnológico 
no Brasil e no mundo.
 As salas de aula medievais 
foram uma adaptação do formato da 
academia Grega, pois houve uma 
necessidade de adequação do espaço 
físico, para alocar o maior número possí-
vel de alunos. Neste sentido, se colocar-
mos em segundo plano a questão das 
novas tecnologias e recursos digitais 
existentes nos dias atuais, o quadro-
negro é o mais “novo” dentro de uma 
sala de aula. O recurso foi desenvolvido 
por James Pillans, em 1801 e em seus 
primórdios era um amplo quadro feito 
de ardósia na cor negra ou cinza escura, 
que era fixado na parece ou apoiado em 
cavaletes e utilizado para os mesmos 
fins que ainda hoje possui, ou seja, o de 
facilitar a compreensão de determinado 
conteúdo.
 Atualmente, o quadro- negro, 
que também passou a ser conhecido 
como lousa, possui na maioria das vezes 
a coloração verde. As lousas passaram a 
ser confeccionadas em madeira e não 
mais em ardósia e a tinta verde, própria 
para a escrita, é passada nessa tela de 
madeira.  No entanto, o giz já era usado 
há muito tempo para escrever em tabu-
letas, Camargo (2000, p. 117) expõe 
que a transformação no modo de con-
feccionar a lousa foi “para atender às 
exigências da moderna higiene tem-se 
procurado fazer a lousa de cor branca 
com giz preto, quadro marrom, azul 
celeste e azeitonado. Parece-me que 
este último é a coloração mais indicada. 
Estão com a palavra os oftalmologistas”.
 A lousa nada mais é do que 
uma tabuleta grande, utilizada pelo 
professor para passar os conhecimen-
tos aos alunos de maneira mais didáti-
ca, por meio da escrita, das representa-
ções, etc. Sendo assim, pode-se dizer 
que o recurso lousa foi uma enorme 
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revolução no ensino, pois antes dela os 
professores não tinham como escrever 
ou representar nada que todos os alu-
nos pudessem ver ao mesmo tempo, 
fato este que contribuía para que o 
processo de ensino-aprendizagem 
fosse prejudicado.
 No final do século XIX é que o 
uso do então quadro-negro começa a 
ocupar um espaço central na sala de 
aula e torna-se a ferramenta de princi-
pal apoio ao professor, período em que 
paulatinamente consolidam-se os 
sistemas públicos de instrução ele-
mentar e, juntamente a isso, crescem 
as exigências de um mínimo de mobi-
liário e material escolar que as escolas 
deveriam fornecer aos alunos. 
 À medida que se introduz o 
método simultâneo, o quadro-negro 
assume o seu lugar privilegiado na 
sala de aula, junto com os quadros 
murais, os mapas, o abecedário, etc. 
Com o realismo pedagógico e o méto-
do intuitivo, aumenta-se também a 
gama de recursos materiais didáticos 
em sala de aula como auxiliares do 
processo ensino-aprendizagem, per-
mitindo ao professor tornar as aulas 
mais dinâmicas e atrativas.
 As vantagens do uso do qua-
dro-negro estavam e ainda está na 
possibilidade de o professor utilizar-se 
desse dispositivo para o ensino simul-
tâneo das primeiras lições de leitura e 
de escrita, além de possibilitar repre-
sentar e esquematizar conteúdos, 
deste modo à lousa é indispensável 
dentro dos processos que permeiam o 
ensino, pois de acordo com Chartier 
(2002, p.17) a mesma faz parte de “um 
ritual diário de escrita para fixar 
discursos e práticas pedagógicas”. A 
lousa ou ardósia também fazia parte do 
material escolar do aluno, sendo o seu 
único instrumento de trabalho até 
meados do século XIX, antes da gene-
ralização do uso do caderno escolar, 
onde os alunos passaram a escrever 
em folhas de papel e utilizar lápis. 
Segundo Bastos:

É um quadrado de madeira que 
protege a fina placa de xisto 
retangular (de 20 a 30 cm de 
comprimento por 15 de largura), 
muitas vezes quadriculado. Os 
alunos fazem sobre a ardósia 
várias atividades antes de as copi-
arem no caderno - as operações 
matemáticas, a decomposição de 
frases, escrevem os resultados do 
cálculo mental, desenham 11. 

Além de escrever e calcular, a 
ardósia foi o suporte essencial das 
interrogações orais do professor 
(BASTOS, 2005, p.05).

 Observa-se com a perspectiva 
apresentada que a lousa ou quadro-
negro é um recurso didático-pe-
dagógico que foi muito importante 
dentro do contexto dos processos de 
ensino-aprendizagem e que ainda hoje 
pode e deve ser utilizado pelo professor 
como uma ferramenta de trabalho 
essencial, pois permite que se produ-
zam “esquemas” e representações que 
auxiliam na compreensão de determi-
nado assunto, principalmente na disci-
plina de Geografia.

As potencialidades do uso 
da lousa no processo 
de ensino-aprendizagem
 É sabido que, atualmente, 
existe uma desmotivação geral dos 
alunos pelas aulas, isto se dá devido 
principalmente pelas tradições exis-
tentes no seio da instituição escolar; 
esta que é tecnocrata e mecanicista, 
onde a ação de “decorar” conteúdos e 
repassá-los em uma prova no final do 
bimestre ou semestre é o objetivo a ser 
alcançado, tanto pelos alunos quanto 
pelo professor, ou seja, o que ainda 
prevalece quanto às relações de ensi-
no-aprendizagem é a abordagem tradi-
cional, que segundo Santos é aquela 
em que:

A prática educativa caracteriza-
da pela transmissão dos conheci-
mentos acumulados pela huma-
nidade ao longo dos tempos. 
Essa tarefa cabe essencialmente 
ao professor em situações de sala 
de aula, agindo independente-
mente dos interesses dos alunos 
em relação aos conteúdos das 
disciplinas. (SANTOS, 2005, 
p.21).

 
 Os conteúdos ensinados não 
causam no aluno o sentimento de 
pertencimento e significação e, por 
esse motivo, não os consideram 
importantes como algo que venha 
somar a sua formação.  Observa-se 
que nas últimas décadas os índices de 
estudantes com dificuldades no 
processo de ensino- aprendizagem 
vem aumentando significativamente, 
uma vez que não existe uma relação 
entre o cotidiano e o estudado. Este 
fator associado ao despreparo dos 

professores em sua formação inicial, 
as estruturas precárias das salas de 
aula, etc. acabam por tornar as aulas 
maçantes e sem sentido.
 Uma justificativa muito co-
mumente utilizada pela coordena-
ção/ direção da unidade escolar, de 
modo geral, e também pelos professo-
res, é que suas aulas são desinteres-
santes para os alunos devido à carên-
cia de recursos de cunho tecnológico 
e científico que atraiam a atenção dos 
estudantes. Todos estes fatos permei-
am a realidade escolar, entretanto, os 
docentes, em especial os professores 
da disciplina de Geografia, deveriam 
explorar ao máximo as potencialida-
des do uso da lousa para que todos os 
alunos, os que têm acesso aos recur-
sos tecnológicos e os quem não têm, 
sejam capazes de compreender os 
assuntos tratados na disciplina.  
Sendo assim, Gomes (2007, p.1214) 
aponta que as principais vantagens de 
ainda hoje se utilizar a lousa dentro 
dos processos que envolvem o ensino 
são que a mesma “pode ser utilizada 
facilmente: não exige habilidades 
especiais nem equipamentos dispen-
diosos; facilita a correção e as altera-
ções nos assuntos apresentados; 
torna possível a participação efetiva 
da classe: os alunos podem escrever 
na lousa; é um recurso econômico”. 
Ou seja, nota-se que a lousa tem 
potenciais assim como qualquer 
outro recurso tecnológico e da 
mesma maneira que os mesmos pos-
suem todo um preparo e técnica de 
utilização o quadro-negro também. 
Segundo Wittich e Schuler:
 

Mesmo nesta moderna era do 
espaço, o quadro-negro continua 
a ser um meio básico para a apre-
sentação de fatos. Os professores 
poderão empregá-lo com maior 
eficiência, se compreenderem de 
maneira mais completa as suas 
características, exibilidade e 
oportunidades que oferece para a 
instrução eficiente. (WITTICH e 
SCHULLER, 1964, p.256).

O uso do recurso didático lousa 
nas aulas de Geografia a partir 
das observações de estágio 
supervisionado - um relato 
de experiência
 A partir da realização dos 
estágios supervisionados muitos dos 
aspectos relacionados à identidade do 
professor em formação são comple-
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mentados. Diante desta colocação será 
relatada a experiência de observação 
de aulas de Geografia, dentro do 
processo de estágio supervisionado, na 
E.T.E.C. Prof. Armando Bayeux da 
Silva – Rio Claro/SP, pelos alunos-
estagiários Thainá Mirela Murbach e 
José Crespo Neto.
 Durante as aulas foi possível 
observar como o professor acompa-
nhado lidava com o recurso didático 
lousa. O professor João Carlos L. da 
Cruz, por lecionar no ensino médio 
em uma escola que possui recursos 
infraestruturais de boa qualidade, 
não resume suas aulas apenas ao uso 
das novas tecnologias que a unidade 
escolar oferece, pelo contrário, o 
mencionado professor diversifica os 
recursos que utiliza ao longo das 
aulas; entretanto um elemento usado 
com frequência e que possibilita uma 
maior compreensão dos conteúdos 
trabalhados é a lousa. O professor 
conforme vai expondo o conteúdo, 
seja com auxílio de novas tecnologias 
ou não, vai construindo conjunta-
mente com os alunos um grande 
“resumo” esquematizado, como se 
fosse um mapa conceitual dos ele-
mentos chaves daquela aula; permi-
tindo assim que os alunos participem 
da aula, além de torná-la dinâmica e 
interativa. 
 Observa-se então que, mesmo 
a instituição sendo referência dentro do 
município de Rio Claro – SP, devido seu 
ensino mais profissionalizante, a 
mesma preza pela formação de cida-
dãos críticos e reexivos.
 Desta maneira ao utilizar- se 
da lousa como referência, o professor 
de Geografia da escola está explorando 
suas potencialidades, sem, por exem-
plo, deixar de fazer uso de novos recur-
sos tecnológicos fazendo com que haja 
uma aproximação entre professor e 
aluno, pois de acordo com Müller 
(2002, p.276) “a relação professor-
aluno é uma condição do processo de 
aprendizagem, pois essa relação dina-
miza e dá sentido ao processo educati-
vo”. Ou seja, nesta perspectiva foi 
possível perceber que existe por parte 
do professor uma tentativa de fazer 
com que suas aulas sejam significantes 
para os estudantes, e que seja dotada 
de recursos que facilitem o processo de 
ensino-aprendizagem, com o objetivo 
de tornar o relacionamento entre 
professor e aluno algo que comple-
mente os demais aspectos, assim como 
evidencia Kaercher que diz:

Cabe a nós incentivar para que 
oresçam e desencadeiem se 
novos pontos de interrogação. A 
partir deles, o aluno poderá criar 
uma maior autonomia do pensar 
e, o que é mais importante, um 
pensar menos preconceituoso e 
com menos certezas imutáveis. 
Estar mais aberto ao novo e ao 
outro (KAERCHER, 1998, p.137).

Considerações Finais
 Diante do exposto empreen-
de-se o quão importante é a utilização 
do recurso didático-pedagógico lousa no 
processo de ensino-aprendizagem de 
modo geral. Dentro deste contexto, 
pode-se dizer que a lousa, ainda hoje, é 
um recurso que pode e deve ser ampla-
mente explorado pelos docentes, pois 
mesmo sendo utilizada como recurso 
pelos professores, desde os primórdios 
do ensino, a lousa apresenta potenciali-
dades que se somados ou não as novas 
tecnologias, pode ser um instrumento 
riquíssimo dentro das salas de aula.
 Com a introdução da lousa 
nas salas de aula, o professor consegue 
organizar suas ideias e assim facilitar 
os processos que permeiam o ensino, 
neste sentido deve-se compreender 
que ao utilizar-se da lousa, como um 
facilitador pedagógico, o docente não 
deve apenas transcrever um determi-
nado conceito e pedir aos alunos o 
repassem nos cadernos, tornando a 
aula desinteressante e sem sentido. O 
professor deve tentar “romper” as 
amarras do tradicionalismo para for-
mar cidadãos críticos e reexivos e não 
meros reprodutores de cópias de tex-
tos. Sendo assim, cabe ao professor, em 
especial o de Geografia, utilizar-se das 
potencialidades que o recurso lousa 

oferece e tentar, ao máximo, represen-
tar os conceitos geográficos desenvol-
vendo “esquemas” conjuntamente 
com os estudantes a fim de estimulá-
los a participar da aula e assim melho-
rar o relacionamento entre professor e 
aluno, além de tornar a aula mais dinâ-
mica, prazerosa e acima de tudo signi-
ficante para o discente, de modo que a 
disciplina de Geografia contribua em 
sua formação. 
 Com as inovações tecnológi-
cas da atualidade, inúmeros foram os 
recursos didático-pedagógicos criados 
para auxiliar o professor em sala de aula, 
como por exemplo, vídeos, apresenta-
ções de slides, lousas digitais, etc., 
entretanto não se pode esquecer que 
infelizmente poucas escolas têm acesso 
a este tipo de material.  Acreditamos 
que nós, como docentes em formação, 
devemos fazer uso dos recursos que 
temos disponíveis para tornar as aulas 
mais atrativas e interessantes.
 A partir das observações de estágio 
supervisionado foi possível notar que o 
professor de Geografia acompanhado, 
faz uso tanto das novas quanto das 
“velhas” tecnologias, para facilitar os 
processos de ensino-aprendizagem dos 
conceitos geográficos em uma escola 
técnica de referência no município de 
Rio Claro- SP.•
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 O presente artigo analisa a 
importância da fotografia histórica e de 
sua linguagem e realiza ainda uma breve 
análise sobre as fotografias do acervo do 
Arquivo Público e Histórico do Município 
de Rio Claro/SP.
 Desde a antiguidade, as foto-
grafias comprovam a trajetória de aconte-
cimentos históricos, assim, essa é uma 
herança do nosso passado, presente e 
futuro, e também para nossa memória. 
Nesse sentido, constantemente os profis-
sionais vêm aperfeiçoando as técnicas 
fotográficas. A arte fotográfica é uma 
técnica muito importante na nossa histó-
ria, pois, é por meio dela que constatamos 
e legitimamos os acontecimentos do 
passado da nossa cidade.
 Em relação à origem do nome 
fotografia, Lima (1988) salienta que: 

“Existem duas origens do nome 
fotografia. A primeira vem da 
Grécia, é usada nos países ociden-
tais, e surgiu na França (foto = luz, 
grafia = escrita). Através desse 
nome a fotografia é a arte de 
escrever com a luz, o que a define 
como uma escrita. A segunda 
forma é de origem oriental. No 
Japão fotografia se diz sha-shin, 
que quer dizer reexo da realida-
de. Por essa origem, fotografia é 
uma forma de expressão visual” 
(LIMA, 1988: p.17).

 Nesse sentido, a linguagem 
fotográfica é utilizada em vários ramos 
da ciência, e pode ser interpretada de 
diferentes formas, assim, na arte foto-
gráfica, Lima (1988) ressalta ainda que 
“todos podem interpretar segundo o seu 
saber pessoal” (LIMA, 1988: p.13).

 Compreendemos que a lin-
guagem fotográfica é utilizada em 
várias especialidades da ciência, visto 
que, a fotografia é um processo físico-
químico em que a escrita é realizada 
através da luz.
 Em relação à importância da 
arte fotográfica GASTALDONI (2006), 
salienta que: 

“Na fotografia, essa marca do 
tempo é de dupla natureza. Em 
parte ela é ditada pelo período 
histórico em que a fotografia foi 
produzida; em parte é fruto da 
interação mental do fotógrafo 
com a sua época. Assim, aspec-
tos de moda ou arquitetura, só 
para citar dois exemplos, são 
detalhes registrados pelas foto-
grafias que as transformarão, 
um dia, em documentos para os 
historiadores de tempos futu-
ros; já com o fotógrafo propria-
mente dito, a relação é de outra 
ordem e se dá a partir do seu 
histórico pessoal. A visão de 
mundo do fotógrafo é decorrente 
de tudo aquilo que ele leu, ouviu, 
viu e sentiu, uma espécie de 
memória cultural que, de algum 
modo, se manifesta em suas 
fotografias.” (GASTALDONI, 
2006: p. 4). (grifo nosso)

A Importância do Acervo Fotográfico 
do Arquivo Público e Histórico do 
Município de Rio Claro/SP
 O Arquivo Público e Histórico 
do Município de Rio Claro é uma enti-
dade autárquica e foi fundado pela Lei 
Municipal Nº1573, de 11 de outubro 
de 1979, que tem como atribuições:

“Garantir acesso às informações 
contidas na documentação sob 
sua custódia, ressalvados os 
casos de sigilo protegidos por 
Lei;
Receber, por transferências ou 
recolhimento, os documentos 
produzidos e acumulados pelo 
poder público municipal;
Receber, por doação ou compra, 
documentos de origem privada 
de interesse do município;
Produzir documentos que regis-
trem expressões culturais da 
comunidade;
Promover integração sistêmica 
com os arquivos correntes e 
setores de protocolo da Prefeitu-
ra Municipal;
Manter intercâmbio com insti-
tuições afins, nacionais e estran-
geiras; 
Custodiar, por intermédio de 
acordos previamente afirmados, 
e se houver conveniência e 
oportunidade, documentos de 
outras esferas e poderes gover-
namentais.” (CAMPOS, 2013).
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O Caso do Acervo Fotográfico do Arquivo Público e Histórico do Município 
de Rio Claro-SP

Loja Maçônica Estrela do Rio Claro, da cidade 
de Rio Claro – SP. Fundada em 1895.

Fonte: http://arlspentalpha.webnode.com.br/



 Sendo assim, no decorrer da 
sua história, o Arquivo Público e His-
tórico do Município de Rio Claro 
sofreu algumas modificações, dentre 
elas a mudança de endereço, pois, em 
meados do ano de 1981, o Arquivo 
Público e Histórico do Município de 
Rio Claro instalou-se nas dependên-
cias da Escola Estadual de Primeiro e 
Segundo Grau Chanceler Raul Fer-
nandes, à Rua 2 nº 2877. Já no ano de 
1984, o Arquivo foi transferido para o 
prédio da Avenida 3, esquina com 
Rua 7. No presente momento, o 
Arquivo encontra-se instalado no 
prédio no Núcleo de Administração 
Municipal (NAM).
 O Arquivo Público e Histórico 
do Município de Rio Claro possui gran-

de responsabilidade sobre os docu-
mentos antigos que relatam a história 
do nosso Município. As imagens ane-
xas retratam um pouco da história do 
nosso município e do trabalho da equi-
pe que cuida de todo o acervo.
 Em relação à importância da 
arte fotográfica para o município de Rio 
Claro, Mainardi (2011) salienta que 
“pela linguagem de obra de arte, em que 
o olhar direcionado, equilibrado, bem 
composto ganha forma e narra determi-
nado momento histórico com a sensibi-
lidade e a sutileza do olhar artístico.” 
(MAINARDI, 2013: p. 13). Neste con-
texto, a arte fotográfica é fundamental 
para o acervo do Arquivo Público e His-
tórico do Município de Rio Claro, desse 
modo, Mainardi (2011) salienta que:

“O Arquivo Público do Município 
ampliará seu acervo, enriquecen-
do-o de olhares artísticos sobre 
nossa cidade, fortalecendo a rela-
ção entre Arte e História, ressal-
tando que a fotografia é arte contri-
buinte para a documentação histó-
rica, pois a História segue seu 
rumo e a fotografia o registra com 
olhares artísticos. Dessa forma, o 
Município de Rio Claro se autorre-
trata com arte. Cabe, sim, ao 
Arquivo, ampliar o seu acervo, e 
fazê-lo com arte é magnífico”. 
(MAINARDI, 2013: p.13)
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Fotografia do Núcleo Urbano do Município de Rio Claro em 1935.
Imagem do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Fotografia do Mercado Público da cidade de Rio Claro. Inaugurado em 1897.
Imagem do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.  
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Breves Considerações Finais
 Nesse sentido preservar e 
prestigiar nosso passado é um dever 
de todos, pois  relembrando e apren-
dendo com o passado, podemos pro-
por um presente e um futuro excelen-
tes. Dessa forma, as ações do Arquivo 
Público nos auxiliam a pensar e ree-
tir a cidade que queremos.
 O Arquivo Público e Histó-
rico do Município de Rio Claro reali-
za a preservação e a acessibilidade de 
documentos históricos e de fotografi-
as e utiliza esses materiais para a 
realização de publicações técnicas e 
de livros, conforme uxograma:

 Nesse contexto, o fotógra-
fo profissional e o amador fazem 
parte da história do município de 
Rio Claro/SP, pois, cada um com 
seu olhar e com sua sensibilidade 
eternizam os momentos do passa-
do permitindo que as gerações 
seguintes consigam interpretar 
momentos da nossa história.
 Dessa forma, as fotografi-
as históricas são diferentes tempos 
captados pelo fotógrafo e que 
podem ser interpretadas séculos 
depois pela sociedade contempo-
rânea.•

Fotografia antiga do Museu.
Fonte: www.visiterioclaro.com.br 

Fotografia da Antiga sede da Prefeitura de Rio Claro.
Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 

Lembrança do Centenário de Rio Claro. 1827 – Junho – 1927. 
Trecho da Rua 3. Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro.

Fotografia da Estação da Cia. Paulista, inaugurada em 1876 e demolida em 
1910. Rio Claro (SP). Acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. 



1 Este artigo  apresenta os 
resultados obtidos a partir das experiên-
cias e atividades desenvolvidas, em 
2015, no Projeto de Extensão do Institu-
to de Geociências e Ciências Exatas da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP) – Rio 
Claro SP, intitulado Cartografia Tátil e 
Mapavox: Uma alternativa para cons-
trução de Mapas e Jogos Táteis. 
 O fato das questões relativas à 
ordenação espacial, direta ou indireta-
mente, envolverem todos os seres huma-
nos, sejam eles pessoas com deficiência 
ou não, infelizmente, repercute na práti-
ca de maneira desigual e segregada. 
Devido a pouca disponibilidade de refe-
renciais bibliográficos e de materiais 
sobre o ensino de Geografia com pessoas 
portadoras de deficiência visual, a per-
cepção do cego perante o mundo que o 
cerca torna-se restrita (FREITAS, 2011). 
 Nessa perspectiva, o principal 
objetivo deste projeto de extensão foi 
desenvolver, divulgar e aplicar materiais 
didáticos capazes de incluir pessoas com 
deficiência visual (cegos e indivíduos 
com baixa visão) no processo ensino-
aprendizagem da ciência geográfica, 
desenvolvendo nos participantes a com-
preensão do “espaço” e introduzindo as 
noções básicas do alfabeto geográfico de 
localização e orientação, adequando-as 
às condições especiais dos alunos. 
 Neste documento apresenta-
mos os procedimentos metodológicos 
adotados na construção dos conjuntos 

didáticos, juntamente com a descrição de 
algumas das atividades práticas que 
compôs o cronograma pré-estabelecido 
para o ano de 2015. Dentre os produtos e 
atividades realizadas destacam-se:
• Construção das maquetes do Mapa 
Mundi, Pangeia, quebra-cabeça tátil da 
Pangeia, sala de atividades do CMAC e 
ciclo hidrológico (modelo aquário); 
introdução do MAPAVOX na maquete 
do lago azul, jogo do Uirapuru e jogo da 
canoa, bem como a elaboração do jogo 
caça ao tesouro na maquete do CMAC;

• Preparo e oferecimento de aulas quin-
zenais no Centro Municipal de Atendi-
mento ao Cego do Município de Rio 
Claro (CMAC), nas quais foi possível 
desenvolver diversas atividades com o 
auxilio dos materiais táteis elaborados 
no decorrer do projeto e na disciplina 
“Cartografia Escolar e Inclusiva”; 
• Preparo de materiais e atividades de 
recepção de grupos de visitantes no 
Laboratório de Educação Continuada e 
de Produção de Material Didático do 
CEAPLA – IGCE/UNESP.
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Atividade da disciplina "Educação Inclusiva". Foto: FREITAS, M. I 

1. Para elaboração do presente artigo utilizamos como texto base o Relatório Final das atividades desenvolvidas e aplicadas em 2015.



CMAC: 30 anos de história
 De acordo com Prefeitura 

2Municipal de Rio Claro (2015) , o 
Centro Municipal de Atendimento ao 
Deficiente Visual objetiva a reabilita-
ção de adultos cegos ou de baixa visão 
de ambos os sexos. A proposta meto-
dológica para o desenvolvimento do 
projeto baseia-se na atuação multi-
disciplinar, utilizando métodos dis-
tintos e técnicas acessíveis conside-
rando os tipos de deficiências, as 
dimensões individuais e coletivas, 
dentre outros aspectos. 
 A aplicação da metodologia 
deve ser norteada na política de assis-
tência social, enquadra-se na proteção 
social especial de média complexidade 
e encontra-se nomeada como Serviço 
de Proteção Social Especial para pesso-
as com deficiência, idosos e suas famíli-
as na tipificação nacional dos serviços 
socioassistenciais, aprovada pelo Con-
selho Nacional de Assistência Social, 
conforme resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009.
 De acordo com o disposto na 
Tipificação Nacional de Serviços Socio-
assistenciais, o serviço ofertado é reali-
zado por meio de um atendimento 
especializado para pessoas com defi-
ciência, com algum grau de dependên-
cia e suas famílias, que tiveram suas 
limitações agravadas por violações de 
direitos, tais como: exploração da ima-
gem, isolamento, confinamento, ati-
vidades discriminatórias e preconceitu-
osas no seio da família, falta de cuidados 
adequados por parte do cuidador, alto 
grau de estresse do cuidador, desvalori-
zação da potencialidade/capacidade da 
pessoa, dentre outras que agravam a 
dependência e comprometem o desen-
volvimento da autonomia. Este Serviço, 
portanto, tem a finalidade de promover 
a autonomia, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida das pes-
soas participantes.
 O CMAC é mantido pela 
Prefeitura de Rio Claro, atendendo 
atualmente aproximadamente 24 
pessoas com deficiência visual, ofere-
cendo inclusive a alfabetização em 
Braille, o treinamento de locomoção de 
bengala, a biblioteca Braille escrita e 
falada, apoio psicológico, música, equo-
terapia, educação física e vários cursos 
a fim de reabilitar e profissionalizar. 

Procedimentos Metodológicos 
 O projeto desenvolvido para a 
elaboração de materiais didáticos e 
procedimentos que propiciem a inclu-
são de pessoas com deficiência visual 
está centrado na metodologia qualita-
tiva, baseia-se nos aportes teóricos 
sobre o objeto de estudo, principal-
mente em Huerta; Ochaíta; Spinosa 
(1993), Amiralian (1997), Caiado 
(2006), Ventorini (2007) e Freitas 
(2011), que consideram a perspectiva 
da pessoa cega ou com baixa visão, nas 
atividades de orientação e mobilidade, 
no domínio do seu espaço de vida, no 
aprendizado de conceitos escolares e 
no entendimento do mundo baseado 
na deficiência visual. 
 Os procedimentos metodoló-
gicos que nortearam o projeto e o 
desenvolvimento das maquetes tive-
ram como base a perspectiva não com-
parativa de resultados, ou seja, os resul-
tados obtidos foram analisados a partir 
da própria cegueira, buscando deixar 
de lado o visuocentrismo. Portanto, 
buscaram-se adequar as práticas meto-
dológicas e as maquetes/mapas táteis 
ao ponto de vista crítico dos próprios 
indivíduos com deficiência visual.

Elaboração dos materiais 
didáticos táteis e aplicações
 No ano de 2015 foram elabo-
radas as maquetes do Mapa Mundi, 
Pangeia, quebra-cabeça tátil da Pan-
geia, sala de atividades do CMAC e 
ciclo hidrológico (modelo aquário), 
além da introdução do MAPAVOX na 
maquete do lago azul, jogo do Uirapu-
ru e jogo da canoa, bem como a elabo-
ração do jogo caça ao tesouro na 
maquete do CMAC. 
 A maquete tátil do mapa-
mundi ligada às outras duas maquetes 
da Pangeia foram elaboradas com o 

objetivo de elucidar a fragmentação dos 
continentes no decorrer do Tempo 
Geológico até os dias atuais. Na sua 
aplicação prática, utilizamos uma aula 
na qual, usamos o mapa-mundi e um 
globo tátil, já existente no laboratório do 
projeto. Os participantes exploraram 
inicialmente o Globo Tátil, o Polo Norte, 
o Polo Sul e os continentes.
 Posteriormente, o Mapa-Mundi 
foi apresentado, juntamente com a 
maquete tátil da Pangeia, no qual con-
seguimos mostrar os mesmos objetos da 
Terra, dando oportunidade aos alunos 
de explorarem as duas representações 
do nosso Planeta: uma esférica e outra 
plana. Ao manusear os materiais, os 
integrantes do CMAC perceberam as 
diferentes possibilidades de represen-
tação e projeção, a divisão dos continen-
tes mediante a Teoria da Deriva Conti-

3nental , bem como as relações de for-
ma, tamanho e as deformações existen-
tes entre os continentes, considerando 
os dois tipos de representação. 
 A construção do ambiente 
onde foram desenvolvidas as atividades 
no “novo” CMAC possibilitou maior 
familiaridade por parte dos integrantes 
do projeto. Já o Ciclo Hidrológico (mode-
lo aquário) foi elaborado com o intuito de 
suprir uma necessidade antiga dos estu-
dantes, com ou sem deficiência visual, 
que visitam as dependências do Labora-
tório de Análises Meteorológicas e Clima-
tologia Aplicada do CEAPLA/UNESP.

 No caso do jogo tátil “Rosa dos 
Ventos”, foi produzida cerca de 10 cópias 
do original para facilitar a aplicação da 
atividade em sala de aula. Como ativida-
de prática considerou-se que a Rosa dos 
Ventos estava situada no centro do Brasil 
e a partir dela seria possível localizar a 
direção das Regiões Administrativas 
(Norte, Sul, Sudeste, etc.). Para a aplica-
ção do jogo foram planejadas questões 
sobre as regiões do Brasil, considerando 
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2. Acessar: www.rioclaro.sp.gov.br/ (Acesso em: 03/02/2016).

3.  Nesta etapa, explicamos a Teoria da Deriva Continental, sempre tentando enquadrar determinadas terminologias científicas em um vocabulário mais acessível, adequando-as aos 
níveis de escolaridade dos participantes.

Interação com o jogo "Quebra-cabeça da Pangeia"
Foto: FREITAS, M. I

Interação com a maquete do Lago Azul (MAPAVOX)
Foto: FREITAS, M. I



que o ponto cardeal “Norte” seria o ponto 
de partida, a partir do qual seria possível 
localizar o próximo ponto cardeal (ou 
colateral) indicado na questão. O jogo de 
adivinhação tinha as questões sorteadas 
utilizando um dado. A descrição da região 
administrativa era lida aos participantes 
pelo estagiário do projeto, que perguntava 
ao final qual era a direção a ser seguida 
para a continuidade do jogo.
 A sua aplicação no CMAC foi 
feita em 2 encontros, por meio dos quais 
foi possível que os alunos trabalhassem 
em dupla na realização da atividade. 
Todos participaram ativamente e houve 
uma excelente interação dos participan-
tes com o material tátil, o que permitiu 
que a maioria conseguisse ter sucesso na 
identificação das direções da Rosa dos 
Ventos e na sua associação com as 
Regiões Administrativas do Brasil. Tal 
jogo serviu como preparatório para a 
aplicação da próxima atividade, o jogo 
Onde está o Uirapuru. 

 Atividades paralelas de orienta-
ção no espaço, tendo como referência o 
Sol Nascente, contribuíram para a fixa-
ção das direções por parte das pessoas 
cegas. Tal atividade foi realizada no ano 
de 2014 e necessitou ser repetida, para 
que todos os participantes recordassem o 
procedimento de orientação. 
 Como projeto final da Discipli-
na Cartografia Escolar e Inclusiva 
(Disciplina ministrada no curso de 
Geografia), cinco estudantes apresenta-
ram suas atividades aos alunos do 
CMAC. As atividades foram distribuídas 
em três dias, sendo elas: Mapa sobre os 
biomas brasileiro; Divisão política brasi-
leira com os Estados e suas respectivas 
capitais; Rosa dos ventos, globo terres-
tre e fuso horário.

Considerações finais
 O desenvolvimento do proje-
to de extensão e seus resultados obti-
dos no ano de 2015 permitiram elen-
car os seguintes aspectos positivos:
• Proporcionou aos estagiários o apri-
moramento de habilidades na elabora-
ção de materiais e na aplicação dos 
mesmos de forma didática, aprimoran-
do práticas de ensino e aprendizagem;
• A construção dos materiais didáticos 
contribuiu com o bem estar e aprimo-
rou determinados conhecimentos dos 
integrantes do CMAC;
• Os estagiários 
tiveram oportu-
nidade de apro-
fundar conhe-
cimentos ine-
rentes ao con-
teúdo de Geo-
grafia e Carto-
grafia como: 
relações de es-
cala e propor-
ção, represen-
tações carto-
gráficas com 
diferentes fon-
tes de mate-

riais, desenvolvimento de mecanismos 
visando à orientação e localização por 
meio de mapas;
• Ao participarem do planejamento, 
montagem e estruturação das diversas 
exposições aos visitantes, bem como da 
aplicação das atividades práticas duran-
te as atividades práticas no CMAC e as 
visitas aos ambientes da UNESP, os 
estagiários puderam ter contato direto 
com estudantes normo-visuais e pesso-
as com deficiência visual, exercitando 
assim seus referenciais pedagógicos, 
observando o comportamento e as rea-
ções dos alunos quanto à interação com 
os materiais cartográficos e elaborando 
respostas condizentes com as especifici-
dades dos diferentes públicos;
· A vivência no projeto mostrou 
a necessidade da Universidade de 
reforçar a sua função no atendimento 
às necessidades educacionais e sociais 
da comunidade.•
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MAPAVOX - Jogo do Uirapuru. Foto: FREITAS, M. I Ciclo Hidrológico (modelo aquário). Foto: FREITAS, M. I 

Atividade com a "Rosa dos Ventos" 
Foto: FREITAS, M. I

Atividade da disciplina "Educação Inclusiva"
Foto: FREITAS, M. I 



       Vivemos, a cada Eleição Munici-
pal, com o questionamento e as colo-
cações dos eleitores, devido a nossa 
função na mídia, hoje com a Coluna 
“De Olho” no Jornal Regional, sobre 
“em quem votar?”. As respostas para 
essa pergunta devem ser objetivas 
sem ter o dever de indicar esse ou 
aquele candidato ou partido. Porém, 
o que mais nos interessa responder é: 
“o que os prefeitos precisam fazer 
para melhor administrar uma cida-
de?”. Se formos colocar aqui o óbvio 
seria muito mais fácil responder essa 
pergunta. O que é ser um bom prefei-
to? A resposta do advogado Sergio 
Francisco Furquim, que possui espe-
cialização em Direito Previdenciário 
pela Escola Paulista de Direito Social 
e que presidiu a subseção da OAB de 
Camanducaia - MG foi a que melhor 
chegou ao nosso conhecimento. 
         Segundo Franquim, não há 
muita diferença entre administrar 
uma cidade e uma empresa. Os desa-
fios, tanto para prefeitos como para 
empresários, incluem não apenas a 
gestão de recursos financeiros, mas 
também abrigam temas como a busca 
por melhores condições de trabalho 

para os colaboradores, os cuidados 
com o meio ambiente, o uso parcimo-
nioso e ético dos recursos e o respeito 
à gestão dos recursos humanos que 
com ele colaboram. Aos gestores 
municipais, ainda se acrescenta a 
necessidade da convivência diária 

com o jogo político local, além das 
relações junto a sua comunidade e, 
ainda, junto aos governos estadual e 
federal. Portanto, amplia-se um 
pouco mais o grau de exigências 
enfrentadas por um administrador 
municipal. 
            O município sempre vai ser 
dependente do Fundo de Participação 
que somente será utilizado para a 
folha de pagamento, a se pensar que 
tanto o número de funcionários quan-
to o de cargos de confiança estará 
constantemente em ascensão. Desta 
maneira, a realização de obras tais 
como creches e escolas ficarão com-
prometidas devido à prioridade do 
uso do recurso para o pagamento dos 
salários do Prefeito, dos vereadores e 
dos cargos comissionados. “O futuro 
das organizações e nações dependerá 
cada vez mais de sua capacidade de 
aprender coletivamente”. Quem quer 
governar bem um país, deve primeiro 
governar sua cidade. Quem quiser 
governar bem a sua família deve saber 
governar a si próprio. 
         Depois dessas considerações “O 
que os prefeitos precisam fazer para 
melhor administrar uma cidade”, 
carece também, da conscientização 
do eleitor na escolha do candidato, 
muito falada e tão pouco aplicada.• 
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Vista aérea de Rio Claro. Ao centro Igreja Matriz Sta. Cruz. Imagem do acervo do APH 1998

Vista aérea de Rio Claro. Ao centro Parque Lago Azul. Imagem do acervo do APH 



Introdução
 O presente artigo mostra o 
resultado de uma experiência como 
docente em uma instituição de ensino 
básico público de Rio Claro, cidade do 
interior do Estado de São Paulo. A pro-
posta da experiência surgiu a partir da 
disciplina Estágio Supervisionado III do 
curso de Licenciatura em Geografia, 
ministrada pela Prof.ª Dr.ª Maria Berna-
dete Sarti da Silva Carvalho, na Univer-
sidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, câmpus de Rio Claro. 
 Tendo uma carga horária de 
seis aulas, a serem cumpridas, de regên-
cia exigida no curso, elaborou-se um 
conjunto de aulas sobre o tema “Funda-
mentos de Cartografia: Relembrando 
pressupostos” que foram ministradas 
na Escola Estadual Barão de Piracicaba, 
localizada no município de Rio Claro. O 
complemento do tema “Relembrando 
pressupostos” foi escolhido porque as 
aulas foram ministradas para uma 
turma do 7º ano do Ensino Fundamen-
tal e os fundamentos de cartografia é 
um conteúdo abordado no ano anterior 

(6º ano), por essa razão por meio de 
aulas expositivas-dialogadas procurou-
se resgatar os principais fundamentos 
da cartografia e a partir disso aprofun-
dar-se na temática. 
 Os fundamentos de cartogra-
fia ministrados foram: Projeções carto-
gráficas; Paralelos e meridianos (latitu-
de e longitude); Coordenadas geográfi-
cas; Orientação de pontos cardeais e 
Elementos da linguagem Cartográfica- 
titulo tema (cores, diagramas e símbo-
los), escalas, legenda e direção.
 O tema escolhido para ser 
ministrado surgiu devido à importância 
do ensino de Cartografia no ensino 
básico, acreditando ser utilizada como 
uma técnica da ciência geográfica para 
entender o espaço geográfico e os 
fenômenos que ali se expressam. Além 
de uma técnica, os fundamentos de 
cartografia passaram a fazer parte do 
cotidiano de grande parte dos cidadãos 
devido aos avanços das técnicas de 
informação que aproximaram a popula-
ção em geral, de alguns conceitos da 
Cartografia. Esses avanços das técnicas 

da informação estão presentes hoje no 
cotidiano dos alunos por meio dos GPs, 
dos Smartphones, das redes sociais, 
etc., que utilizam elementos de geoloca-
lização para determinar rotas, criar 
álbuns de fotos relacionados com o 
espaço vivido, entre outros. 
 O ensino de cartografia, então, 
deve ir além das representações de 
mapas e cartas tradicionais, deve cami-
nhar junto com as geotecnologias bus-
cando sempre o desenvolvimento de 
um senso crítico nos alunos, para não 
serem meros reprodutores das informa-
ções dos mapas.

Metodologia
 A metodologia do trabalho 
consistiu em uma análise da literatura, 
acerca da importância do ensino de 
cartografia para a disciplina de Geogra-
fia, e a realização de um trabalho de 
campo composto pela regência de 
aulas em uma instituição de ensino 
básico localizada no município de Rio 
Claro. A coleta das imagens se deu em 
sites, livros e artigos sobre a temática. 

Conceituando Cartografia 
 Desde épocas remotas o 
homem vem se utilizando de confec-
ções de mapas como meio de armaze-
nar o conhecimento sobre a superfície 
terrestre, tendo como finalidade admi-
nistrar e racionalizar o espaço ao qual 
viviam. As habilidades de confecções de 
mapas variam ao longo dos anos de 
acordo com as técnicas disponíveis e as 
culturas que os confeccionavam.  
 Morgan (1989) apud Duarte 
(1994, p. 25) coloca que “os mapas são 
a nossa literatura mais antiga, anterior 
ainda aos livros. Aposto que foi com um 
mapa que os seres humanos se comu-
nicaram entre si pela primeira vez.” 
Povos como babilônios, egípcios, mai-
as, esquimós, astecas, chineses, além 
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de outros, utilizaram-se dos mapas 
para reetir e demonstrarem aspectos 
culturais e do espaço próprios de sua 
sociedade.
 Há varias definições sobre o 
que é Cartografia e o seu papel. A Orga-
nização das Nações Unidas (1949) 
caracteriza a cartografia como uma 
“Ciência à medida que elabora mapas 
de todos os tipos, englobando desde os 
primeiros levantamentos até a impres-
são final”. A Associação Cartográfica 
Internacional (1964) apud Duarte 
(1994, p.14) caracteriza como: 

Conjunto de estudos e operações 
científicas, artísticas e técnicas, 
baseadas nos resultados de obser-
vações diretas ou análise de docu-
mentação, com vistas à elaboração 
e preparação de cartas, planos e 
outros formas de expressão, bem 
como sua utilização. 

 A Cartografia pode ser conside-
rada uma ciência e uma arte ao mesmo 
tempo ao englobar um conjunto de técni-
cas sistematizadas, com um conjunto de 
símbolos artísticos. Para uma ciência 
como a Geografia, a Cartografia é uma 
técnica que visa comunicar uma infor-
mação. Essa informação referida trata-se 
da representação dos dados que se dão na 
superfície terrestre ao qual a ciência 
geográfica se preocupa.
 Costa & Lima (2012, p.109) 
dizem que “cartografia e sociedade estão 
integradas de modo inseparáveis”, 
demonstrando que a cartografia seguiu o 
desenvolvimento das sociedades, bus-
cando representar de modo mais fiel a 
cultura, os modos de vida, etc. Essa inte-
gração entre cartografia e sociedade 
permanece até os dias de hoje com o 
avanço das técnicas da informação. 

A importância do ensino da Cartogra-
fia no ensino básico
  A cartografia é um dos temas 
de suma importância na Geografia 
escolar ao unir o objeto de estudo da 
Geografia e o espaço geográfico, com a 
espacialização dos fenômenos físicos e 
sociais que nele ocorre. O uso da ciência 
cartográfica na Geografia se transforma 
em uma técnica de extrema importân-
cia na sala de aula, pois segundo Alves & 
Siebra (2009, p. 01) as representações 
cartográficas visam:

[...] a compreensão e a constru-
ção do conceito de espaço geográ-
fico em sala de aula, objetiva 

inuenciar numa metodologia 
cartográfica para uma melhor 
interpretação e apreensão na 
conceituação do espaço geográfi-
co e que atenda as necessidades 
do educando e educador.

 Ou seja, a cartografia escolar 
tem papel fundamental no auxilio da 
compreensão do espaço geográfico e 
nos fenômenos expressos nele, levan-
do em conta que os espaços não são 
iguais e essa distinção deve ser assimi-
lada pelos alunos nas análises desses 
conteúdos cartográficos. Dessa forma, 
a linguagem cartográfica é vista como 
“um meio de representação e comuni-
cação que permite aos homens identi-
ficar os espaços mais propícios a sua 
sobrevivência.” (COSTA & LIMA, 
2012, p. 109).
 Na Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo (2008), a Cartogra-
fia está presente de forma diversificada 
em diversos anos, tanto no Ensino Fun-
damental como no Ensino Médio. 
Nessa proposta, a Cartografia é iniciada 
no 6º ano do Ensino Fundamental, com 
uma breve história do surgimento dessa 
Ciência; no 7º ano os fundamentos de 
Cartografia são interligados à formação 
territorial brasileira. Depois dessa intro-
dução ao conteúdo, a Cartografia só será 
retomada no 1º ano e no 2º ano do Ensi-
no médio, onde sugere que trate da 
relação entre Cartografia x Poder, 
fazendo uma analogia a inuências de 
diversos eixos de poder de comando que 
o território é submetido no decorrer de 
sua história, destacando as mudanças 
que ocorrem devido a essa interferên-
cia. Seguidamente tratar da relação 
Cartografia e a gênese do território.  
 As representações cartográfi-
cas são carregadas de informações, 
intencionalidades e de diversificados 
tipos de análises, assim, partindo do 
pressuposto que os alunos devem apre-
ender as informações do espaço geográfi-
co que estão representados nos mapas, é 
necessário evidenciar que há intenciona-
lidades na compreensão do espaço con-
solidado, modificado, resultante de 
sistemas econômicos que permearam a 
história dos territórios, ou seja, as análises 
devem ser de cunho crítico e conter uma 
bagagem de reexões e de questiona-
mento e não apenas analisar o mapa de 
forma a reproduzir uma ideologia. Costa 
& Lima (2012) adverte que a linguagem 
cartográfica e seu entendimento surgem 
a partir de concepções que alunos e pro-
fessores têm da ciência geográfica e se 

seu ensino, ou seja, a linguagem cartográ-
fica vai partir do grau de entendimento 
que o professor tem do assunto e da habi-
lidade de analisar criticamente tal conte-
údo para a diversidade em sala de aula, 
tentando atingir o espaço cognitivo dos 
alunos, respeitando possibilidades e 
limitações. Assim, 
 

O educando deve-se questionar 
sobre a sua atuação e como ele faz 
parte de todas as relações espacia-
is, o que implica algumas pessoas 
ocuparem uma determinada área 
nobre da cidade, enquanto outras 
vivem nas áreas marginalizadas. 
Esta dualidade é bem visível na 
representação dos mapas ou plan-
tas urbanas. (ALVES & SIEBRA, 
2009, p.3).

 Desta forma, a cartografia 
exige dos estudantes a mescla de vários 
conhecimentos e não só da disciplina 
escolar Geografia, ou seja, a Cartogra-
fia exige uma interdisciplinaridade 
para entender todos seus elementos, 
na busca que os alunos apreendam 
que os mapas são uma representação 
do real, que contém ações antrópicas; 
objetos naturais e artificiais; informa-
ções amplas e diversificadas; diferen-
tes tipos de análises e intencionalida-
des, ou seja, a cartografia está em 
nosso cotidiano.
 Costa & Lima (2012, p. 108) 
colocam que o aluno mediante a obser-
vação do próprio meio que o cerca tem 
capacidade de fundamento para cons-
truir o conhecimento com o docente, 
assim o mesmo tem:

[...] oportunidade de contribuir 
para a formação de ideias, concei-
tos e categorias que lhe permitam 
entender profundamente a reali-
dade que está a sua volta e, para 
tanto, professores e alunos preci-
sam trabalhar em cooperação, 
pois o professor não deve vir com 
fórmulas prontas e acabadas, 
esperando que os alunos as cum-
pram; ele precisa ser o coordena-
dor das atividades a serem reali-
zadas por seus alunos.   

A utilização de materiais do cotidia-
no como auxiliador do ensino de 
Cartografia 
 A experiência da observação 
e regência em sala de aula trouxe uma 
reexão crítica acerca da metodologia 
tradicional de ensino-aprendizagem. 
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Partindo disso, buscaram-se elemen-
tos que demonstrassem que a carto-
grafia está presente no cotidiano dos 
alunos, quando utilizam as redes soci-
ais, os smartphones, os computadores, 
games, entre outros.
  Foram utilizadas, então, ima-
gens de jogos e de redes sociais para 
demonstrar como a cartografia faz parte 
da base desses elementos. Claro, que 
nem sempre todos esses jogos e redes 
sociais, utilizam todos os conceitos de 
Cartografia e os elementos de um mapa 
(título, legenda, escala e orientação), 
porém aproximam muito da forma 
correta de representação. Partindo da 
ideia que os alunos já haviam estudado 
os fundamentos de cartografia, a ativi-
dade utilizando essas imagens do cotidi-
ano serviu para quebrar possíveis barre-
iras que os alunos poderiam ter com a 
nossa experiência de regência e come-
çassem a se expressar.
 Um dos mapas utilizados foi 
de um game conhecido e jogado por 
jovens e adultos de diversas idades. No 
jogo o personagem principal realiza 
tarefas em uma cidade para receber 
recompensa, o que nos parece interes-
sante é que as cidades representadas 
na franquia do game são inspiradas nas 
metrópoles mundiais. Para desenvol-
ver as tarefas, o controlador do perso-
nagem principal utiliza um mapa para 
localizar-se no espaço.
 Na imagem de divulgação do 
mapa do game vários elementos dos 
fundamentos da cartografia podem ser 
vistos, o que torna mais fácil a associa-
ção com mapas que representam a 
nossa realidade. Veem-se elementos 
como as cores, a legenda, escalas de 
representação (bairros), além de 

mapas secundários inseridos como o 
da malha viária, por exemplo.
 O uso dessas imagens causa-
ram impactos positivos no entrosa-
mento dos alunos com o tema que 
começaram a destacar outros games 
que utilizam da mesma ferramenta 
para a localização. 
 Com a disseminação da tecno-
logia entre os jovens, o professor deve 
apropriar-se dela para auxiliar na 
relação ensino-aprendizagem, facili-
tando assim o aprendizado. Outra 
proposta, de elementos cartográficos, 
encontrada no cotidiano dos alunos é 
um aplicativo para smartphones que 
vinculado a uma rede social de com-
partilhamento de fotografias demons-
tra a localização do local onde essas 
fotos foram compartilhadas. O aplica-
tivo oferece outras informações que 
são essenciais para o entendimento de 
alguns fenômenos nos mapas classifi-
cados tradicionais, nota-se a presença 
de círculos que demonstra de forma 
quantitativa o número de fotos posta-
das em cada local, ou seja, locais com 
círculos com maiores dimensões 
representam os locais onde foram 
compartilhadas mais fotografias. 
 As geotecnologias estão cada 
vez mais presentes no cotidiano de 
todos os alunos, outro exemplo da utili-
zação dessa ferramenta são os aplicati-
vos de mapas, que fornecem rotas, 
logradouros, equipamentos sociais, 
entre outros. Por meio de um aplicativo 
que sinaliza rotas de trânsito, extrair 
informações quanto ao logradouro, à 
intensidade do tráfego, às sinalizações 
de veículos que precisam de manuten-
ção, as edições do mapa são alguns 
exemplos possíveis. 

  A utilização desses mapas em 
sala de aula desperta maior interesse 
nos alunos ao aproximar elementos da 
cartografia com o cotidiano destes, 
porém mostra-se necessário superar as 
barreiras da exposição do mapa e desen-
volver atividades com esses recursos. 
Uma proposta de utilização desse recur-
so para o aprendizado de Cartografia é 
uma atividade em que os alunos delimi-
tem o percurso da própria casa até a 
escola, onde os alunos indiquem per-
cursos possíveis para a realização da 
atividade. Os alunos podem caracteri-
zar qual o menor percurso entre ambas 
as localidades; quais percursos realizam 
no cotidiano; destacar as principais 
avenidas, por exemplo; o que gera uma 
noção prática de cartografia e próxima 
da realidade deles.
 Um problema que afasta os 
professores dessa prática é o fato de que 
nem todos os alunos possuem acesso a 
esses recursos, porém esse problema 
pode ser atenuado com a realização da 
atividade em duplas ou utilizando os 
recursos fornecidos pela escola como os 
computadores, por exemplo, onde os 
alunos que não possuem tanta habilida-
de no manuseio destes, possam ser 
auxiliados pelo professor para que todos 
possam realizar a atividade. 

O uso de mapas pictóricos para se 
trabalhar Cartografia em sala de aula
 Além dos mapas citados, que 
fazem parte do cotidiano dos alunos, 
outra proposta que auxilia o ensino de 
Cartografia e o torna mais atrativo são 
os mapas pictóricos que possuem a 
função de ilustrar o espaço geográfico 
com representações de figuras que são 
o mais semelhante possível dos fenô-
menos geográficos daquela área 
representada, sendo assim, os elemen-
tos pictóricos são utilizados como um 
facilitador do entendimento e um 
reforçador na busca da representação 
mais fiel à realidade. 
 Os mapas pictóricos são, 
segundo Almeida et. al. (2007, p. 58), 
“ilustrações que possuem alguma seme-
lhança física com o fenômeno represen-
tado devendo apresentar baixo nível de 
abstração”. Borborema & Martinelli 
(2012, p. 02) acrescentam que os “ele-
mentos pictóricos ou icônicos, que são 
desenhos-cópia dos elementos repre-
sentados”, ou seja, os símbolos, as figu-
ras ou desenho que representarão o 
fenômeno devem ser o mais próximo 
possível da realidade. É por isso que os 
elementos pictóricos são tão unidos à 
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cartografia, pois, além da busca pela 
melhor representação ser mútua entre 
ambos, busca-se também o entendi-
mento mais rápido das informações. 
 Andrade & Sluter (2012) apud 
Clarke (1989) dizem que o grau de 
acertos dos signos tem inter-relação 
com a difusão de seu uso, ou seja, a 
compreensão dos símbolos é uma gran-
de problemática para o uso desses ele-
mentos, pois não há em sua utilização 
uma padronização de desenhos e/ou 
figuras para determinados fenômenos, 
assim existe uma diversificada gama de 
desenhos, símbolos e figuras que advém 
da percepção do cartógrafo (grau de 
subjetividade deve ser mínimo) para 
determinado fenômeno ou muitas 
vezes derivados do próprio programa de 
elaboração de mapas, isto é, dificilmen-
te todos os símbolos estarão no mesmo 
nível de organização e equilíbrio; a pro-
ximidade com a localidade do mapa ou 
um pré-conhecimento sobre o mesmo é 
outro ponto que conta para a leitura 
facilitada dos mapas e dos elementos 
pictóricos. Assim, fica por meio da per-
cepção visual dos indivíduos a interpreta-
ção desses elementos, onde segundo 
Andrade & Sluter (2012, p. 247), tratam 
da importância das relações e da organi-
zação das “feições que compõem os 
símbolos, padrões e regiões do mapa”. 
 Desta forma, o uso de mapas 
pictóricos em sala de aula visa uma leitu-
ra mais aprofundada dos fenômenos 
representados, onde o aluno deve adqui-
rir capacidade de discriminar e detectar 
todos os elementos e informações que 
contém no mapa, levando em conta a 
percepção de cada indivíduo que, poste-
riormente, o levará a uma reexão dessas 
informações lidas na representação carto-

gráfica. Vale ressaltar que a definição de 
discriminação e detecção é derivada de 
Andrade & Sluter (2012, p. 247), que são: 

[...] a discriminação é a habilidade 
da visão para reconhecer uma dife-
rença, enquanto que a detecção é a 
capacidade de perceber a presença 
de um objeto ou feição. A detecção 
também é considerada um proble-
ma de discriminação, onde o sujeito 
deve reconhecer uma diferença 
entre o símbolo e o fundo em que o 
mesmo aparece. O reconhecimento 
está relacionado à existência de uma 
relação semântica entre o signo (ou 
o símbolo pictórico) e o seu interpre-
tante (criado na mente do sujeito).
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 Os mapas pictóricos ajudam 
no desenvolvimento de ambas as habi-
lidades em sala de aula e fora, pois são 
mais fáceis de serem entendidas as 
apreciações e a compreensão dos alu-
nos perante os mesmo são maiores, 
estimulando a criatividade e curiosida-
de dos alunos e tornando a leitura 
cartográfica uma atividade mais 
divertida e dinâmica tanto para os 
docentes como para os discentes. Fiori 
(2010, p. 537) apud Fiori (2003 e 
2008) afirma:

[...] ser possível desenvolver 
mapas ilustrados mantendo ele-
mentos convencionais básicos 
como, por exemplo, a escala 
métrica, o sistema de referências, 
o título, as legendas e até mesmo 
alguns símbolos geométricos e 
abstratos. Aliás, o mapa pode 
fazer uso de todos os itens con-
vencionais e ainda se conservar 
altamente pictórico.

 
 Assim, não há como negar 
que a importância, no ensino de Car-
tografia no Ensino Básico e Superior, 
dos mapas pictóricos, principalmente 
em livros didáticos, acadêmicos, etc. 
É importante salientar que algumas 

representações pictóri-
cas podem até fugir à 
regra de clareza, e se 
mostrarem um tanto con-
fusas, logo se deve buscar 
sempre os símbolos, 
desenhos e figuras que 
atendam as especificida-
des do público para o qual 
o mapa foi elaborado.
 Ao utilizar um mapa 
pictórico  é possível iden-
tificar elementos apre-

sentados no mapa sem diferentemente 
consultar a legenda. A utilização desses 
mapas facilita a compreensão do fenô-
meno demonstrado bem como a espacia-
lização deste.
 Uma proposta de atividade 
com mapas pictóricos é a modificação 
da legenda para que os alunos, em 
grupos, identifiquem os elementos 
presentes no mapa e criem a legenda 
dos fenômenos representados. O mapa 
pode ser modificado e entregue aos 
grupos para que realizem a atividade.
 Os alunos por meio dos conhe-
cimentos adquiridos podem identificar 
os elementos presentes no mapa e 
preencher o espaço em branco, além 
de estimular a reexão, estimula a 
realização de atividades coletivas. 

Considerações Finais
 Partindo do exposto e das 
atividades realizadas em sala de aula 
no período de regência de aula, acredi-
ta-se que a utilização de elementos 
presentes na realidade dos alunos é 
fundamental para o desenvolvimento 
da relação ensino-aprendizagem, não 
estando restrito somente ao ensino de 
Cartografia ou Geografia, mas também 
nas diversas outras ciências que são 
fundamentais para a formação crítica 

dos alunos. Claro que essa proposta 
não se deve restringir só a escala do 
espaço vivido e do cotidiano, mas partir 
dela se torna mais fácil a compreensão 
de diversas temáticas que possam 
parecer externas aos alunos.  
 A Cartografia é um dos con-
teúdos mais importante para a Geo-
grafia, sendo também utilizada em 
diversas outras disciplinas. Po-rém, 
no atual período, a Cartografia está 
reduzida aos currículos escolares, 
apresentadas de forma mais simplifi-
cada para os alunos do ensino básico 
onde, posteriormente, encontram 
uma grande defasagem no que se 
refere à temática, ocasionando difi-
culdades para os alunos compreende-
rem informações a partir de mapas e 
para os professores que devem refa-
zer o seu planejamento para atender 
as dificuldades de seus alunos. Por 
isso, surgiu a proposta de se retomar 
os pressupostos de Cartografia, de 
aproximá-los do cotidiano dos alunos, 
de trazer mapas e elementos que 
sejam de fácil atendimento para os 
alunos (como os elementos pictóri-
cos) e de realizar atividades que colo-
quem o aluno em contato com os 
mapas e ativo na construção desses 
conhecimentos. 
 A partir dos resultados obtidos 
em sala de aula, é possível afirmar que 
os alunos se interessam e participam 
mais ativamente das aulas quando essas 
se aproximam de sua realidade utilizan-
do recursos do cotidiano onde os alu-
nos, às vezes de forma inconsciente, 
reconhecem e produzem conhecimen-
tos cartográficos. Logo, ao trabalhar com 
esses elementos os alunos apropriam-se do 
conhecimento e desenvolvem outro olhar 
sobre o uso desses instrumentos com base 
nos conhecimentos científicos.• 
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Legenda desenvolvida pelos alunos -  etapa representativa 
de atividades com cartas geográficas



 A Campanha da Fraternidade 
de 2002 definiu o tema “A fraternidade 
e os povos indígenas – Por uma terra 
sem males”. Ao participar de vários 
eventos, passei a aspirar à criação do 
Bosque do Paiquerê, ou o Ibi Marã Yê, 
a Terra Sem Males, e junto com amigos 
e amigas da AMBEVI- a Associação de 
Moradores da Bela Vista, vínhamos 
plantando árvores nativas no talude de 
onde parte de suas terras foram retira-
das e depois asfaltadas para proteger 
das voçorocas as adutoras de água do 
Ribeirão Claro, que abastecem cerca 
de 40% de nossa população, sob a atual 
Avenida Nossa Senhora da Saúde.
 Tendo a lembrança do museu 
de peças indígenas colecionadas pelo 
senhor Argemiro Martins, cujo acervo 
se juntou ao material coletado pelos 
inesquecíveis professores de sociologia e 
antropologia da antiga FAFI, Tom Miller, 
Fernando Altenfelder, Evaldo Ragonha, 
dentre as quais algumas igaçabas, urnas 
funerárias, encontradas na baixada do 
Ribeirão Claro, na Vila Paulista, que foi 
considerada área de preservação arque-
ológica pela Lei Municipal 4.150 de 19 
de abril de 1990, me fizeram lembrar lá 
da juventude, do filme “Um homem 
chamado cavalo”, onde os índios sioux 
defendiam o lugar do enterramento de 
seus mortos, como território sagrado, e 
consolidada pela leitura do  livro “Enter-
rem meu coração na curva do rio” , do 
escritor estadunidense Dee Brown, com 
a versão indígena da conquista do oeste 
dos Estados Unidos, em meio a tantas 
atrocidades perpetradas pelos brancos e 
os interesses econômicos das Compa-
nhias de Colonização, que matavam 
índios sioux, cheyennes, apaches, nava-

jos, e búfalos por dois dólares, 
comprovados pelo escalpo dos 
índios ou do rabo dos animais, 
destruindo suas fontes de so-
brevivência.
 Estimulado, perse-
gui a citação do livro “La terre 
sans mal, o profetismo tupi-
guarani” de Hélene Clastres, 
traduzido por Renato Janine 
Ribeiro (1978), esgotado ainda 
hoje, que amigos me obtiveram 
na Biblioteca da UNESP do 
câmpus de São Vicente. 
 E então, me deliciei com sua 
leitura, sobre o papel dos xamãs, que 
lideravam as tribos em suas andanças, na 
busca do paraíso, a terra sem males, onde 
viveriam eternamente com seus ances-
trais, com festas, comida em abundância 
e paz entre os homens e também com os 
animais. Não há indicações de uma tribo 
específica que habitasse a nossa região, 
apenas a denominação genérica dos tupi-
guaranis. 
 Dos estudos de Curt Nimuen-
dajú, sociólogo norueguês, que viveu no 
Brasil no final do século XIX e início do 
século XX, ou dos relatos de Fernão 
Cardim, foi anotado o mesmo tema do 
dilúvio, provocado pelo ato incestuoso 
de Carai Jeupie, ou o êxtase obtido por 
eles ao dançar, girando durante longos 
períodos para tornarem o corpo leve que 
os elevavam até as forças sobrenaturais, 
a Terra Sem Males (como fazem os 
derviches na Turquia), até o contato 
com “Nhamandu”, o Pai Eterno da 
sabedoria, ou o “kandire”, o caminho da 
imortalidade.
 Anotamos também a chegada 
dos bandeirantes paulistas, para prear, 
caçar índios, no ciclo do sertanismo de 
contrato, durante o século XVII, como 
atividade econômica valorizada pela 
presença holandesa no litoral nordesti-
no e a dominação das fontes de forneci-
mento de escravos negros no litoral 
africano, carreados para os latifúndios 
que lhes produziam o ouro branco da 
época, o açúcar.

 Assim, os nossos índios tupi-
nambás, painguás, terenas, xavantes, 
caiapós e outros foram sendo obrigados 
a buscarem refúgio cada vez mais para o 
oeste, para o interior, em grandes migra-
ções, sob a autoridade de seus chefes, de 
seus pajés curandeiros, mas também 
dos “carais” ou seus xamãs, lideranças 
espirituais, que conduziam a crença das 
tribos para além da “grande água”, para 
a “yby marã yê”, a morada verdadeira, a 
terra sem males, a vida sem fim, a ser 
desfrutada para além da existência 
finita dos humanos, em oposição à “yby 
mba'emegua” a terra má, imperfeita, 
onde tudo é provisório, corruptível e 
prometida à destruição, porque o com-
portamento dos homens tornara-se um 
desafio aos deuses!
 O Bosque do Paiquerê, ideali-
zado e tornado real pela Lei Municipal 
3.457, de 17 de abril de 2012, de 
minha autoria, foi sendo construído 
com o plantio de árvores nativas e a 
construção de um teatro de arena, 
uma sala de aula ao ar livre, que reme-
mora a presença dos tupis-guaranis 
em nossa região, os primitivos habitan-
tes desta terra e de seus ancestrais. 
Mais do que um pequeno anfiteatro, 
tornou-se para mim um monumento 
vivo da lembrança da cultura indígena, 
dos valores universais da crença na 
imortalidade da alma, no respeito à 
natureza, à ética e à busca eterna da 
felicidade!•
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 Meu nome é Filipe Renan 
Castanheiro, tenho 29 anos, e nasci em 
Rio Claro. Sou filho de João Sérgio 
Castanheiro e de Mara Silvia Casonato 
Castanheiro. Sou programador, minha 
paixão é o Rock e a culinária. Estive 
sempre ligado a minha família desde 
bebê. Sempre ouvi falar que tínhamos 
descendentes italianos, portugueses e 
alemães na família, mas nunca nin-
guém soube ao certo dizer quem era 
realmente o imigrante.                                      
 Sou uma pessoa ansiosa, e 
resolvi logo buscar a certidão de nasci-
mento de meu bisavô o senhor Pedro 
Casonato. 

 Na certidão constava apenas 
“Itália”, mas a Itália tem 104 provínci-
as (províncias seriam nossos estados) e 
totalizando mais de 7.000 Comuni 
(comune seriam nossas cidades). O 
que tornava impossível a busca.
 Acabei chegando ao site do 
Museu da Imigração  (www.museudai-
migracao.com.br) lá para mim, foi o 
primeiro passo para descobrir de onde o 
imigrante italiano da família veio. No 
site constam diversas nacionalidades, 

vale a pena ver. A hospedaria dos imi-
grantes (hoje museu da imigração) era 
onde os imigrantes passavam para rece-
ber os primeiros cuidados, como consul-
ta com médicos, barbearia, alimenta-
ção, banho etc. antes de embarcar para 
as fazendas de café.
 Coloquei o sobrenome da 
família e com um passe de mágica apa-
receram centenas de imigrantes com o 
mesmo sobrenome, Casonato. Com 
paciência achei meu trisavô Antonio 
Casonato. Chegou ao Brasil com 15 
anos de idade, em 01/06/1888, cruzou 
o Atlântico em um navio chamado “Fan-
fulla” que mais tarde descobri que foi 
afundado na primeira guerra mundial 
por submarinos alemães. 
 O Sr. Antonio Casonato era o 
segundo filho mais velho de 6 irmãos 
(Antonia, Giuseppe, Angelica, Valen-
tino e Maria) no site o destino consta-
va Corumbataí e o fazendeiro para 
quem iriam trabalhar se chamava 
Benedicto Barbosa. Infelizmente, não 
encontrei nada sobre o fazendeiro e a 
localidade da fazenda.
 E o nome da minha tataravó e 
tataravô Anna Toffoli e Domingos Caso-
nato estava diferente no site, constando 
o nome Maria Toffoli e Domenico Caso-
nato, que mais tarde descobri que 
Domenico na Itália significava Domin-
gos aqui no Brasil. Ana e Maria era a 
mesma pessoa, o que ocorreu era que 
na época 80% dos imigrantes italianos 

que vinham da área rural eram analfa-
betos, portanto na hora do embarque no 
porto de Gênova na Itália, e desembar-
que no porto de Santos no Brasil, a pes-
soa que fiscalizava contava apenas com 
a audição na hora de colocar o nome e 
sobrenome das pessoas que não sabiam 
ler e nem escrever nos documentos, foi 
onde apareceram as variações de sobre-
nomes em muitas famílias descenden-
tes de estrangeiros. O sobrenome Caso-
nato variou entre Casonatto, Cazonato, 
Cazonatto. Portanto, saiba você que tem 
um dos sobrenomes citados, que todos 
eles vieram do sobrenome Casonato.
 Em conversa com o Sr. Isma-
el Casonato, um primo de segundo 
grau de meu Avô Sr. Dalvo Erlindo 
Casonato foi que consegui mais infor-
mações sobre a região de onde veio 
minha família. O Sr. Ismael me disse 
que eles vieram da província de Treviso, 
norte da Itália. 
E m  Tr e v i s o 
existem 92 co-
muni e foi então 
que em conver-
sa por e-mail 
entre esses co-
muni, descobri 
que o Sr. Anto-
nio Casonato 
n a s c e u  n o 
C o m u n e  d e 
O r m e l l e  em 
01/06/1873.
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Pedro Casonato e Antonia Bendilatte, primeiros representantes da Família Casonato em Rio Claro. 
Foto do acervo pessoal de Mercedez Casonato. Sem data.

Antonio Casonato e Emiliana Spricigo, 
Italianos que chegaram a Rio Claro 
em 1888 (Meus Trisavós). Foto do acervo 
pessoal de Mercedez Casonato. Sem data.

Mercedez Casonato. Acervo pessoal de Família.

Ismael Casonato. 
Acervo pessoal de Família.



 Em busca no próprio Arquivo 
Público de Rio Claro descobri os Alma-
naque de 1895 e de 1906, neles con-
tam como era a vida dos imigrantes 
chegando à cidade de Rio Claro:

 “O regime de trabalho nas 
lavouras de Rio Claro era bastante 
uniforme. As famílias imigrantes 
recém-chegadas assinavam contratos 
quando ainda se encontravam na 
Hospedaria dos Imigrantes na capi-
tal. As condições do contrato eram 
impressas em cadernetas entregues 
aos trabalhadores, e em geral, eram 
padronizadas em parte por insistên-
cia do governo. O prazo era de um ano 
de safra a safra. A família recebia 
certa quantidade de pés para cuidar, 
em geral, 2 mil por adulto. Era paga 
uma quantia fixa pela capina de cada 
1 mil pés, e pela colheita de cada 
alqueire de frutos. (1889 / Trabalha 
diário, 10 á 12 horas) a moradia era 
gratuita. Se os cafezais eram novos, 
ás vezes era permitido o plantio de 
viveres entre as filas de café. As vezes 
eram emprestado uma vaca, ou uma 
cabra junto com uma área de pasta-
gem. Os trabalhadores tinham de 
substituir os pés que morriam e con-
tribuir para o reparo das estradas, 
cercas, carroças e canais de drena-
gem do café. Os contratos especifica-
vam que os trabalhadores tinham de 
trazer os frutos até os terreiros depois 
da colheita. 
 No primeiro ano na fazenda, 
a família colona tinha de gastar a 
maior parte dos seus ganhos em adi-
antamentos para alimentação, ferra-
mentas, objetos de uso doméstico e 
talvez alguns animais. Os armazéns 
da fazenda registravam como compra 
principal, farinha de milho, feijão e 
arroz. Farinha de trigo era um luxo, e 
se comprava carne no máximo uma 
ou duas vezes ao ano. O toucinho 
substituía o azeite de oliva. Depois da 
colheita as compras tornavam-se 
mais variadas...óleo de algodão, sal, 
açúcar, vinagre e bacalhau, além de 
sabão, fósforo, querosene e tecidos. 
Algumas compras eram feitas na 
cidade, pois cerca da metade dos 
adiantamentos era em dinheiro. Além 
de alimentos de primeira necessida-
de, e da criação de porcos, cabras e 
galinhas, os colonos também planta-
vam melancia, abóbora e amendoim. 
Eles foram responsáveis também pela 
introdução do tomate, cenoura e 
cogumelo. Os imigrantes de torna-

ram sitiantes tentaram produzir 
vinho, mas a área de Rio Claro não era 
muito favorável, dando certo apenas 
em regiões como Jundiaí e no sul do 
país. Mesmos com as dificuldades, 
muitos deles achavam rio claro mara-
vilhoso, pois a vida em Veneto, na 
Itália, onde a maioria dos imigrantes 
italianos saiu, era pura miséria.
 A roupa de trabalho consistia 
de um blusão de algodão não alvejado e 
calças, além de um chapelão de palha. 
As mulheres cobriam os cabelos com 
um lenço. Toda família podia pagar por 
roupas de algodão, os homens em geral 
tinham chapéus de feltro e sapatos de 
couro. O maior luxo era um cavalo, que 
transformava um rapaz camarada em 
um galã.
 O contato dos trabalhadores 
com a classe média urbana custava 
caro, ainda que fosse menos humi-
lhante do que na Itália. As repartições 
públicas municipais cobravam taxas 
por seus serviços, assim como a igreja. 
Um casamento civil ou religioso custa-
va 30 mil réis por volta de 1900, ou 
seja, o salário de duas semanas. Por lei, 
as fazendas tinham de proporcionar 
um prédio para a escola, mas tinha que 
pagar uma taxa para a professora. 2% 
do salário. Muitas vezes o pai tirava as 
crianças da escola a fim de explorá-las 
tão cedo quanto possível. As crianças 
italianas, assim como as escravas, 
tinham de trabalhar nos cafezais desde 
os oito anos. 
 Os médicos cobravam caro 
pelos seus serviços, e uma doença 
prolongada era em geral um desastre 
para a família, mesmo se o doente se 
recuperasse completamente. Uma 
visita do médico poderia custar a incrí-
vel soma de 50mil réis, se fosse chama-
do fora do consultório. Ou seja, mais de 
um mês de salário”.

 Essas informações mostram 
que os imigrantes tiveram uma vida 
dura no campo e que a situação era 
precária. O sobrenome Casonato vem 
do nome Casonati e de regiões de 
nome Casone ou Casoni que significa 
“Casa grande” ou “Cabanas”, pode ser 
derivação de “Cão” frequentemente 
usado na época medieval e renascen-
tista na região do Veneto (região de 
origem do sobrenome), em alguns 
casos, pode ser derivada da presença 
de sinais, emblemas ou armas que 
reproduzem a imagem de um cão, que 
pode aparecer nos braços de uma 
pessoa. Não é um sobrenome ligado a 
nobreza, pois o sobrenome está pura-
mente relacionado à agricultura.

 Foi o Sr. Antonio Casonato 
que deu origem aos Casonato de Rio 
Claro, abaixo dele chegamos ao antigo 
Posto Caçador, propriedade de meu 
bisavô Sr. Pedro Casonato (Filho de 
Antonio Casonato) que também era 
conhecido na cidade de Rio Claro/SP 
por ser um “benzedor”. Em contato 
com sua filha Mercedez Casonato e 
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Residência de um colono Italiano em Rio Claro. Fonte: www.fast.provincia.treviso.it

Brasão Família Casonato 
Fonte: www.heraldrysinstitute.com



seu filho Antonio Casonato me disse-
ram que todos benziam com ele. Já 
aconteceu de faltar médico na cidade 
na época, e ele era chamado para aju-
dar. Até injeção ele aplicava. Soube tam-
bém que a bondade era tanta, que todo 
dia ele acordava bem cedo e varia o quar-
teirão todo onde ele morava (Av. 32 entre 
as ruas 9 e 10), era também um grande 
organizador das festas de família. 
 O Posto Caçador fornecia 
combustível para o pessoal que estava 
construindo a Rodovia Rio Claro/São 
Carlos e contava também com uma 
“quitanda” que fornecia diversos tipos 
de alimento, pão entre outras coisas 
feitas no sítio de propriedade de meu 
bisavô (Pedro Casonato) que ficava 
em Batovi, e queque ajudou os solda-
dos com mantimentos na Revolução 
de 1932. De acordo com os filhos, o 
posto foi vendido porque tamanha era 
a humildade e a bondade do Sr. Pedro 
Casonato que ele permitia o pagamen-
to em várias prestações para o pessoal 
que parava no posto para abastecer e 
dizia não ter dinheiro, mas as pessoas 
nunca voltavam. E com isso o posto foi 
perdendo força por não conseguir 
manter-se, levando-o a vender.
 Além do posto de gasolina os 
Casonato, nos anos 30, abriram a Fábri-
ca de Vinagres na Avenida 20 entre as 
ruas 7 e 8 que se expandiu e se transfor-
mou na Indústria de Refrigerantes, 
Xaropes e Vinagres Sant'Ana dos 

Irmãos Caso-
nato. Fundada 
por Cezar Caso-
nato (Filho de 
Antonio Caso-
nato), e logo 
depois entra-
ram os filhos 
Luis Casonato, 
Celso Casona-
to, Oswaldo Ca-
sonato e Maria 
Casonato.
  
 Um dos produtos mais famo-
sos da Indústria dos Irmãos Casonato 
era o Refrigerante de maçã e a Cani-
nha Sabará, entre outros. 
 O Sr. Oswaldo Casonato, um 
dos proprietários da Indústria de Refri-
gerantes Sant'Anna, foi também Prefe-
ito da cidade de Dois Córregos. No 
início de 1950 visitava a cidade para 
vender os produtos de sua empresa e 
acabou Conhecendo a Sra. Laís Freitas 
e assim mudou-se para Dois Córregos. 
Exerceu três mandatos a frente do 
executivo da cidade. Faleceu em 3 de 
junho de 2000 aos 70 aos de idade.
 A cidade conta também com 
um sargento aposentado do Corpo de 
Bombeiro da Polícia Militar do estado 
de São Paulo, Sr. Antonio Casonato 
que ajudou a salvar muitas vidas nos 
decorrer dos anos em que serviu na 
corporação em Piracicaba. Outros dois 

da família seguiram a Car-
reira, neto de Antonio Caso-
nato, Soldado da Polícia 
Militar Ricardo Casonato 
Zocoller.
 Temos também o 
Cabo Leandro Maurício 
Casonato, (meu Tio) que 
trabalhou 5 anos na ROTA 
(Rondas Ostensivas Tobias 
de Aguiar), unidade de 
Elite da Polícia Militar do 
estado de São Paulo, filho 
de Dalvo Erlindo Casonato 
(meu avô) que trabalhava 
na pavimentação da cidade 
e ajudou a pavimentar 
praticamente a cidade 
inteira de Rio Claro.
 Hoje existem cente-
nas de descendentes da 
família Casonato em Rio 
Claro. Estão em toda parte, 
temos músicos, programador, 
fotógrafo, pedagogos, artistas 
entre outras profissões.
 Admiro a garra do 

Sr. Domenico Casonato e a Sra. Maria 
Toffoli por ter deixado sua pátria para 
dar uma vida melhor a seus filhos aqui 
no Brasil, especificamente em Rio 
Claro. A árvore criou raízes fortes, e se 
espalhou por todo Brasil, encontrei 
Casonato em Goiânia, Paraná e Rio 
Grande do Sul. Em memória desses 
guerreiros transcrevo essa história para 
que nunca morra a tradição e o sangue 
italiano que corre nas veias. Obrigado a 
todos os Casonato que me ajudaram 
com suas histórias e fotos. Quero saber 
mais sobre a história dos Casonato e um 
dia poder conhecer o local onde nasce-
ram e saíram para atravessar o atlântico 
rumo ao Brasil. Não vou parar por aqui, 
tenho muito a descobrir ainda.

 Gostaria de deixar um agra-
decimento especial a Ismael Casonato, 
Mara Casonato, Antonio Casonato, 
Mercedez Casonato, Dalvo Casonato, 
Emilia Casonato, Cida Casonato e a 
todas as pessoas que me ajudaram de 
alguma forma a recuperar memórias e 
fotos dessa grande família.•

 “Gracie Mille” Muito Obrigado.
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Produtos vendidos pelos Irmãos Casonato. 
Imagem do acervo de Marilda Paulucci. Sem data.

Leandro Casonato. Foto do acervo pessoal de Família

Dalvo Casonato. 
Foto do acervo 

pessoal de Família

Antonio Casonato. 
Foto do acervo 
pessoal de Família.



Pessoas que moram nas ruas 
ou que estão em situação de rua inco-
modam moradores e políticos em todo 
o mundo. Estão em uma condição 
onde viver os padrões estabelecidos 
pela sociedade não cabe em seus mun-
dos. Esse jeito de viver a vida agride 
muita gente, pois denuncia o quanto 
limitado é o conceito de civilização e o 
quanto vivemos num fio de navalha 
que pode a qualquer momento abalar 
aquilo que chamamos de normalidade. 
Essas pessoas denunciam a nossa 
fraqueza como seres humanos e nossa 
dificuldade em aceitar que, em nós, 
também pode habitar um sujeito des-
provido de valores padronizados, tan-
tas vezes hipócritas, onde a privacida-
de quase sempre serve para esconder 
outras safadezas.  Há outros desejos 
que querem negar, pois provocam 
outras possibilidades de viver em soci-
edade. Essa reexão precisa estar 
referenciada em poucas perguntas: O 
que significa ser humano? Qual a 
definição de humanidade? Qual é a 
medida da humanidade? O que signifi-

1ca levar uma vida humana?

Assim, na perspectiva dos grupos 
que se articulam nesse contexto, 
os direitos humanos são as exi-
gências básicas e não satisfeitas 
de um povo que tem um destino, 
e de cada um dos destinos desse 
povo. Os direitos humanos são 
prioritariamente o direito dos 

2pobres (Boff, 1991, 198).

Alguns seres humanos, em 
algum momento, podem experimentar 
outra experiência de vida, seja por 
desilusões amorosas, por uso indevido 
e abusivo de drogas, por pouca estrutu-
ra convencional familiar, por desem-
prego, por dívidas abusivas, por triste-
za, por decisão pessoal, por loucura 
etc.. Não há como definir um perfil das 
pessoas em situação de rua. Alguns 
manifestam o desejo de sair das ruas, 
outros não querem ou não conseguem 
mais viver de outro modo senão daque-
le que vivenciam no momento. 

De acordo com o Decreto 
7.053 de 23 de dezembro de 2009, 

[...] “considera-se população em 
situação de rua o grupo populacio-
nal heterogêneo que possui em 
comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos 
ou fragilizados e a inexistência de 
moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos 
e as áreas degradadas como espaço 
de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento 
para pernoite temporário ou como 

3moradia provisória” .

Um plano de ação para abor-
dar essa questão deve ser pautado em 
quatro frentes: a de prevenção, promo-
ção, participação e autonomia, articu-
lando diversos setores de atendimento 
que se constituam enquanto rede de 

serviços articulados entre o público e o 
privado sempre com foco no humano 
que vive em situação de rua. Tratar 
algumas dessas pessoas como indivídu-
os que estão em condições de ter auto-
nomia é tirar delas a possibilidade de 
viver. Alguns estão tão comprometidos 
que os órgãos de saúde e de assistência 
têm sim que ajudá-los, dando a eles 
aquilo de que já quase desistiram, a 
vida, a vontade de viver e a possibilidade 
de alimentar algum sonho.

Há que se contemplar a rua 
como espaço onde a vida se apresenta 
de vários modos, onde as relações 
sociais disputam poderes, onde há 
trocas, contradições, maldades traves-
tidas e conitos.  Um espaço onde o 
cotidiano também apresenta seus 
rituais, onde as revoltas e resistências 
estão presentes, onde há expectativas 
e sonhos, onde sujeitos sentem, pen-
sam e desejam. 

Essa riqueza e diversidade 
que caracterizam os espaços comuns, 
ao longo da história, têm sido reduzi-
das pela incorporação dos modos de 
viver na cidade, pautados pelas relações 
de consumo, pela apropriação destes 
pelos interesses privados, mas princi-
palmente pelo desestímulo a seu uso.

Se os espaços públicos já 
tiveram grande significado para o 
convívio das pessoas, para o exercício 
do ócio e para representar o quão ativo 
e cheio de trocas é o viver urbano, hoje, 
a apropriação da cidade pelo mercado 
nos coloca sempre que os locais de 
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consumo como os shopping centers e 
as ruas de comércio possuem mais 
importância.

Ghel (2015) corrobora tal 
raciocínio quando em sua publicação 
intitulada “Cidades Para Pessoas”, diz 
que: 

“Gradativamente, as forças do 
mercado e as tendências arquite-
tônicas afins mudaram seu foco, 
saindo das inter-relações e espa-
ços comuns da cidade para os 
edifícios individuais, os quais 
(...), tornaram-se cada vez mais 
isolados, autossuficientes e 
indiferentes. (...) Uma caracte-
rística comum de quase todas as 
cidades é que as pessoas que 
ainda utilizam o espaço da cidade 
em grande número são cada vez 
mais maltratadas” (2015, p.3).

Somos desestimulados ao 
convívio para além daquele provenien-
te das relações de consumo, como 
também somos pautados a exercer um 
comportamento socialmente aceitá-
vel, por um padrão imposto, se quiser-
mos exercer o direito ao uso de espaços 
públicos.

Estar vivendo na rua não é 
um modismo do século XXI. Já no 
evangelho há presença do mendigo, e 
ali era Jesus, batendo à porta de um 
morador e não sendo atendido, numa 
metáfora para dizer que precisamos 
atender aqueles que mais precisam. 
Não há uma ação simples, barata e 
rápida para essa questão, mas há que 
se ter uma postura de respeito e garan-
tia de direitos até para aqueles que ali 
desejam continuar como estão, embo-
ra com condições mais dignas.  É pre-
ciso compreender os fatores determi-
nantes desse complexo fenômeno 
social que desafia os governos munici-
pais, estaduais e o governo federal e 
que por sua vez, aige milhares de 
pessoas em todo país.O conito  entre 
os que vivem nas ruas e aqueles que se 
incomodam sobremaneira com as 
pessoas que vivem nas ruas leva, mui-
tas vezes, à situações de violência e de 
morte. A condição das pessoas em 
situação de rua na cidade de Rio Claro 
não é diferente, é sempre motivo de 

reclamação e repulsa. Como marco 
institucional, a Constituição de 1988 
abriu um leque de conquistas de direi-
tos civis, sociais e humanos, que foram 
potencializados nas últimas décadas.

Querer que as pessoas que 
vivem nas ruas, se enquadrem nos 
padrões morais vigentes e dos costu-
mes instituídos é o pior caminho de 
aproximação. Se assim o quisessem, já 
estariam. A eles, restam as sobras, a 
nós, a indignação, aos outros o rancor, 
e porque não, o ódio fascista de senti-
rem-se superiores e envergonharem-
se desses outros “quase humanos, 
anormais” que invadem as praças, os 
mercados, as ruas com sua sujeira e 
mau cheiro, explicitando o que tam-
bém temos de humanos em nós: a 
fraqueza. São chamados de vagabun-
dos, de acomodados, desqualificados 
em suas dúvidas, seus sentimentos, 
suas necessidades. São permanente-
mente confundidos com outros tipos 
de frequentadores dos espaços que 
possuem comportamento infracional.

Estudos apontam que a cen-
tralidade desse processo de pauperiza-
ção é decorrente prioritariamente da 
combinação de fatores estruturantes 
(desemprego, falta de moradia, déficits 
educacionais) somados a outros de 
características biopsicossociais (de-
sentendimentos familiares, problemas 
de saúde e uso abusivo de substâncias 
entorpecentes), e que ainda remon-
tam a herança histórica de relações 
sociais pautadas na exclusão social e 
na violação de direitos sociais, econô-
micos, políticos e ambientais. 

 Em nossa estrutura adminis-
trativa há secretarias que compõem o 
campo da seguridade social, tão neces-
sário em nosso país, que juntas podem 
avançar na formulação das polícias de 
atendimento. 

Não temos falta de legislação, 
temos dificuldade em lidar com os 
poucos recursos, pois a estes que 
vivem nas ruas, pouco é necessário, 
bastaria otimizar os poucos recursos 
canalizando ações. Como documentos 
base temos: Lei Orgânica da Assistên-
cia Social (LOAS) promulgada em 
1993, a Política Nacional de Assistên-
cia Social (PNAS) em 2004, e o Siste-
ma Único de Assistência Social 

(SUAS), lei nº 12.435 de 06 de julho de 
2011. De acordo com o SUAS,

“A proteção social especial é a 
modalidade de atendimento assis-
tencial destinada a famílias e indi-
víduos que se encontram em situa-
ção de risco pessoal e social, por 
ocorrência de abandono, maus 
tratos físicos e, ou, psíquicos, 
abuso sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de 
medidas socioeducativas, situação 
de rua, situação de trabalho infan-
til, entre outras”.

Não obstante, o Governo 
Federal tem como meta prioritária a 
erradicação da extrema pobreza no 
país, baseado, principalmente, no 
“Plano Brasil Sem Miséria” que se 
constitui em um conjunto de ações 
governamentais (programas e proje-
tos) e redes de financiamento que 
buscam, por meio de parcerias com os 
estados e municípios, a construção de 
uma rede de proteção social com a 
perspectiva de garantir a autonomia 
dos cidadãos brasileiros. 
 Foi criado em 2012 o Manual 
sobre o Cuidado à Saúde junto a Popu-
lação em Situação de Rua, documento 
norteador que aponta as diretrizes 
para atuação junto à população e defi-
ne a estruturação do Consultório na 
Rua. Ou seja, 

[...] “o Ministério da Saúde (MS), 
ao eleger como modelo a criação 
de uma política pública de saúde 
para a população em situação de 
rua em convergência com as 
diretrizes da atenção básica e a 
lógica da atenção psicossocial 
com sua proposição de trabalhar a 
redução de danos, assume legiti-
mamente a responsabilidade da 
promoção da equidade, garantin-
do o acesso dessa população às 
outras possibilidades de atendi-
mento no SUS, com a implanta-

4ção dos Consultórios na Rua”.

Também há o documento 
“Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais”, reimpresso em 
2013, produzido pelo SNAS, do Minis-
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tério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome cuja

[...] “normativa possibilitou a padro-
nização em todo território nacional-
dos serviços de proteção social 
básica e especial, estabelecendo 
seus conteúdos essenciais, público 
a ser atendido, propósito de cada 
um deles e os resultados esperados 
para a garantia dos direitos socioas-
sistenciais. Além das provisões, 
aquisições, condições e formas de 
acesso, unidades de referência para 
a sua realização, período de funcio-
namento, abrangência, a articula-
ção em rede, o impacto esperado e 
suas regulamentações específicas e 

5gerais”.

São recentes as iniciativas de 
atuação intersetorial na administração 
Pública e a articulação de todos os 
serviços necessários quando se olha 
para populações que fogem ao padrão 
de atendimento convencionalmente 
traçado, é um desafio maior ainda. É 
preciso mais do que grandes projetos, 
envolver outras secretarias que podem 
dar à temática um colorido que lhe faz 
falta, é preciso buscar nossa humani-
dade para além dos cargos eletivos, 
político partidários e de interesses 
pessoais. São questões estruturais e de 
dinâmica institucional que precisam 
ser revistas, reavaliadas para poder 

ousar e mudar, inventando formas 
outras de funcionamento. É preciso 
ter coragem para mudar paradigmas.

Medidas paliativas e violentas 
como gradear espaços públicos não 
tiram de circulação essa população. 
Aumentam as revoltas e demostram a 
falta de humanidade e entendimento 
de setores da gestão pública, de institu-
ições, de representações da sociedade 
civil e de parte da sociedade na garan-
tia de direitos constitucionais.

Em Rio Claro há pessoas que 
se incomodam com a forma definida 
pela administração de limitar o uso de 
locais públicos, impedindo que algumas 
pessoas possam usufruí-los da mesma 
maneira que outras. Caminhar aos 
poucos de acordo com a situação possí-
vel desse momento contribuiria para a 
melhoria da qualidade de vida dessa 
população garantindo ao menos, o aces-
so a alguns dos direitos constitucionais. 
Construir as políticas de atendimento 
junto com as pessoas e não para as pes-
soas. Essa mudança nos tira a sensação 
de poder que ainda nos alimenta, mas é 
o único caminho possível: construir no 
coletivo e com os coletivos.

Neste sentido, um grupo de 
pessoas vinculado ao Centro de Volun-
tariado de Rio Claro, que observava a 
forma com que parte da cidade lidava - 
ou se mostrava incapaz de lidar - com a 
população em situação de rua, propôs 
a criação de alguns ambientes ou situ-

ações em que se pudesse fazer algo. 
O ambiente escolhido naquele 

momento foi o Jardim Público. O pre-
texto foi realizar atividades culturais, 
neste local, que pudessem  demonstrar 
que o espaço pode e deve ser usado de 
forma consistente pela população e que 
também fosse possível expor para a 
sociedade a condição de desatenção e 
de incompreensão em que vivem as 
pessoas em situação de rua. Criar 
momentos  que a expressão cultural 
pudesse ser exercida por estes indivíduos 
permitindo  que as pessoas que circulam 
pelo centro da cidade, de alguma forma, 
passassem a conviver com eles, trocas-
sem experiências e com a oportunidade 
do convívio reconhecessem neles a huma-
nidade quealguns tentam negar.

As situações propostas foram 
6saraus culturais e sessões de cinema . 

Essas atividades têm acontecido desde 
junho de 2015. Os saraus quase sem-
pre são aos sábados e as sessões de 
cinema em dias de semana à noite.

As sessões de cinema aconte-
cem uma vez por mês. Assim que anoi-
tece, são exibidos os filmes. Ocupam os 
assentos os passantes, moradores do 
centro da cidade, famílias com crianças 
e as pessoas que fazem do Jardim Públi-
co sua morada. Convivem os passantes 
e os moradores do Jardim sem que se 
incomodem uns com os outros. Ali 
ninguém questiona os comportamen-
tos, a estética, os cheiros ou a ausência 
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deles, se a voz do vizinho de cadeira tem 
fala firme ou ébria, se o comportamento 
é palatável ou não, se é bem comportado 
ou excêntrico. As situações permitem a 
convivência com o diferente, mas em 
igualdade de condições. O lugar é o 
mesmo, os assentos os mesmos. Não há 
espaço V.I.P., porque ninguém é V.I.P.

A escolha dos títulos teve como 
parâmetro apresentar filmes com enre-
dos que contam dramas reais, supera-
ções, animações e histórias bem humora-
das diante de dilemas que a vida impõe. 

Os saraus, com a mesma pro-
posta de ambiência, têm acontecido 
uma vez por mês aos sábados, no come-
ço da tarde. Com os equipamentos de 
som e instrumentos disponíveis nele as 
pessoas se doam um pouco, moradores 
de rua ou não, ao lerem poesias e canta-
rem músicas autorais ou não. Discur-
sam às vezes. Varais de poesia e aquare-
las pintadas na hora enfeitam o lugar.

O sarau ganhou o nome de 
Sarau do Índio, por ser realizado num 
pequeno largo em frente à fonte do índio 
no Jardim Público, protegido por gran-
des árvores. Esse local foi escolhido  por 
ser o índio, talvez, o mais excluído e o 
mais maltratado pela a sociedade, que 
se diz civilizada.  No Sarau do Índio, ao 
contrário de outras situações no próprio 
Jardim Público, não há preocupação se 

uma pessoa em situação de rua se apro-
ximar, se tomar assento, se tomar os 
microfones ouse tocar os instrumentos. 
Ali, tudo pode. Não há que se pensar o 
que pode ou não ser dito, ninguém 
observa se os trajes são socialmente 
adequados ou não, já que o objetivo é 
justamente o encontro e as possibilida-
des que ele pode proporcionar.

A música e a poesia se mostra-
ram em potência, em possibilidades de se 
construir algo novo, diferente. É verdade 
que  existem aqueles que param e parti-
cipam ao entenderem a proposta, mas 
também há quem condene o projeto.

O importante desse aconteci-
mento é desnudar também que a cida-
de está em disputa quando se pensa 
em como podemos nos comportar, na 
explicitação dos preconceitos, nos 
comportamentos fascistas sob a égide 
da preservação da ordem.

Sá, Rodrix e Guarabyra fizeram 
uma canção, chamada “Primeira Canção 
da Estrada” que aqui merece menção:

“Apesar das minhas roupas 
rasgadas
Eu acredito que vá conseguir
Uma carona que me leve pelo 
menos à cidade mais próxima
Onde ninguém vai me olhar de 
frente
Quando eu tocar na minha gui-
tarra as canções que eu conheço
Eu tinha apenas dezessete anos
No dia em que saí de casa
E não fazem mais de quatro 
semanas que eu estou na estrada
Mas encontrei tantas pessoas 
tristes desaprendendo como 
conversar
Que parece que eu estou carre-
gando os pecados do mundo...”

Ainda apostamos que estando 
bem cuidados, muitos repensarão suas 
vidas, o que podem ainda aprender, 
criar e produzir. Outros continuarão 
nas ruas, porém, de banho tomado, de 
cabelo cortado, de roupas limpas, se 
quiserem..., outros mais continuarão 
como melhor lhes parecer.•
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Na 1ª parte deste artigo (edição ante-
rior), Júnior aprendia a ler na escoli-
nha Caracu e já cantava em rádio e 
TV. No ginásio do Batista Leme, sua 
ginga de roqueiro fascinava os amigos. 
Entrou pro conjunto The Hulks, andou 
em elefante de circo, fez retiros cristãos 
e conheceu sua eterna namorada. 
Agora nesta sequência, Júnior vira 
Dário, e Dário vira Big: o criativo 
vendedor de discos e o pioneiro radia-
lista. Quer saber mais? Let's go the 
pinote again!

 Deu trabalho, mas Júnior 
finalmente concluiu o ginasial no 
Batista Leme, aos 18 anos. Foram 7 
primaveras de suor e lágrimas, de 1964 
a 70, após reprovar 3 vezes: de cara na 
1ª série B (1964), com advertência em 
abril, por violar o artigo 87 do Regi-
mento Interno, e suspensão de 2 dias 
em setembro, de novo pelo mesmo 
artigo; na 3ª B (1967); e na 4ª B 
(1969). Tudo culpa da Matemática, 
cuja média final não saía dos 2 pontos? 
Ou dos Beatles, cujos discos não saíam 
da vitrola? Seja como for, no fim dessa 
novela dona Zuza – a diretora – deve 
ter sentido um alívio ao carimbar 
“Aprovado” na ficha do aluno.

“[...] tendo em vista os resul-
tados obtidos no ano letivo de 1970, na 
quarta série do Curso Ginasial, é consi-
derado habilitado no primeiro Ciclo 
Secundário.”

Na foto 3x4 de sua ficha de 
1970, ele aparece menos sorridente 
(talvez mais pé no chão) do que na 3x4 
da ficha de 66, porém com o olhar mais 
otimista do que na de 69. Inclusive na 
foto de 70 ele até vestiu paletó e grava-

ta, o penteado quase cobrindo as ore-
lhas, costeletas até o queixo. Um ar de 
quem começava a amadurecer.

Talvez seja o amor, ou o con-
trole. De um lado, as rédeas curtas da 
mãe, dona Aparecida, e de outro, 
muito amor e carinho da namorada, 
Carmen. Deu resultado: Júnior até 
brilhou na média final de Matemática, 
com 7,28 pontos. É como diz aquela 
música do Sam Cooke, “Wonderful 
World” (1960): “não manjo de trigono-
metria nem de álgebra, sou péssimo 
com régua de cálculo, mas sei que 1 e 1 
dão 2, e se esse 1+1 formos nós juntos, 
que maravilhoso será o mundo”.

“You've Got a Friend”
 Na volta às aulas de 1971, o 
amigo do ginásio no Batista Leme, José 
Roberto Santana, não via mais o Júnior 
em meio aos alunos. Mudou de escola.
 No Colégio de Aplicação, Júni-
or passou a ser chamado de Dário. 
Quem também estudava lá eram os 
amigos do conjunto The Hulks, Uilians 
e Dado. Faziam escadinha: Uilians era 
da 1ª turma (de 69), Dado da 2ª (70), e 
Dário da 3ª (71).
 No ano anterior (1970), Paul 
McCartney anunciara em público a 
dissolução dos Beatles. No Brasil pós-
Jovem Guarda, artistas como Erasmo 
Carlos e Os Incríveis seguiam um 
caminho mais identificado com o rock. 
Em 1971, saíam os filmes Som aluci-
nante e Roberto Carlos a 300 quilôme-
tros por hora. A cervejaria Skol-Caracu 
lançava a primeira cerveja em lata do 
Brasil. No ranking da Billboard, Carole 
King liderava as paradas com a canção 
“It's Too Late”.

Fundado em 1969 pelo prof. 
José Aloísio Aragão e instalado no prédio 
do antigo seminário de padres claretianos 
(onde hoje é a faculdade Claretiano), o 
Aplicação era um laboratório de Didática 
da Fafi (Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Rio Claro). Isso antes de ter 
Unesp na cidade. Com aulas em período 
integral e postura pedagógica avançada, o 
Cafafi (Colégio de Aplicação da Faculda-
de de Filosofia) era “uma escola alternati-
va, cujo modelo meu pai já havia criado 
em Brasília, com o Ciem (Centro Integra-
do de Ensino Médio), da UNB”, conta a 
filha Celina Aragão.

“Aragão entendia os jovens”, 
relembra a ex-aluna Fátima Eichen-
berger. “Sabia lidar com nossa juventu-
de, tinha o lado educativo, e também 
muita música. Ele conversava por 
horas, e os assuntos eram certeiros pro 
jovem.” A profa. Maria Adelaide Nova-
es também recorda: “Éramos um 
punhado de recém-formados idealis-
tas, que acreditavam na educação que 
transforma. Foi por pouco tempo, mas 
naqueles anos de chumbo, como exis-
tir uma escola libertária? Poucos como 
nós tiveram esse privilégio”.

Além de educador, “Aragão 
compunha e escrevia muito bem”, 
lembra Uilians. “Tive o prazer de rece-
bê-lo no barracão onde ensaiávamos, 
ele tocou e contou casos.”
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Quem também conheceu Dário 
nessa época foi o músico Aquiles Fane-
co, com apenas 3 anos. “Ele tocava 
com meu primo, o Uilians, e ensaia-
vam na casa da minha tia. Me lembro 
bem pequenininho de entrar num 
barracão todo de tijolinho, com os 
instrumentos ali, o bumbo da bateria 
gigante, dava pra eu entrar nele.”

Certa vez, The Hulks e o prof. 
Aragão participaram do programa 
Chateasom na TV Gazeta, em São 
Paulo. Em outra ocasião, Uilians e 
Dário voltaram à capital para um teste 
a fim de tocar com Ed Carlos (o “Reizi-
nho da Jovem Guarda”).

De volta a Rio Claro, restou-
lhes arranhar o violão no auditório do 
Cafafi, com os “cafafianos” Uilians e 
Nenê Crepaldi (da 1ª turma) tentando 
entender as dissonâncias de “Wave”, 
de Tom Jobim, ou cantando “If I Feel”, 
dos Beatles. E Dário registrando a cena 
com uma filmadora da loja de seu pai.

“Fortunate Son”
 Na época do Aplicação, Dário 
também serviu o Tiro de Guerra. “Che-
gava de farda no colégio”, conta Celina 
Aragão. “É até possível, se ele 'puxou 
um turno' de vigilância”, argumenta 
Uilians. O “cafafiano” César Wolf Jr. 
serviu o TG com Dário: “Sinceramen-
te, a gente achava aquilo um saco, 
além do sargento Munuera, que dava 
uma mãozinha para quem praticava 
esportes ou para músicos”.

Os treinos de tiro eram no 
horto orestal. O irmão Ivan Dário 
lembra que o nível de tiro do caçula era 
médio, e o sargento pegava no pé, apesar 
de sua farda “sempre arrumadinha e 
limpinha, o coturno brilhando; ele 
parecia o garoto da série Rin Tin Tin”.

Então nessa época, Dário tinha 
de conciliar o serviço militar, The Hulks e 
os estudos no colégio. Com o passar do 
tempo, o conjunto foi se distanciando, 
devido à cobrança familiar para priori-
zarem os estudos. Por mais algum perío-
do, The Hulks eram apenas Uilians, 
Zucchi e Dário. Após a última apresen-
tação, no Ginásio de Esportes, se reuni-
riam só às vezes.

O 1º colegial não foi fácil para 
Dário. O aproveitamento máximo de 9 
das 10 disciplinas teve Rendimento 
Médio, oscilando ladeira abaixo para 
Inferior ou sem nota. Apenas em Edu-
cação Artística seu rendimento foi Supe-
rior, sempre, nos 3 bimestres que cur-
sou no Aplicação. Assim, em 8 de outu-
bro de 1971, o aluno veio requerer ao 

diretor do Cafafi “proceder-lhe o cance-
lamento de sua matrícula, por motivos 
de estar referido aluno interessado em 
prestar os exames de Madureza [suple-
tivo]”. No último bimestre de 1971, ele 
já tinha saído do Aplicação.

No final do ano, Uilians se 
formou na 1ª turma do Cafafi. Teria o 
ex-aluno Dário ido prestigiar seu par-
ceiro de Hulks na cerimônia no Salão 
Nobre da Câmara?

“What's Going On”
 Dário viajava com o pai, quan-
do ouviu a notícia pelo rádio: o prof. 
Aragão havia sofrido um acidente de 
carro e falecera. Era 16 de janeiro de 
1972. O ex-aluno ficou chocado.

Então o Aplicação mudou de 
nome para Colégio Rio Claro e foi 
transferido para o prédio da escola 
Chanceler Raul Fernandes, onde até 
1969 tinha funcionado o Ginásio Voca-
cional. “Na prática, a escola se extin-
guiu. Não era interessante formar 
cabeças pensantes. Nos anos de regi-
me militar, não podíamos ficar batendo 
papo em grupinhos na rua”, explica 
Samira Hussni.

Assim como o Aplicação, o 
Vocacional também ofereceu educa-
ção avançada, e igualmente incomo-
dou. Os Ginásios Vocacionais foram 
criados nos anos 60 em 6 cidades pau-
listanas: de início (em 62) nas cidades 
de São Paulo, Americana e Batatais; 
depois (em 63) em Barretos e Rio 
Claro; e em 68 em São Caetano do Sul. 
Porém, em 12 de dezembro de 1969, 
todas as 6 escolas foram invadidas 
pelos militares, que prenderam profes-
sores e pais de alunos, decretando o 
fim dos colégios vocacionais.

“Achavam que o ensino era 
incentivo pra terrorismo”, relata Fátima 
Eichenberger. “Lembro que ouvi as 
pessoas falarem, com muito medo, de 
quando os militares entraram armados 
até os dentes.” A ex-aluna Márcia Men-
des estava lá quando os militares invadi-
ram o Vocacional (em dez/69), mas 
demorou para ela entender o que havia 
se passado. Na edição nº 11 da Revista 
do Arquivo (p. 25), um relato detalha 
que, 40 anos após a invasão (em 2009), 
ex-alunos e professores se reuniram no 
Chanceler, a profa. Edneth Ferrite 
Sanches contou como foi a invasão e, 
lado a lado, todos se deram as mãos para 
abraçar o prédio do Chanceler.

Com o fechamento do Giná-
sio Vocacional em 69, o prédio do Chan-
celer passou a funcionar, a partir de 72, 
como Colégio Rio Claro (antigo Colégio 
de Aplicação). Então no Chanceler, 
mesmo não estudando mais lá, Dário 
foi jurado num festival estudantil em 
que Beto Bellucci concorreu. “Eu, um 
banquinho e o violão”, recorda Beto. 
“Dário comentou que eu lembrava o 
João Gilberto, com voz pequena, afina-
do e composição leve.”

“Me and Bobby McGee”
 “Não podíamos ter acesso a 
quase nada, mas podíamos sonhar”, 
conta Edna Vaz. “Dário era um jovem 
sonhador. Lembro que uma noite 
acordei com uma serenata, abri a jane-
la e lá estavam Dário, Sinoca e Rico.” 
Os jovens tinha o hábito de sentar nas 
calçadas à noite, olhar a Lua e sonhar. 
Nas tardes de domingo, faziam música 
no horto orestal. A família de Edna 
tinha uma Kombi 67 e, no final do ano, 
iam à praia de Kombi.
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“'Stop the Vietnam', arriscam 
os mais afoitos. Tudo muito estranho... 
Mulher usando calça comprida [...]. 
Homem usando sandálias. Cabelos 
crescem. Saias encurtam. [...] Melho-
res são os acampamentos mistos na 
Usina do Lobo, Broa, Cantagalo e 
região” (Santana, 2012).

Por essa época (entre 72 e 73), 
enquanto no Araguaia (TO) o Exército 
aniquilava os guerrilheiros – entre eles o 
rio-clarense Orlando de Moura Momente 
–, em Rio Claro Dário e René Neubauer 
trouxeram o grupo musical Viva a Gente. 
Era um pessoal que vivia em comunidade 
num sítio em Petrópolis (RJ) e pregava o 
“rearmamento moral da juventude”. 
Dário e outro amigo teriam tentado se 
unir ao grupo.

A ideia de “fugir com o circo” 
foi vetada pelos pais. Mesmo assim, ao 
entrar na casa dos 20 anos, Dário se 
mandou pra Jundiaí. Foi fazer o quê? 
Por essa você não esperava: estudar 
Enfermagem. 

“Living for the City”
 A grana era curta na época da 
Enfermagem em Jundiaí, por isso 
Carmen teria começado a gravar fitas 
k-7 pro namorado vender entre os 
alunos e, assim, arcar com os estudos. 
Dário “achou um professor de Medici-
na que amava música, ele mais tocava 
que estudava, e assim o mundo da 
música falou mais alto”, conta Carmen 
Mônaco. “Acredito que deva ter retor-
nado a Rio Claro em meados de 1974.” 
Sem o diploma.

Innervisions, o 16º disco de 
Stevie Wonder, chegava ao Brasil pela 
Motown Records. O hit “Living for 
the City” denunciava o racismo siste-
mático da polícia sobre a juventude 
criminalizada.

Carmen fazia cursinho no 
Novo Triunfo, com o professor de Físi-
ca Kal Machado, ainda estudante de 
Engenharia em Piracicaba. Carmen e 
Dário, juntos havia 5 anos, já planeja-
vam construir a própria casa, então o 
futuro engenheiro seria indicado.

Para comemorar o ingresso 
de Carmen na faculdade de Ciências 
Contábeis, aonde o casal teria ido? 
“Nada como o charme do namoro no 
Panqueca's, mesmo à custa da fila para 
entrar. [...] Comer bem é no Akamine. 
Vale o mesmo para o Coca's Bar (onde 
hoje é o Rekint), restaurante 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 Excelsior. 
Mais acima, tem o Snob's. Em frente à 
estação, o Totem Grill. Opções não 
faltam” (Santana, 2012).

Dário voltou para Rio Claro e, 
agora sim, começou a vender discos. 
De início, nos fundos da Teteia Modas, 
uma loja de roupas do amigo Franco 
Bartiromo, na rua 3, avs. 4 e 6, onde 
hoje é uma pastelaria. “Eles se adora-
vam, uma parceria muito legal”, conta 
a filha Carla Bartiromo. “Nos fundos 
da loja, tinha a Teteia Discotapes. Meu 
universo musical consolidou-se ali. 
Lembro-me de um grande pôster da 
Raquel Welch na parede e de tantas, 
tantas fitas k-7 que ele gravava a 
pedido dos clientes.”

Dário também foi DJ na boate 
Tête-à-Tête, uma sociedade de Franco 
com Ivan Dário, na av. 2 com rua 9. 
“Boate só para casais, foi um sucesso 
durante anos”, lembra Ivan. “À época, 
alguns artistas estavam 'em baixa' e 
faziam participações em boates com 
músicos locais. Essa foi uma das opor-
tunidades com Sérgio Reis”, conta 
Uilians, o amigo dos Hulks, que nessa 
ocasião se reuniram com o cantor na 
Tête-à-Tête.

“That's the Way (I Like It)”
 A estreia de Dário em rádio 
foi lá pelos 22 ou 23 anos, quando 
inaugurou em Rio Claro a Rádio Cultu-
ra. “Manteve um programa de varieda-
des e com gincana ao lado do radialista 
Amaro Cardoso”, conta Santana. E 
Sydney Barreto complementa: “Pedi-
ram-me que bolasse um nome para o 
novo programa. De imediato, batizei 

com o título 'Café com Leite', por ele 
ser branco e o Amaro, negro. Gostaram 
da ideia e riram muito”.

“Depois que voltou a Rio 
Claro, começou em rádios e na loja, 
tudo junto”, lembra Carmen. “Rádios 
pela noite e comércio de dia.”

Em meados dos anos 70, 
quando a escola de samba Samuca foi 
fundada, o casal deu início ao projeto 
da casa, na rua 6, avs. 27 e 29. “Eu 
estava me formando engenheiro e foi 
meu primeiro projeto”, conta o antigo 
professor de cursinho Kal Machado. 
“Certamente não pela minha experti-
se, mas um recém-formado se encai-
xaria no orçamento.” O endereço é 
próximo de Irineo e Aparecida, na av. 
27. Quem desenhou a planta foi Ari 
Cassavia (tio de Rui, o antigo Hulk), 
também recém-formado.

No canteiro de obras, o rádio 
AM sintonizava o Show do meio-dia, 
com o radialista Sergio Carnevale 
comentando as últimas notícias: talvez 
o recém-criado Lago Azul, a canalização 
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do Córrego da Servidão ou a chegada da 
Unesp na cidade.

E Dário passou a vender seus 
discos na loja do pai, na rua 4, onde 
também funcionava uma oficina de 
conserto de eletrônicos e rádios. O 
irmão Ivan explica melhor: “Quem 
iniciou como técnico foi o Vani. Depois 
Lelo assumiu a oficina, daí eu assumi. 
Júnior sempre com os discos”. O primo 
Carlos Anaruma trabalhava no porão, 
fazendo fitas piratas com a seleção que 
o cliente pedia. “Eu ia no colegial de 
manhã e à tarde na loja. Lembro que 
alguns discos ficavam na casa da 
Carmen, e vez em quando a gente 
tinha que ir lá buscar. Íamos muito pra 
São Paulo buscar os últimos lança-
mentos em LPs e compactos, não só 
para vender, mas para sermos os pri-
meiros a tocar no programa, que ia ao 
ar todas as quintas-feiras às 23h. Toca-
mos muito Pink Floyd, Led Zeppelin, 
Janis Joplin, Tim Maia, Secos & 
Molhados... Daí veio a inuência 
musical de uma geração inteira que 
acompanhava seus programas no 
Sonzão Jovem da Rádio Cultura AM.”

Quem também passava na 
loja para comprar agulhas para sua 
Sonata portátil era Maristela Ferreira, 
com 12 anos. “Sempre com muita 
paciência, Dário me ensinava a trocar 
a agulha e dava dicas de como lidar 
com o equipamento.” De lá, ela saía 
com o embrulho onde se lia “Dário 
Som & Imagem: a loja tudo bem!!!”. 
Assim mesmo com 3 exclamações.

“Big Boy rides again!”
No mesmo dia em que a músi-

ca “Tonight's the Night”, de Rod Ste-
wart, alcançou o topo da Billboard, 
Carmen deu seu segundo “sim”. “Fo-
ram quase 9 anos, sempre olhávamos 
para o mesmo horizonte, então em 1º 
de janeiro de 1977 nos casamos.” A 
cerimônia foi na igreja Matriz, a festa, 
na casa de Irineo, onde Big morava. 
Também viveram 6 meses na casa dos 
pais de Carmen, no Centro. Então em 
julho se mudaram pra rua 6. “Me 
recordo que, um dia antes, trouxemos 
o show do Chrystian & Ralf ao Ginásio 
de Esportes. Acabando o show, fomos 
para nossa casinha”, conta Carmen.

A partir desse período, Dário 
passou a trabalhar na Rádio Clube, onde 
reencontrou o amigo de ginásio, Santa-
na. Seu programa era no horário diurno, 
então a Carmen assumiu a loja.

Na estreia, o jovem radialista 
contou ao gerente, Mauro Martins, 

sobre um locutor no Rio de Janeiro 
chamado DJ Big Boy, que era o grande 
sucesso da Rádio Globo. Foi o mais 
importante DJ de seu tempo, revolucio-
nando o rádio no país com uma lingua-
gem descontraída, mais próxima do 
público jovem. Com 2 programas diários 
na Rádio Mundial (Big Boy Show e 
Ritmos de Boite) e 1 semanal só com 
Beatles (Cavern Club), também atuava 
na Rádio Excelsior de São Paulo e parti-
cipava do Jornal Hoje da TV Globo, com 
film-clips sobre o que tocava no momen-
to. Ele ficou conhecido por abrir seus 
programas com a frase “Hello, crazy 
people! Big Boy rides again!”. Ao ouvir 
esse relato, os olhos de Mauro brilha-
ram, e ele sentenciou: “Se lá existe um 
Big Boy, aqui vai ter um Big Dário”. 
Abracadabra... E Dário vira Big!

“Big Boy era referência musi-
cal no Rio de Janeiro”, reete Anaruma, 
“assim como na região de Rio Claro a 
referência era Big Dário.”

“Soul my Soul”
Agora com nome artístico, Big 

Dário podia até, de repente, gravar um 
disco próprio. E foi o que fez. Partiu 
para um estúdio no Rio de Janeiro, 
com Carmen e o amigo Osmar Eichen-
berger, e gravou a romântica “Soul my 
Soul”. Em 2013, Big revelou que essa 
música era para ter entrado na trilha 
da novela O profeta, que foi ao ar pela 

Rede Tupi de outubro de 1977 a abril 
de 1978. Seus parceiros na composi-
ção foram Cuccato e Franco Bartiromo 
(da Teteia Modas e boate Tête-à-Tête).

Mas voltando ao rock-pop da 
Rádio Clube. Santana conta que “além 
de técnico de som, com o tempo passei a 
assessorar o Big na programação musi-
cal. Trocávamos muitas figurinhas. Ele 
entendia meu paladar musical, que era 
voltado ao rock e pop, coisas que não 
tocavam na emissora. Era o auge da 
música Disco, para mim um sofrimento. 
O Big na programação era o máximo. 
Estava ligado em tudo que era lançado e 
tinha acesso às revistas especializadas 
da época, como a Billboard”.

A música Disco era uma febre 
mesmo. Com a estreia do filme Os 
Embalos de Sábado à Noite, todo 
mundo queria chacoalhar na pista 
como John Travolta.

“Stayin' Alive” 
Carmen se formou em Ciênci-

as Contábeis no final de 78. Para cele-
brar, à noite pelo centro, “o circuito era 
Chega Mais, Toca, Stonage”, enumera 
Maristela Ferreira. A boate Chega Mais 
teve o nome inspirado talvez pela músi-
ca de abertura do disco lançado em 
1979 por Rita Lee, e com esse nome 
também teve uma novela da Globo, mas 
veiculada em 1980. A boate era para 
sócios e dependentes da Philarmônica. 

Capa do compacto Soul my Soul
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“Onde eu encontrava sempre a Carmen 
e o Big”, novamente Maristela. “O salão 
grande era fechado com divisórias, e a 
boate funcionava no hall de entrada. 
Uma pista pequena, várias mesas ao 
redor. Espaço pequeno mas excelente, e 
o pessoal se divertia muito.”

O amigo Dado lembra que 
“Big e Afonso Bovo tocavam naqueles 
gravadores de rolo. Um amigo do pai do 
Afonso comprava no exterior os lança-
mentos de vinil, e eles passavam pro 
gravador de rolo. Tinham uma caixa de 
som grande da Giannini”.

Outro ponto de encontro era 
o bar A Toca, de 1976 a 1984. Aos finais 
de semana, o bar virava a boate Stona-
ge, “que ia até as tantas da madruga-
da”, conforme recorda o antigo propri-
etário José Carlos Kühl. “Muitas vezes 
eu cruzava com o Big, lá ou na Chega 
Mais. O Big fazia as gravações para o 
Silvinho Star comandar o som na Sto-
nage. Era fita de rolo ou k-7 e discos.”

Além de Bee Gees, Donna 
Summer ou Village People, no Brasil 
tínhamos “o glam tupiniquim dos Secos 
& Molhados, a psicodelia pós-tropicalista 
dos Novos Baianos, o rock esotérico de 
Raul Seixas e o pop confessional de Gui-
lherme Arantes”, conforme tipifica 
André Barcinski no livro Pavões misterio-
sos. E mais Frenéticas, Sidney Magal, 
Ritchie... Mas sobrevivemos!

“Primavera nos Dentes”
 “Vivemos essa época de Toca, 
Stoneage, Variedades, Cine Excelsior, 
Cine Tabajara”, conta Beto Bellucci. 
“Nesse período, o João Zaine dançava 
pelas boates, dando show com as músi-
cas dos Bee Gees. Mas nosso negócio era 
fazer música. Criamos O Bando, repre-
sentando Rio Claro de 78 em diante nos 
festivais pelo Brasil. Chegamos a ter 
músicas analisadas pela censura! Não é 
um orgulho, mas uma marca de nossa 
resistência. A música exprimia indigna-
ção. O Big sempre utuou em nossa 
vida, como conhecedor e apoiador das 
composições.”

Na virada pros anos 80, Big 
organizou no Cine Variedades o Festival 
da Primavera, compondo o júri ao lado de 
José Roberto Santana e Vera Jordão. O 
festival reunia os melhores conjuntos 
musicais que vinham participando de 
concursos que Vera organizava pelas 
escolas. “Muitos alunos compunham”, 
lembra Vera, “então a gente começou a 
percorrer as escolas, para elas montarem 
festivais.” Anos antes (final dos anos 60), 
Vera foi aluna de piano de Ophelia Ricci, 

que também deu aulas para Regina Vec-
chiato e Carmen Mônaco.

O jurado Santana recorda que 
“um dos concorrentes foi o grupo O Ban-
do. A música não foi a primeira colocada, 
mas levou um prêmio à parte, o Troféu 
Banzo”. O participante João Zaine expli-
ca que era uma composição dele e de 
Beto Bellucci. “A Fátima Christofoletti 
tocou conosco”, cita Bellucci, que tam-
bém elenca Du Colabone, Tadeu Pereira, 
Edson Gomes e, na bateria, Ingui Félix da 
Silva, sobrinho de Don Salvador. 

Outra participante, Ivana 
Campos, defendeu uma parceria dela 
com Vitor Cunha. “Ganhamos uma 
menção honrosa do Grupo Banzo, e não 
do Festival. Isso porque o Paulo Rodri-
gues, que fazia parte da comissão julga-
dora, não se conformava da nossa música 
ficar de fora. Era uma música de protesto, 
foi bem no período da Abertura.” Já Vitor 
Cunha se lembra “do esforço do Big em 
nos ajudar, como maestro e produtor”.

Por trás das cortinas, Carla 
Bartiromo participava “seja como coro 
ou nos bastidores. O palco era grande e 
rangia, e o Big pedia silêncio pra coxia, 
mas não tinha como. A gente andava 
deslizando, o que gerava muitas risa-
das, e ele vinha rir também. Era muito 
palhaço”. Carla conta ainda que adora-
va o sorriso e a gargalhada dele. “Posso 
dizer que o Big foi a trilha sonora da 
minha vida.”

“Dance This Mess Around”
 No Natal de 1979, eu nasci. 
No início dos anos 1980, a Rádio Clube 
inaugurou uma emissora FM, que Big 
assumiu de forma pioneira e, na defini-
ção de Santana, “virou coqueluche”.

Então no meio do ano aconte-
ceu algo que mudou a vida do casal por 
completo, não deixando ninguém dor-
mir, sujando tudo, bagunçando a casa 
inteira... “Dessa gostosa união, trouxe-
mos ao mundo nosso filho, Thiago 
Mônaco Dário”, assim diz a mãe. A 1ª 
das 2 relíquias do casal nasceu em 3 de 
maio de 1980. O pai tinha 27 anos.

Em julho daquele ano, a TV 
Tupi foi extinta.

Por essa época, saiu o compac-
to da música “Soul my Soul”, que Big 
havia gravado anos antes no Rio de 
Janeiro. Na capa do compacto, talvez 
fosse a 1ª vez em que aparecia o logotipo 
que seria sua marca registrada: seu 
nome em formato de trompete. “Aperta-
da sobre o bocal que os lábios sopram, a 
palavra 'Big' se esmaga feito um pistão 
comprimido pela maiúscula 'D', uma 

mescla de clave de Sol com cilindro de 
metal. Do mesmo bocal surge o tubo 
que ina a palavra 'Dário', já tomando 
corpo nos contornos da tubulação cilín-
drica. Do acento agudo em 'á' pipoca a 1ª 
das 3 válvulas dos pistões a comprimir 
'ári'. Na vogal 'o' morre o tubo que vem 
desde o bocal e contorna por baixo do 
corpo do instrumento (formando a 
base, o 'bigode' do logotipo), até esse 
tubo fechar a curva em 'o', que ricoche-
teia um sopro na campânula: o pavilhão 
em taça por onde sai o ar em forma de 
som” (trecho da crônica “Big, RIP”, que 
publiquei no Jornal Cidade em jun/15).

Big também ensaiava com 
uns músicos num estúdio caseiro 
montado em casa. “Quando vocês 
eram nenês ainda”, lembra tia Car-
men. Thiago bebezinho, o pai ensaian-
do em casa, dava uma pausa no som e 
vinha pra sala, talvez cansado, talvez 
satisfeito, mas procurava o filhote pra 
pegar no colo por alguns instantes, 
antes de voltar ao estúdio. 

“Como eu queria ver essa 
cena!”, Thiago almeja. “Minha mãe fala 
que ele era muito carinhoso com a gen-
te, e me veio na cabeça a imagem muito 
real de tudo isso. Com certeza ele ficava 
entre o estúdio e nós. Sei que tinha um 
estúdio em casa, sim, lá no fundo. Isso 
me contaram.” “Tem fotos dele (Big) 
bebê com fone de ouvido, e ele fez o 
mesmo com meu irmão Thiago”, con-
tou Amanda, a irmã caçula.

“Como era bom quando jun-
távamos todos”, Carmen me conta, “e 
vocês ainda meninos, para um chur-
rasquinho e um bom papo. Inesquecí-
vel! Seu pai, nosso grande amigo Car-
rasco, era uma pessoa que ele respeita-
va muito também, pelo conhecimento 
musical que seu pai tinha.”

Mesmo sem conseguir lem-
brar de meu 1º ano de vida, mesmo 
assim criei esta imagem a partir das 
fotos que meu pai tirava, conforme 
registrei na crônica “Big, RIP”:

“As modas passam, os anos 
correm, vem um filho... mais outro sem 
querer. Agora é preciso trocar a camisa 
de galã por uma barriga à mostra, um 
chapéu de palha e um lenço xadrez 
amarrado no pescoço tipo faroeste, 
descruzar os braços, botar um sorriso 
grande nesse bigode, uma lata de cerve-
ja numa mão e um espeto de churrasco 
na outra. Atenção, olha o passarinho... 
Pronto, foi assim que o Zé Carrasco 
clicou o tio Big servindo linguiça pra 
molecada na festinha junina da Escola 
Semente.”(continua)•



Por meio desses concursos a cidade está sendo registrada pelo olhar atento daqueles que 
curtem a arte da fotografia. Além de reconhecer que a fotografia é um documento que “fala”, 

pois apresenta um momento, uma situação, uma época, o concurso ainda contribui para o 
registro da cidade ampliando fontes para as pesquisas sobre a história do presente.

Em abril de 2016, o Arquivo lançou o Regulamento do VIII Consurso Fotográfico
Rio Claro Revela Sua História tendo a FEENA como tema, e convida a todos, para encantar 

os olhos com as visões poéticas de nossa Floresta Estadual, registradas pelos fotógrafos.
 

Concurso Fotográfico 
RIO CLARO REVELA SUA HISTÓRIA

Concurso Fotográfico 
RIO CLARO REVELA SUA HISTÓRIA

Informações estarão disponíveis no site institucional: 
www.aphrioclaro.sp.gov.br.
 Prestigiem nossas exposições!
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