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Com este volume número 18 da Revista do Arquivo, encerra-se o último 

ano do governo Du Altimari e Olga Salomão, a quem agradeço publicamente pela 

oportunidade de ter trabalhado na Autarquia por todo esse período. Conseguimos 

publicar 16 Revistas do Arquivo, semestrais, somando 315 artigos produzidos por 

208 articulistas, que tratam dos mais diversos temas, todos eles sobre nossa cidade. 

Agradecemos aos articulistas que emprestaram seus talentos com a escrita para que 

nossa Revista do Arquivo pudesse trazer aspectos da cidade que merecem ser valori-

zados, conhecidos e com isso gerar pertencimento pela Cidade Azul.

Pudemos nesses anos mostrar o quanto nossa cidade tem a oferecer, quan-

tas coisas ainda estão por ser ditas e o que é preciso contar, estudar, escrever e pes-

quisar para que aquilo que temos de melhor, de justo, de produtivo, de coletivo seja 

reforçado e aquilo que temos de dificuldade, de preconceito, de pouco democrático, 

de individualista e elitista possa ser repensado, amadurecido e transformado. Há 

lugar para todos numa sociedade justa, basta que a ganância e o desrespeito pelo 

outro deixem lugar para a solidariedade e o bem comum. 

Assim, que a Revista do Arquivo continue a nos brindar com tanta informa-

ção, com tanta colaboração! Que o Arquivo possa continuar com sua missão de forta-

lecer nossa convivência por meio do conhecimento e do acesso à  história da cidade e 

sua memória. 

Que bons ventos soprem sempre na Autarquia e que seus servidores pos-

sam se orgulhar de pertencer a esse importante produtor de cultura e humanidade. 

Agradeço ao Conselho Superior pelo apoio e parceria em todas as ações planejadas e 

aos amigos voluntários que assumiram colaborar: pesquisadores, fotógrafos, artistas 

plásticos, músicos, professores, arquitetos, entre outros, que somaram seus talentos 

aos talentos dos servidores com quem atuaram. 

Com tanta produção temos o orgulho de concluir nossa gestão deixando 

um legado de trabalho, qualidade em tudo que fizemos demonstrando que os quatro 

princípios assumidos pelo governo municipal puderam ser cumpridos: transparên-

cia, democracia participativa, desenvolvimento sustentável e excelência nos servi-

ços públicos. O Arquivo está em plena produção, tem uma equipe qualificada e 

responsável, o que será um excelente começo para a próxima gestão. 

Maria Teresa de Arruda Campos

Superintendente do APH
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Este artigo para a Revista do 
Arquivo é um registro das ações desta 
gestão nesses oito anos em que assu-
mimos a superintendência do Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro 
“Oscar de Arruda Penteado”.

Oito anos é tempo pouco 
quando se tem muito a fazer, muito a 
criar e a responsabilidade de fazer jus a 
uma instituição criada a partir do 
talento de Ana Maria de Almeida 
Camargo, sua primeira gestora e men-
tora do projeto que deu origem à Insti-
tuição. 

 Segundo o arquivista francês, 
Bruno Delmas (2010)¹, os arquivos 
servem para provar, lembrar-se, com-
preender e identificar-se. 

• Provar seus direitos: uma utilidade 
jurídica e judiciária. 

• Lembrar-se: uma utilidade de gestão. 

• Compreender: uma utilidade cientí-
fica do conhecimento. 

• Identificar-se pela transmissão da  
memória: é uma utilidade social.

 Assim, os arquivos e seus 
documentos arquivísticos, únicos, 
são as ferramentas que podem atuar 
na garantia de direitos, com poder de 
prova jurídica e judiciária vinculados 
ao contexto de sua produção. Preci-
sam estar reunidos, organizados para 
que a análise da sua produção, dis-
posta física ou digitalmente, possa ser 
útil como prova quando se necessitar. 
Ter a guarda da documentação pro-
duzida pelo Poder Executivo e pelo 
Legislativo do município de Rio Claro 
é responsabilidade que envolve muita 
gente, gente que trabalha nessas 
instâncias governamentais, gente 
que fornece produtos e serviços, 
gente que paga seus tributos, gente 
que vive na cidade, gente que traba-

lha no Arquivo para organizar e dispo-
nibilizar. O Arquivo Intermediário 
realiza procedimentos e operações 
técnicas referentes à produção, clas-
sificação, avaliação, tramitação, uso, 
arquivamento e reprodução dos docu-
mentos, articulando e orientando 
tecnicamente as unidades do poder 
executivo municipal. Além disso, 
orienta, elabora e aplica a Tabela de 
Temporalidade de Documentos, com 
o devido acompanhamento dos pra-
zos nela estabelecidos e a promoção 
de medidas necessárias à efetivação 
do recolhimento de documentos ao 
Arquivo Permanente. O Arquivo 
Intermediário atendeu a 44.222 
solicitações de documentos públicos 
nos oito anos de gestão.
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Arquivo de Rio Claro: 
prestando contas de sua gestão

Maria Teresa de Arruda Campos
Superintendente do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”

1. DELMAS, Bruno. Arquivos para quê? Tradução de Danielle Ardaillon. São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC), 2010.

Ano
Atendimentos

2009
6.425

2010
6.279

2011
6.279

2012
6.621

2013
6.621

2014
8.210

2015
3.787

Total
44.222

A documentação do município 
segue a seguinte classificação que en- 

quadra cada documento numa fase, 
segundo normas científicas:

Estantes do Arquivo Intermediário. 2014
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O Arquivo Permanente pos-
sui variados tipos de documentos 
escritos, fotográficos, audiovisuais, 
mapas, jornais e revistas. Nossos docu-
mentos possuem datas variadas, que 
se iniciam no século XIX, estendendo-
se até a atualidade.

Enquanto órgão responsável 
pela guarda da documentação de valor 
histórico produzida pelo Governo rio-
clarense ou de origem privada, o 
Arquivo preserva e disponibiliza ao 
público mais de 183 anos de História.

Possuímos guias, inventários 
e listas que descrevem parte da docu-
mentação sob a guarda do Arquivo e 
podem ser consultados pelos pesqui-
sadores para facilitar o acesso aos 
documentos.

O Arquivo Permanente aten-
deu a 14.880 interessados presencial-
mente ou por  solicitações via e-mail.

 O acervo do Arquivo Público 
e Histórico de Rio Claro não está dispo-
nível online, embora parte dele já este-
ja digitalizada.

Para a montagem do mosai-
co da história de uma cidade, quase 
sempre cheio de lacunas, desalinha-
do e produzido apenas pelo olhar de 
alguns grupos que se revezaram no 
poder, traz a necessidade de buscar 
outros meios,  sendo a história oral 
um desses recursos amplamente 
utilizado nessa gestão. Desse modo, a 
documentação oral soma-se às outras 
com tanto valor histórico como qual-
quer outro formato. Foi intenso esse 
trabalho de registro oral das histórias 
locais, especialmente da história da 
comunidade negra tão alijada de seus 
direitos. Depoimentos individuais 

coletados na autarquia ou fora dela, 
Conversas Griô (depoimentos em 
ambiente público com participação 
coletiva da comunidade). Foram 438 
documentos registrados em filma-
gem, sendo 83 da comunidade negra 
local e 14 Conversas Griô, que acon-
teceram tanto na sede da Autarquia, 
como em espaços significativos para a 
comunidade negra local.

Para lembrar-se, também é 
necessário ampliar o acervo fotográfico 
por meio de campanhas e de concursos. 
Nesse sentido, foram realizadas oito 
edições do Concurso Fotográfico Rio 
Claro Revela sua História, reunindo 
1.497 fotografias sobre a cidade com a 
participação a partir de 423 inscrições, 
em temas previamente divulgados. 
Foram temas para essas edições:

2009 - Patrimônio Histórico 
2010 - Cantos e Encantos da Cia. Pau-
lista de Estrada de Ferro 
2011 - Cotidiano em Rio Claro 
2012 - Os Bairros de Rio Claro: cons-
truções populares, modos de vida, 
costumes e seu dia a dia
2013 -  Arte e Cultura em Rio Claro 
2014 - Múltiplos olhares para o futebol 
de Rio Claro
2015 - A Cidade Azul
2016 - Floresta Estadual "Edmundo 
Na- varro de Andrade".
 

 Outro registro da cidade é 
pela arte. O Concurso de Artes Novos 
Olhares, em suas 16 edições, teve seu 
início em 1997. Retomado em 2010, 
conseguimos reunir 601 obras das 860 
inscritas, nos 16 anos de Concurso dos 
quais participaram 469 artistas.

Compreender é uma utilidade cientí-
fica do conhecimento 
 O saber e o conhecimento são 
poderosos controles que fazem com 
que a sociedade continue sendo regi-
da, controlada ou descubra novas 
potências.  Assim, todo o esquema de 
funcionamento da sociedade passa 
pelos letrados, pelos estudados que, 
muitas vezes, deixam de lado o saber 
da vida, o saber da experiência. É 
necessária a análise para que se com-
preenda o que se passou, para que se 

Ano
Atendimentos

2009
1.179

2010
4.211

2011
4.211

2012
2.030

2013
2.030

2014
2.315

2015
2.315

Total
14.880

Interior do Arquivo Permanente. 2016

6ª Conversa Griô - agosto de 2012



priorize cada ação necessária para a 
composição do mosaico da história. 
Nesse sentido, o APH teve a parceria da 
UNESP, por meio do Prof. Romualdo 
Dias, para formular o Bate-papo Cultu-
ral, um evento mensal, que passou de 
100 encontros com pesquisadores e 
estudiosos que puderam compartilhar o 
que aprenderam, para que seu conheci-
mento pudesse nos ajudar a fazer o 

caldo que nos desse os elementos para 
pensar, entender, formular novas per-
guntas. Somaram-se, também, a essa 
iniciativa, 41 Cursos e oficinas, 2 Semi-
nários e Jornadas, 9 Rodas de Conversa 
além de 14 Conversas Griô.

Identificar-se pela transmissão da 
memória é uma utilidade social
 Um Arquivo é um lugar de 

guarda, sem dúvida, mas também é 
um lugar de produção de saberes, a 
que se dá o nome de difusão. A maior 
ação de difusão do Arquivo nesses oito 
anos foram as publicações, somando 
16 Revistas, com 315 artigos de 208 
articulistas, 12 livros, 10 coleções de 
postais, 7 agendas, folhetos, 16 catálo-
gos de exposições, 30 exposições de 
fotografias em painéis ou banners.
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• Coleção Acervo Pinacoteca Pimentel 
Jr. - setembro 2016
• Coleção Aspectos da Cidade - julho 2015
• Coleção Balonismo  junho 2015
• Coleção Vistas da Floresta Estadual  
dezembro 2014

• Coleção Praças e Jardins  julho de 2014
• Coleção Orquídeas de Rio Claro – 
julho  2014
• Coleção Imagens Aéreas - novembro 
2013
• Coleção Escolas Rio-clarenses -          

a
novembro 2012
• Coleção Graffitis de Rio Claro - julho 
2012 
• Coleção Novos Olhares - dezembro 
2011
• Coleção Rio Claro Revela - março 2011

Coleções de Postais: 

 
2010 - Família Victorino e Ilara Machado
2011 - Cia. Paulista de Estrada de Ferro 
2012 - Escolas de Rio Claro

2013 -  Os Sons da Terra
2014 - Imagens do Futebol de Rio Claro 
2015 - Rio Claro: Imagens de uma 

cidade em movimento 
2017 - Aspectos do Cotidiano na Histó-
ria da Cidade

Agendas temáticas:

Rio Claro - 130 Anos, vol 1. Autor: 
Odécio M. Penteado - 2010

Bibliografia Orientativa sobre o 
Integralismo (1932-2007). Autor: 
João F. Bertonha -  2010

ACIRC, 90 anos de história - Associa-
ção Comercial e Industrial de Rio 
Claro  São Paulo  1992-2012. Org. 
Maria Teresa de Arruda Campos – 
2012 (processo de produção coorde-
nado pelo Arquivo, com recursos da 
ACIRC)

Dos Papéis de Plínio - Contribuições 
do Arquivo de Rio Claro para a Histo-
riografia Brasileira. Org. Maria Teresa 
de Arruda Campos & Renato Dotta. 
Rio Claro: Oca Editora - 2013

Escolas Municipais de Rio Claro. Org. 
Daniela Cristina Lopes de Abreu e 
Maria Teresa de Arruda Campos - 2014

Futebol Amador e Varzeano em Rio 
Claro. Coord: José Roberto Sotero e 
Maria Teresa de Arruda Campos - 2014

Implantação da Lei 10.639-2003 - 
Roteiros. Autores: Bernadete Apareci-
da Caprioglio de Castro, Daniela Cristi-
na Lopes de Abreu, Ivan Souza Bonifá-
cio, Kizie de Paula Aguiar, Leonel de 
Arruda Machado Luz, Maria Teresa de 
Arruda Campos (org) e Monique Mar-
ques de Faria -  2014

Rio Claro Revela sua História. Maria 
Teresa de Arruda Campos e Renê 
Mainardi -  2014

Trilhos e Eucaliptos: A Ferrovia e a 
Floresta em Rio Claro - Org. Amilson B. 
Henriques, Maria Teresa de Arruda 
Campos e Milton J. H. M. Luz; Autores: 
Amilson Barbosa Henriques, Augusto 
Jerônimo Martini, Consuelo Carolina 
Perinotto, Denize Zanchetta, Fabio       

a

Alexandre dos Santos, Gabriel Ribeiro 
Castellano, Maria Inez Pagani, Maria 
Teresa de Arruda Campos, Milton J. H. 
Machado Luz, Odaléia Telles M. M. 
Queiroz e Sonia A. A. Marrach - 2015

Patrimônio Edificado em Rio Claro - 
Org.  Amilson B. Henriques, Consuelo 
Carolina Perinotto, Ivo Resek, Maria 
Teresa de Arruda Campos e Milton J. 
H. Machado Luz; autora: Monica C. B. 
Frandi Ferreira -  2016

Novos Olhares: 1997-2016. Org. 
Carolina H. Suzuki, Ciça Alves, Con-
suelo Carolina Perinotto, Luiz Miotto, 
Marcela Pires de Oliveira, Mariana 
Ciscatto B.P. Mello e Maria Teresa de 
Arruda Campos - 2016

Praças e Jardins de Rio Claro - Org. 
Carolina Hirai Suzuki , Ivo Reseck, 
Maria Teresa de Arruda Campos, Mil-
ton José Hussni Machado Luz. - 2016

Pesquisa e publicação de livros: 



Visitas monitoradas
 Desde que agendada com 
antecedência, o Arquivo recebe alunos 
de escolas de Rio Claro e região, apre-
sentando as funções da Autarquia e 
estimulando o cuidado com documen-
tos e imagens que contam a história da 
família, da cidade e do país.
 Também na difusão podemos 
incluir os dois sites: Portal Memória Viva 
(www.memoriaviva.sp.gov.br) e o site Insti-
tucional (www.aphrioclaro.sp.gov.br).
 O site do Arquivo apresenta a 
instituição em suas três frentes: o 
Arquivo Intermediário, o Arquivo 
Permanente (histórico) e as ações de 
difusão, onde poderá ser conhecido o 
que se faz em cada setor. 
 O Portal Memória Viva pro-
duz e disponibiliza em seu site 
(www.memoriaviva.sp.gov.br) docu-
mentários de 15 minutos que contam 
histórias da cidade e de sua gente. 
Esses documentários também são 
transmitidos pela TV Cidade Livre de 
Rio Claro, nos canais 99 (analógico) e 
10 (digital). São parceiros do Portal o 
Centro de Voluntariado de Rio Cla-
ro/Ponto de Cultura e a UNESP por 
meio de um grupo de professores, 
liderados pela Profª. Bernadete Apare-
cida Castro Caprioglio.

 Foram priorizados os depoi-
mentos da comunidade negra local, 
tendo em vista a escassez de documen-
tação sobre a história dessa comunida-
de em nossa região. 
 Foram gravados 212 depoi-
mentos, somando 196 horas de gravação, 
e estão disponibilizados no site 13 depoi-
mentos, incluindo as Conversas Griô.
 Com todas essas atividades e 
projetos, o Arquivo precisa ampliar sua 
equipe. Em seu quadro, nesse momen-
to tem apenas 15 servidores estando 
uma afastada para tratamento médico. 
Necessita preencher as vagas existen-
tes que estão em vacância e criar novas 
para poder acompanhar o ritmo da 
gestão documental que a legislação 
atual preconiza. Seus servidores são 
comprometidos com o trabalho e com 
a Instituição e, graças a isso, o Arquivo 
conseguiu superar suas dificuldades e 
avançar na qualidade e na quantidade 
dos serviços oferecidos.

 Muito ainda há por ser feito, 
adequações no prédio, espaço para 
reserva técnica e, especialmente, facili-
tar o acesso à pesquisa, indexando e 
digitalizando a documentação histórica, 
mas para isso, além de equipamentos 
são necessárias pessoas especializadas e 
ampliação da equipe.
 Assim, podemos afirmar que 
o Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro vem cumprindo sua missão e 
mostrando que a nossa cidade está no 
caminho certo para cuidar de sua 
história e ser reconhecida por isto. 
Aprendi muito com os servidores que 

já estavam na instituição quando aqui 
cheguei; renovei-me com os que che-
garam depois e avalio que avançamos 
muito no cumprimento daquilo que 
nos propusemos a fazer. Devo ao Con-
selho Superior a orientação precisa, o 
bom senso nos encaminhamentos e a 
segurança para cada decisão a ser 
tomada. 
 Aprendi, compartilhei. Cres-
cemos todos e, com certeza, a nova 
gestão encontrará uma Instituição que 
tem seu olhar para o futuro apoiada no 
movimento da história viva, onde cada 
um e todo mundo tem seu lugar.
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Visita monitorada dos alunos da Escola Municipal Silvio de Araújo ao Arquivo de Rio Claro - maio de 2016
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Introdução
 Um dos principais problemas 
ambientais enfrentados pela socieda-
de, principalmente no meio urbano, 
advém do grande acúmulo de materia-
is descartados, conhecidos popular-
mente como lixo, pela população, 
sobretudo devido às práticas cada vez 
mais associadas ao modelo de socieda-
de de consumo. O grande desafio, por 
sua vez, é a destinação final adequada 
desses materiais, em locais que não 
prejudiquem o meio ambiente. 
 Dos tipos de lixos coletados, 
no meio urbano, Mansur e Monteiro 

1(2001) , destacam os seguintes: a) 
domiciliar; b) de grandes estabeleci-
mentos comerciais; c) industrial, quan-
do não tóxico ou perigoso; d) de unida-
des de saúde e de farmácias; e) anima-
is mortos de pequeno porte; f) folhas e 
pequenos arbustos provenientes de 
jardins particulares; f) resíduos volu-
mosos, como móveis, veículos abando-
nados e materiais de demolição. 
 A partir dessa demanda gera-
da de lixo, a coleta faz-se imprescindível 
e necessária. Imprescindível para o bem 
estar dos moradores evitando o mau 
cheiro e mau aspecto de uma localida-
de; e necessária para evitar a prolifera-
ção de vetores causadores de doenças.
 No sistema de coleta de resí-
duos, faz-se importante o bom relacio-
namento, envolvimento e responsabili-
dade, tanto dos trabalhadores (coleto-
re s ) ,  quan to  da  comunidade . 
(MANSUR e MONTEIRO, 2001).
 Sobre os coletores, estes se 
fazem essenciais, em sua função e ativi-
dade que exercem de recolhimento do 
lixo, no sistema de coleta urbana. Ape-
sar da sua importância, como sujeitos 
nesta atividade, Veloso, Santos e Anjos 

(1997), afirmam que estes coletores se 
encontram em uma situação desprezí-
vel, em sua maioria com salários pouco 
adequados e ausência de considerações 
de prestígio profissional.
 Para Veloso, Santos e Anjos 
(1997, p. 697 e 699), além dessas carac-
terísticas acima apontadas, os coletores 
sofrem com o desgaste físico decorrente 
da atividade pois,  “durante o recolhi-
mento do lixo, os coletores sobem e 
descem ladeiras, , subindo e descendo 
da plataforma do carro, percorrendo 

quilômetros a pé” e da ausência de 
equipamentos de proteção individual 
em condições adequadas, tornando-os, 
dessa forma, vulneráveis a acidentes. 

Objetivo
 O objetivo do artigo é analisar 
o papel dos coletores de resíduos sóli-
dos, do município de Rio Claro - SP, 
descrevendo a importância desses 
sujeitos na sociedade e os riscos, aci-
dentes e desafios por eles enfrentados 
nesse trabalho. 
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 1. MANSUR, G. L. MONTEIRO, J. H. R. P. Cartilha de Limpeza Urbana. Rio de Janeiro: IBAM (2001).

Coletores de resíduos sólidos urbanos recolhendo material e realizando 
a coleta em contêineres no município de Rio Claro-SP  
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Resultados

Participação social: Coletores e a 
importação de sua afirmação como 
sujeitos sociais
 A Geografia traz contribui-
ções teóricas, sobre a espacialidade de 
sujeitos na dinâmica das cidades. 
Nesse sentido, um dos temas retrata-
dos e explorados, é a “grupos social-
mente invisíveis”. 
 Sobre esse tema conceitual, 

2Melo et al. (2014, p. 8) , definem que 
são grupos de pessoas que:

(...) exercem profissões ou tarefas 
desprovidas de status, glamour, 
reconhecimento social e adequa-
da remuneração, trabalhadores 
que executam tarefas imprescin-
díveis à sociedade, mas assumidas 
como de categoria inferior, geral-
mente não sendo nem percebidos, 
mas tão somente reconhecidos 
pelos uniformes.

 Os autores mencionam que 
esses são os trabalhadores relaciona-
dos a departamentos de limpeza, como 
os ”catadores de materiais de recicla-
gem, os coletores do lixo urbano” que, 
apesar de atuarem e prestarem servi-
ços essenciais para a nossa sociedade 
são poucos notados e reconhecidos, tal 
como deveriam sê-lo. 

 Os coletores de resíduos 
sólidos urbanos são os profissionais 
responsáveis pelo recolhimento dos 
resíduos sólidos, e seu direcionamento 
aos caminhões. A atividade desses 
profissionais proporciona limpeza, 
evita a ocorrência de doenças e promo-
ve parâmetros básicos de saneamento. 
O não recolhimento do lixo nos bairros, 
por vários dias, pode fazer proliferar 
vetores de doenças como a dengue 
(mosquito Aedes Aegypti), leptospirose 
(ratos), e além de insetos (moscas) e 
animais (baratas), ocasionando sérios 
danos a saúde da população. Nesse 
sentido, os coletores desempenham o 
papel de agentes sociais e ambientais, 
em decorrência de sua atuação, no 
âmbito de saneamento básico e saúde 
pública.

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 
em Rio Claro-SP
 Assim, como em outros muni-
cípios do Brasil, em Rio Claro-SP, foi 
elaborado o Plano Municipal de Sanea-
mento Básico no Módulo: Resíduos 
Sólidos. O plano trata do acondiciona-
mento, coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e disposição dos resíduos 
sólidos dos setores: doméstico, saúde, 
construção civil e industrial, no meio 
urbano. (PLANO MUNICIPAL DE 

3SANEAMENTO BÁSICO, 2014) *. 
 Especificamente sobre a 
coleta de resíduos sólidos domésticos, 
em Rio Claro-SP, esta é realizado por 

uma empresa terceirizada. A estimati-
va de geração de resíduos sólidos 
domésticos no município, é de 4.000 
toneladas por mês, que se dá em 17 
setores (conjuntos de bairros), cuja 
frequência que pode ser diária, ou de 3 
vezes durante a semana, como realiza-
dos nos distritos municipais. O período 
de atividades é diurno pelas manhãs e 
noturno. (PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO, 2014).

Riscos e Acidentes de trabalho
 As atividades desenvolvidas 
pelos coletores são árduas, duras, e há 
barreiras, sobretudo em termos de 
colaboração e, por vezes, da falta de 
respeito da população para com eles. 
Segundo informações de um repre-
sentante da empresa responsável pela 
coleta urbana, no município de Rio 
Claro - SP, em alguns bairros como o 
Jardim Claret, Jardim América, Jardim 
Ipanema, Alto do Santana, Parque 
Universitário, frente de Condomínios 
da Cidade Jardim, os coletores enfren-
tam problemas que dificultam suas 
atividades como: sacos de lixos acumu-
lados de forma amontoadas, ou inade-
quadamente embalados; excesso de 
limite de peso, e materiais perfuro 
cortantes como lâminas de barbear, 
agulhas, lâmpadas, objetos de vidros e 
porcelanato, entre outros, acondicio-
nados de forma inadequada.
 Apesar de existência de cam-
panhas de informativas e de conscien-

 2. MELO. et al. Do cotidiano urbano para o universo escolar: Projetivas à construção da geografia dos temas marginais. In: VII Congresso Brasileiro de Geógrafos. 2014. 
     Anais... VII Congresso Brasileiro de Geógrafos. A AGB e a Geografia brasileira no contexto da lutas sociais frente aos projetos hegemônicos. 10 a 16 de Ago. 2014.

3. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. Módulo Resíduos Sólidos. Rio Claro- SP. Novaes Engenharia e Construção. 2014. 
Disponível em: <http://www.rioclaro.sp.gov.br/planodesaneamento/ApresentacaoResíduosSólidos.pdf> Acesso em: Jul/2016. 

*O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Rio Claro foi elaborado no ano de 2014, e encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores ainda em votação 
  sobre sua execução. 

Coletores de resíduos sólidos urbanos, em bairros, do município de Rio Claro-SP. Fonte: Éder Varussa. Data: Abril de 2016.



tização sobre as datas e os horários das 
coletas, armazenamento, embrulho e 
acondicionamento correto, são reali-
zadas em bairros do município de Rio 
Claro, ainda há descompromisso por 
parte da população sobre o tema e com 
os profissionais que trabalham na 
coleta de resíduos sólidos urbanos.
  É importante reforçar a infor-
mação de que alguns materiais perfuro 
cortantes, como agulhas de seringas e 
lâmpadas, não devem ser depositados 
junto com lixo doméstico comum, o 
primeiro deve ser encaminhado a uma 
unidade de saúde pública adjacente à 
residência, para ser depositado em 
conjunto com resíduos de lixo hospita-
lar, pois existe uma coleta diferenciada 
para estes resíduos contaminantes, e o 

4segundo nos Ecopontos  do município. 
 Os materiais de vidro, apesar 
de ser permitida a deposição no lixo 
doméstico comum, devem, então, ser 
embrulhados em jornal, lacrados com 
fita e com identificação sobre o nome 
do material, ou podem ser encaminha-
dos para Coleta Seletiva.
 Apesar de os coletores utiliza-
rem equipamentos de proteção, como 
luvas nas mãos, os materiais perfuro 
cortantes, furam as luvas e por vezes 
machucam as mãos. Há também inci-
dentes que envolvem cortes nas pernas.
Além dos cortes, na atividade dos cole-
tores de resíduos sólidos urbanos, há 
riscos de atropelamentos, em decor-
rência da agilidade da atividade e da 
movimentação dos carros nas ruas.

Desafios
 Os coletores enfrentam desa-
fios, em sua atividade, profissão e 
diante à sociedade. Dos principais 
desafios destacam-se: a) acidentes no 
trabalho (no trânsito como atropela-
mentos e com materiais através de 
cortes); b) desvalorização e por vezes 
preconceitos e julgamentos ao traba-
lho de coletores de resíduos sólidos 
urbanos, pela população; c) enfrenta-
mento de atividades árduas como 
trabalho exposto ao sol, à chuva, e ao 
vento, além da exposição ao odor dos 
resíduos sólidos.
 Diante destes desafios há, por 
sua vez, pouca fixação desses trabalha-
dores a nessa função, ou seja, rotativi-
dade e pouca fidelização à profissão.

Conclusão
 Os coletores de resíduos sóli-
dos urbanos exercem um papel impor-
tante e que diferentemente da maneira 
que, em sua maioria são considerados, 
estes devem ser valorizados, pela ativi-
dade que exercem para a sociedade.
 A população, os moradores 
dos bairros de coleta devem, mais do 
que valorizá-los pela atuação no reco-
lhimento do lixo, mas, sobretudo, 
auxiliá-los, no sentido de separar o lixo, 
descartar de forma adequada os mate-
riais perfuro-cortantes, e respeitá-los 
como profissionais que contribuem 
para o saneamento e saúde pública. 
Isso se deve porque exercem ao 
mesmo tempo o papel de agentes soci-
ais e ambientais, beneficiando a comu-
nidade como um todo, sendo nosso 
dever reconhecê-los como homens de 
valor no processo de sustentabilidade 
urbana.
 Além disso, devemos conside-
rar que os coletores apresentam espe-
cificidades: mão-de-obra árdua para 
enfrentar o exaustivo trabalho, e 
conhecimento do lugar devido à identi-
ficação com os bairros da cidade e aos 
inúmeros trajetos percorridos em ruas 
e avenidas em diversos endereços 
executando sempre de forma veloz o 
serviço. Portanto os coletores de resí-
duos sólidos urbanos exercem ativida-
de complexa e repleta de desafios, pois 
as tarefas exigem tempo, ritmo, cola-
boração coletiva e qualidade, exigindo 
habilidades física e mental. No entan-
to, cabe a nós, cidadãos, valorizarmos a 
dimensão e o grau de importância que 
esses trabalhadores exercem no meio 
urbano.
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4. Ecopontos: São pontos ecologicamente corretos distribuídos em áreas estratégicas do município que visam atender a população no descarte correto dos materiais em desuso.

Coletores de resíduos sólidos urbanos recolhendo material e realizando a coleta em contêineres 
no município de Rio Claro-SP.  Fonte: Éder Varussa. Data: Abril de 2016

Materiais perfuro cortantes causadores de
acidentes em coletores de resíduos sólidos 
urbanos do município de Rio Claro-SP

Fonte: Éder Varussa. 
Data: Dezembro de 2015.



Introdução
 As pesquisas sobre a cobertu-
ra vegetal contribuem para a elabora-
ção de um diagnóstico real do espaço 
urbano, capaz de servir como base 
para a tomada de decisão dos poderes 
públicos locais, auxiliando, portanto, 
na elaboração de planejamento do 
espaço que impacta diretamente o 
meio ambiente e na qualidade de vida 
da população. 
 O objetivo desta pesquisa foi o 
de avaliar a ocupação da cobertura 
vegetal entre os anos de 2010 e 2016 
no Setor Censitário 354390705000144, 
localizado no Bairro Bela Vista, em Rio 
Claro. A proposta de pesquisa surgiu 
por meio da disciplina de Urbanização 
e Meio ambiente, cursada na Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, ministrada pela Profa. 
Ms.  Mara Eliana Graeff Dickel, no ano 
de 2016. 
 A pluralidade de metodologia 
sobre a temática demonstra a necessi-
dade de explicitar quais foram os pro-
cedimentos adotados visando atingir 
os objetivos propostos. Algumas meto-
dologias excluem áreas da cobertura 

vegetal que não forem as cobertas pela 
copa das árvores, outras utilizam ape-
nas as áreas públicas nos seus cálculos. 
Entretanto, a aplicação dessas meto-
dologias limita um diagnóstico mais 
completo sobre a área de estudo, diag-
nóstico esse fundamental na proposi-
ção de políticas públicas. 

Metodologia
 As pesquisas sobre cobertura 
vegetal urbana apresentam diferentes 
metodologias e conceitos sobre a temá-
tica. Ocorre que, na literatura, há uma 
divergência na caracterização da 
cobertura vegetal, principalmente em 
relação à literatura nacional e literatu-
ra internacional. A cobertura vegetal, 
em algumas pesquisas, é caracteriza-
da como apenas a área ocupada pela 
copa das árvores; em outras pesqui-
sas são consideradas todas as áreas 
ocupadas por algum tipo de vegeta-
ção. Portanto, essa pluralidade de 
definições, reafirma a necessidade de 
explicitação do método utilizado nas 
pesquisas sobre arborização urbana, 
para que esses possam ser replicados 
em outros estudos. 

 Esta pesquisa utilizará o 
termo cobertura vegetal como a área 
com qualquer tipo de vegetação, inde-
pendente do espaço ocupado. Foram 
levantados documentos em forma de 
artigos, teses, dissertações e livros 
sobre a temática, visando avaliar as 
metodologias utilizadas na temática.
 Para a delimitação da cober-
tura, utilizou-se o software QGis 
14.2.0 devido às suas funcionalidades 
e pela facilidade em ser adquirido 
gratuitamente e, portanto, de fácil 
acesso a toda comunidade. Foram 
criadas feições em forma de polígono 
sobre duas imagens de satélites em 
anos distintos: 2010 e 2016. 
 Foram utilizados os Índices 
de cobertura vegetal (ICV), expressos 
em porcentagem, e os do Índice de 
cobertura vegetal por habitante 
(ICVH), expresso em m²/hab., para 
avaliar a área da cobertura vegetal 
entre 2010 e 2016. O estabelecimento 
do mínimo aceitável de cobertura 
vegetal por habitante, baseou-se nos 
estudos de Cavalheiro & Nucci 

1 2(1998) ; Nucci (1998)  e Antunes & 
3Figueiró (2011) . 
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Resultados e discussões 
 O município de Rio Claro está 
localizado a 173 km a noroeste da 
capital do Estado de São Paulo, sendo 
interligado a ela pelo sistema Anhan-
guera - Bandeirantes, Rodovia Was-
hington Luís e, também, por ferrovia. 
O município pertence à região admi-
nistrativa de Campinas, na porção 
centro-leste do stado paulista e, em um 
raio de 30 km, situam-se vários muni-
cípios de pequeno porte, como Santa 
Gertrudes, Corumbataí, Analândia, 
Ipeúna, Cordeirópolis, Itirapina, e 
Charqueada, além de municípios 

considerados de médio porte, como 
Araras, Piracicaba e Limeira. 
 De acordo com os dados 

4apresentados pelo Censo de 2000 , o 
município, possuía um total de 
168.218 habitantes, dos quais, 
163.477 habitavam a área urbana do 
município e 4.741 viviam na área 
rural. Já de acordo com os dados obti-

5dos pelo Censo de 2010 , verificou-se 
um aumento no número de habitantes 
passando a 186.253; desses, 181.722 
viviam no espaço urbano do município 
e 4.531 no rural. 
 Sendo assim, a característica 

urbana do município salienta a neces-
sidade de estudos voltados para diag-
nosticar o espaço urbano, a fim de se 
realizarem políticas de melhoria para a 
população e para a vitalidade do espa-
ço urbano. 
 O  S e t o r  C e n s i t á r i o  
354390705000144 (Figura 1), área de 
estudo desta pesquisa, localiza-se no 
Bairro Bela Vista, cuja delimitação foi 
estabelecida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e foi 
utilizado como parâmetro do limite da 
área de estudo. A área do setor é de 14 
hectares, isto é, 140.000 m². 

 Em 2000, a população resi-
dente no setor censitário era de 824 
habitantes distribuídos em 271 domi-
cílios particulares ocupados. Já em 
2010, apresentou-se um número de 
716 habitantes, distribuídos entre os 
279 domicílios particulares ocupados.
 A área da cobertura vegetal 
do setor censitário, em 2010, somava 
2,08 hectares. Em m², medida utiliza-
da nos cálculos do índice a seguir, 

possuía uma área de 20.875 m². Cal-
culando o Índice de Cobertura Vege-
tal por Habitante (ICVH) na área da 
cobertura vegetal em 2010, tem-se 
um resultado 26,9 m²/hab.. Em rela-
ção à porcentagem que a cobertura 
vegetal possuía em relação à área 
total do setor (ICV) o resultado é de 
14,91%. 
 A área da cobertura vegetal 
do setor censitário em 2016 soma 

1,73 hectare. Em m², medida utiliza-
da nos cálculos do índice a seguir, 
possuía uma área de 17.334 m².  
Calculando o Índice de Cobertura 
Vegetal por Habitante (ICVH) na área 
da cobertura vegetal em 2010, tem-se 
um resultado 22,33 m²/hab.. Em 
relação à porcentagem que a cobertu-
ra vegetal possuía em relação à área 
total do setor (ICV) o resultado é 
12,38%. 

N

1:4.000

Legenda

Limite do Setor Censitário

Fonte: Os Autores, 2016 

Figura 1 - Delimitação do setor censitário e imagem de satélite da área em 2016 georreferenciada 

4. IBGE. Censo Demográfico 2000 - Resultados do universo. Disponível em: http://www.ibge.gov.br.  

5. IBGE. Censo Demográfico 2010 - Resultados do universo. Disponível em: http://www.ibge.gov.br.



 A figura a seguir caracteriza a área ocupada pela vegetação em 2010 e em 2016. A partir dela, é possível notar as áreas 
onde a cobertura vegetal foi retirada. 
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 Os resultados apresentados 
em relação ao Índice de Cobertura 
Vegetal por Habitante (ICVH) de 
2010 e 2016 estão acima do mínimo 
aceitável de 15 m²/ha., estabelecido 
pela bibliografia e pelas organizações 
internacionais. Porém, entre o recor-
te histórico da pesquisa, notou-se 
uma diminuição de 1,57 m² de cober-
tura vegetal por habitante. Sendo 
assim, deve-se manter um monitora-
mento constante da área, visando ao 
aumento da área ocupada pela cober-
tura vegetal. 

Considerações Finais
 A sustentabilidade urbana 
vem sendo discutida por diversos 
ramos do conhecimento, como arqui-
tetura, geografia, planejamento urba-
no, demografia e urbanismo, entre 

outros exemplos. Trabalhando de 
forma integrada, oferecem possibilida-
des para a melhoria da qualidade de 
vida da população e da vitalidade do 
espaço urbano.
 As pesquisas sobre arboriza-
ção urbana contribuem para diagnos-
ticar os problemas causados pela 
retirada da cobertura vegetal e a im-
permeabilização excessiva do solo e, 
por meio dessas pesquisas, auxiliar o 
poder público municipal na tomada 
de decisões. 
 Verificou-se que a queda na 
cobertura vegetal se deu pela retirada 
da cobertura vegetal e pela impermea-
bilização da capela Santa Luzia, locali-
zada ao centro do setor. A impermeabi-
lização da área livre da capela diminu-
iu a área da cobertura vegetal e as 
áreas de infiltração natural da água. 

Uma vez que a cidade sofre com cons-
tantes inundações, devido à sua topo-
grafia e à impermeabilização excessiva 
do solo, é fundamental a existência de 
áreas para infiltração natural da água. 
Portanto, o Poder Público deve investir 
em medidas para a permanência da 
cobertura vegetal e das áreas de infil-
tração na cidade.
 Salienta-se que a criação e 
um banco de dados sobre arborização 
urbana pelo Poder Público Municipal é 
fundamental para o monitoramento da 
cobertura vegetal, que tende a diminu-
ir com o acentuado processo de urba-
nização.
 Este trabalho, portanto, visou 
contribuir, também, para a temática da 
arborização urbana, tema cada vez 
mais presentes nos eventos científicos 
e no cotidiano da comunidade.  
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A Feira do Produtor Rural “Feira Corujão” 
no município de Rio Claro-SP
LUCIANO, W. R. 
Estudante de Geografia 

FERREIRA, D.A.O.
Professor Assistente Doutor - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro (SP)

Introdução
 Neste trabalho, buscamos 
discutir agricultura e alimentação sob 
a ótica das relações produtores-
consumidores estudando o impacto 
geográfico, social, político e  econômi-
co da Feira do Produtor Rural “Feira 
Corujão” que tem  um papel importan-
te na cooperação entre os agricultores, 
consumidores e o Poder Público, bus-
cando a valorização do produtor e da 
produção agrícola local. A Feira mostra 
a importância da sua realização como 
forma de identidade, fortificação e 
resistência comercial, pautada na 
relação direta com o consumidor já 
que não há intermediário no processo 
de comercialização, contribuindo para 
o fortalecimento e a organização do 
pequeno agricultor familiar pela busca 
da sua manutenção no campo e para os 
consumidores que buscam produtos 
de qualidade, com preços mais acessí-
veis, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento rural local.
 A Feira do produtor rural, 
“Feira Corujão”, criada em 2012 em 
ação conjunta da Secretaria de Agricul-
tura a Abastecimento e Silvicultura com 
a Associação dos Produtores Familiares 
de Rio Claro, localizada no município de 
Rio Claro–SP é caracterizada por consti-
tuir em um mercado local de comercia-
lização direta, que intenta promover o 
encurtamento das distâncias entre 
produção e consumo,  trabalhando com 
a venda de produtos de origem agrícola e 
oferecendo uma grande variedades de 
produtos como artesanatos e outros  
tipos de alimentos,  localizada na Rua 3 
A, com a Avenida M11, sendo realizada 
duas vezes por semana, todas as terças e 
sextas feiras das 18:00hs até às 21:00hs. 
A iniciativa conta com a participação de 
40 agricultores do próprio município e 
até mesmo de municípios vizinhos que 
comercializam os seus produtos, além 
de receberem o apoio por parte de 
órgãos públicos.

• Consolidação do corpo teórico e 
conceitual, a partir de análise de mono-
grafias, dissertações, teses, textos 
entre outras fontes acadêmicas, 
necessário para o conhecimento e 
construção dos aspectos geográficos, 
sociais, políticos, econômicos e ambi-
entais sobre a temática multifunciona-
lidade, feiras livres, circuitos curtos; 
Realização de visitas no local onde 
ocorre a feira do produtor rural, procu-
rando conhecer a realidade dos agri-
cultores, bem como sua relação com os 
consumidores, tendo por objetivo a 
coleta  de informações para a elabora-
ção e aplicação dos questionários, 
permitindo sua divulgação, além de 
registros fotográficos da Feira do 

Produtor Rural; Aplicação dos Questi-
onários/Entrevistas e análise dos resul-
tados.

• Foram aplicados 183 questionários 
de forma online e presencial com os 
consumidores que frequentam a Feira 
do Produtor Rural, a “Feira Corujão”, 
com perguntas abertas e fechadas, 
visando obter informações para alcan-
çar o objetivo de investigação desta 
pesquisa. Os resultados obtidos foram 
organizados em um banco de dados 
para o registro das informações levan-
tadas e depois analisados com a utiliza-
ção de métodos estatísticos e comentá-
rios considerados importantes para o 
enriquecimento da pesquisa. 

Edição da Feira do produtor rural em 2013 - Foto cedida  pela Secretaria de 
Agricultura e Silvicultura de Rio Claro-SP

Métodos
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Resultados e Discussão 
 Apresentamos, a seguir, os 
resultados obtidos durante a aplicação 
dos questionários junto aos consumido-
res que frequentam a Feira do Produtor 
Rural “Feira Corujão”, os quais foram 
obtidos com a aplicação de forma online 
e presencial de 183 questionários, 
sendo 122 do sexo feminino e 61 do sexo 
masculino, cuja média de idade é de 37 
anos, com destaque para a faixa entre 
21 e 30 anos de idade, tendo como prin-
cipais frequentadores os estudantes. 
 Pela análise das informações 
obtidas com a aplicação dos 183 ques-
tionários e da realização do trabalho de 
campo, podemos observar os motivos 
que levam a população a frequentar a 
feira são distintos, indo desde a curiosi-
dade daqueles que pretendem conhe-
cer a sua dinâmica de funcionamento, 
até os interessados que preferem efe-
tuar a compra diretamente com o 
produtor. O Gráfico 1 mostra a frequên-
cia dos consumidores durante os dias de 
realização da feira, no qual podemos 
observar aqueles que têm hábito de 
frequentar a feira duas vezes por sema-
na, e aqueles que a frequentam espora-
dicamente, tornando esse local um 
lugar de pertencimento, no qual as 
pessoas se encontram sejam  elas  vin-
das de áreas rurais ou urbanas,  resul-
tando no fortalecimento das relações 
sociais, nutrindo a proximidade e a 
confiança entre consumidores e feiran-
tes, contribuindo para a manutenção e 
consolidação de sua idealização.
 O Gráfico 2 procura conhecer 
quais são os produtos mais consumidos 
pelos frequentadores da feira. Em se 
tratando de uma feira de agricultura 
familiar voltada para a venda de produ-
tos agrícolas, vê-se que a compra de 
produtos hortifrutigranjeiro é o princi-
pal atrativo para os consumidores. A 
busca por uma alimentação mais sau-
dável que envolva alimentos de quali-
dade com preços mais acessíveis tem 
levado as pessoas a procurarem por 
esse tipo de comércio, o que acaba 
valorizando a agricultura familiar.
 Um importante fator analisa-
do foi o valor médio gasto em reais (R$) 
por compra. O Gráfico 3 mostra o valor 
médio gasto em reais (R$) a cada visita 
à feira, realizada pelos consumidores. 
A maioria dos entrevistados gasta em 
média de 11 a 20 reais por compra, 
seguido pelos consumidores que gas-
tam entre 21 e 30 reais, mostrando a 
fidelidade por parte dos consumidores 
em frequentar a feira. 

Gráfico 1 

Frequência de visita dos consumidores na feira.
Fonte: Trabalho de campo (2016)

Valor médio gasto em reais (R$) a cada visita a feira.
Fonte: Trabalho de campo (2016)

Gráfico 3 

O motivo que o consumidor frequenta a feira.
Fonte: Trabalho de campo (2016)

Gráfico 2 



Considerações finais 
 Com base dos dados obtidos, 
verificou-se que o movimento na Feira 
Corujão, a cada edição é mais intenso 
tornando-se referência em alimentos 
agroecológicos. São centenas de con-
sumidores que buscam os produtos 
oferecidos, sempre frescos e saudáveis 
e com os preços mais acessíveis, já que 
não há intermediário no processo de 
comercialização. Isso faz com que o 
consumidor reconheça a importância 
de sua realização, valorizando os pro-
dutos oriundos da agricultura familiar, 
fortalecendo e incentivando o pequeno 
produtor familiar a investir na diversi-
ficação de suas atividades rurais, além 
de ser um exemplo de ação pública 
local, empreendida para garantir, 
facilitar e estimular as redes de circui-
tos curtos de comercialização que 
priorizam a aproximação entr  o pro-

e

dutor e o consumidor, criando proces-
sos territoriais de proximidade, garan-
tindo, com isso, novas estratégias de 
desenvolvimento local.
 Podemos destacar a forma de 
organização vinda por parte desses 
pequenos agricultores na busca pela 
sua manutenção na área rural, e como 
uma ação em conjunto possibilitou a 
criação e consolidação de um espaço 
no meio urbano, como é caso da Feira 
Corujão, possibilitando a venda da sua 
produção.

 Diante do exposto, depreen-
de-se haver a necessidade de construir 
com os pequenos agricultores estraté-
gias que levem à superação das dificul-
dades da comercialização. A oportuni-
dade de se organizarem localmente e 
de encontrarem novas formas de mobi-
lização e valorização dos seus recursos 
desencadeará novas vias de revitaliza-
ção social e econômica.
 Sendo assim, algumas ques-
tões podem aguçar o debate entre o 
mundo acadêmico, o poder público e 
os agricultores:
• Como agem os agentes dominantes 
face às novas dinâmicas?
• Qual o potencial dessas dinâmicas no 
estimulo às inovações e mudanças no 
sistema alimentar?
• Qual modelo de governança e os 
papéis exigidos do Estado, mercado e 
sociedade civil?
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Dialogando com um Grupo de Mulheres sobre o Bairro Jardim Panorama - Rio Claro-SP

Introdução
 Este artigo refere-se a uma 
pesquisa desenvolvida no segundo 
semestre de 2015, a partir da inser-
ção em campo, junto a um grupo de 
mulheres que realizam encontros 
regulares para a prática de atividades 
físicas e afins. Durante a pesquisa o 
grupo contava com 12 mulheres que 
se reuniam no ginásio poliesportivo 
do Jardim Panorama na cidade de Rio 
Claro-SP.
 Estabeleceu-se como questão 
central deste trabalho: quais as con-
cepções do lazer para esse grupo, quais 
espaços públicos de lazer consideram 
existir no bairro e o que as motiva a 
considerar e a utilizar tais locais como 
espaços de lazer. 

Considerações Iniciais
 Ao longo de doze anos, venho 
participando com esse grupo de mulhe-
res da comunidade do Jardim Panorama 
como professor de ginástica e atividades 

físicas. O bairro teve seu movimento 
inicial por volta dos anos de 1985. 
 O bairro é considerado perifé-
rico, pois vem ao encontro das temáticas 
relacionadas à conceituação de perife-
ria. Para Almeida, D' Andrea e De Lucca 
(2008) a visão de periferia trata com 
dois temas: a violência simbólica que 
pode ser entendida como se dá a articu-
lação entre visibilidade e estigmatização 
no espaço social em seus arranjos situa-
dos e a vulnerabilidade política que está 
ligada às relações que cada arranjo 
estabelece com o Estado, em especial as 
formas como as "[...] práticas estatais 
alternam-se e articulam simultanea-
mente segregação e distribuição de 
recursos" (p. 123). 
 Ainda em acordo com os au-
tores:

[...] o que chamamos de 'situações 
periféricas' não se refere a um 
estado de exclusão, mas a contex-
tos sociais em que há acesso pre-

cário a melhorias materiais e a 
recursos simbólicos. O termo 
'periférico' deve-se ao fato de o 
'foco' empírico estar na posição 
hierarquicamente inferior do 
espaço social, distante das centra-
lidades da produção e reprodução 
de bens materiais e simbólicos 
com maior valor social (p. 111).

 Dessa forma, os contextos 
sociais vividos pelas pessoas do bairro 
frequentado pelas mulheres do grupo, 
levam seus moradores a essa identifi-
cação com o “viver na periferia”.
 O grupo no qual o trabalho foi 
realizado, teve seu início no ano de 
2002 com aproximadamente oitenta 
mulheres que ali se encontravam duas 
vezes por semana para a prática de 
aulas de ginástica; porém, com o pas-
sar dos anos esse grupo foi se reduzin-
do e se mantinha no período da pesqui-
sa apenas com 12 mulheres. A faixa 
etária variava dos 40 aos 80 anos. Do 

1.  Referência: CUNHA JUNIOR, Silvino Marques da. Professor de Educação Física, Pedagogo, Psicopedagogo, Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos 
e membro da SPQMH – Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana. Atualmente Coordenador de Esportes da Secretaria de Esportes de Rio Claro.

Imagem do grupo de mulheres. Foto tirada pelo autor em agosto de 2015



grupo atual, grande parte é de pessoas 
aposentadas, uma realidade presente 
em todo município, como afirmam 
Balsan e outros (2005, p.47) “Rio 
Claro é considerada uma cidade de 
aposentados e idosos. ”

Etimologia do lazer
 A expressão lazer, segundo o 
novo dicionário da língua portuguesa de 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 
provém do verbo latino licere, que signi-
fica ser lícito, ser permitido. Chegou à 
língua portuguesa, passando pela forma 
modificada lezer. Atualmente, possui o 
sentido firmado nos termos ócio, folga e 
vagar. Subentende-se, então, que o lazer 
esteja associado à ideia daquilo que 
pode ser realizado em tempos diferentes 
dos dedicados ao trabalho, estudos, 
família e compromissos sociais.
 Para o sociólogo francês Jof-
fre Dumazedier (1976), um dos pione-
iros no estudo sobre a temática, enten-
de-se lazer como:

[...] conjunto de ocupações às quais 
o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, 
seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda para desen-
volver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação 
social voluntária ou sua livre capa-
cidade criadora após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações 
profissionais, familiares e sociais” 
(p.34).

 Já para o sociólogo e filósofo 
brasileiro, Nelson Carvalho Marcellino 
(2006), o lazer pode ser compreendido 
como:

“Tempo disponível” para além do 
trabalho e das obrigações em que 
o indivíduo encontra a possibilida-
de de desenvolver atividades bem 
como posicionar sua atitude para 
o usufruto do ócio. Nesse sentido 
o lazer é um complexo de vivênci-
as, possível de se manifestar em 
uma diversidade de conteúdos 
culturais. (p.17).  

Contextualização histórica do lazer
 O lazer tem sua origem com a 
industrialização. Dumazedier (1976) 
cita que “o lazer é parte integrante da 
civilização técnica. Não somente todas 
as modificações inerentes a essa 
civilização inuem sobre o lazer, como 
ele próprio é uma criação da civilização 

indus-trial” (p.52).
 Num período pré-indus-
trial, Dumazedier (1980) afirma que 
“nessa sociedade pré-indus-trial, o 
lazer não existe” (p.49). Assim, o 
ritmo do tempo é ditado pelos ciclos 
naturais, ou seja,“seu ritmo natural 
confunde-se com o ritmo solar do 
amanhecer ao anoitecer, cortado 
quando em quando para pausas para 
repouso” (Idem).
 Ainda é possível encontrar, em 
alguns pontos remotos do país, comuni-
dades que seguem esse padrão de tem-
po; são casos como os de algumas etnias 
indígenas e de pessoas que moram no 
sertão nordestino, os quais ainda basei-
am seu cotidiano pelo tempo natural.
 Após a industrialização, a 
necessidade de uma força de produção 
que tivesse necessariamente um 
tempo de descanso, não pensando no 
descanso para o lazer, mas um descan-
so para recuperação das energias, a 
fim de que possa produzir mais no dia 
seguinte, levou a profundas transfor-
mações no sentido dado ao lazer. Nesse 
olhar, Dumazedier (1980) acrescenta 
que “Quanto maior for a produção, 
mais os trabalhadores, em geral, são 
solicitados ao consumo. Uma vez que 
são produzidos mais bens de consumo 
e mais horas livres são destinadas à sua 
aquisição, vai-se tornando cada vez 
mais lenta a produção de tempo libera-
do para o lazer” (p.27). 
 Entende-se que o lazer sofre 
também grande inuência do capital, 
trazendo à tona a afirmação de Puke e 
Marcellino (2014) na qual “só há lazer 
porque há trabalho” (p.318).
 Do ponto de vista capitalista, 
em que o mais importante é o ter, igno-
ram-se pontos importantes, como nos 
apresenta Brandão (2005):

O desenvolvimento, do modo co-
mo é concebido, ignora aquilo que 
não é calculável nem mensurável: 
a vida, o sofrimento, a alegria, o 
amor e o único critério pelo qual 
mede a satisfação é o crescimento 
(da produção, da produtividade, 
da receita monetária). Definido 
unicamente em termos quantita-
tivos, ele ignora as qualidades da 
existência, as qualidades da soli-
dariedade, as qualidades do meio, 
a qualidade de vida. (p.28)

 Assim, são deixadas de lado 
qualidades importantes que acabam por 
contaminar as atividades de lazer. Hoje 

em dia, é comum encontrarmos propa-
gandas de condomínios e prédios que, 
ao plantar uma árvore e colocar uma 
pequena piscina no seu interior, prome-
tem aos compradores um local com 
qualidade de vida e lazer diferenciado. 
Porém, é algo bem simples de se obser-
var que, se todos os moradores resolve-
rem ir à piscina tomar um banho no 
mesmo horário, certamente não caberi-
am dentro dela. Além disso, mostram 
um local com segurança, mas, na verda-
de, vivemos presos dentro dos condomí-
nios, e o tempo destinado ao trabalho é 
tão extenso, que sequer temos disposi-
ção para frequentar a tão sonhada área 
de lazer, pela qual pagamos caro para 
usufruir dela e que, embora seja nossa, 
pagamos também altas taxas para sua 
de manutenção.

Relação do tempo com o lazer 
 O tempo sempre foi um condi-
cionante do lazer, ambos caminham 
juntos, um inuenciando o outro. No 
início da era industrial, segundo Duma-
zedier (1980), a média semanal de 
horas trabalhadas era em torno de 75, 
média essa reduzida para 40 horas nos 
dias atuais, no Brasil e 36 na França. 
Segundo o autor, com uma carga de 
trabalho desse porte, além do grande 
incentivo no “ter mais”, que seduz os 
trabalhadores a realizarem horas extras, 
fica reservada para o lazer uma quantida-
de ínfima de tempo que acaba apenas por 
repor as energias do trabalhador. Dessa 
forma, que tipo de lazer acaba sendo 
ofertado ao trabalhador que não tem 
tempo para ele?
 A esses trabalhadores aca-
bam ficando restritos os lazeres volta-
dos a pacotes programados de ativida-
des em seu período de férias. Com 
esses pacotes, eles poderiam descan-
sar ou até mesmo ficar sem nada fazer, 
mas novamente entra em cena a utili-
zação do tempo e a mídia apontando 
que ele não pode desperdiçar “o tem-
po” de suas férias ficando inativo em 
casa. Portanto, deve investir num 
pacote qualquer que lhe proporcione 
opções de lazer e qualidade de vida, 
mesmo que para isso contraia dívidas 
que levarão o ano todo para ser salda-
das. Em face disso, ao retornar ao 
trabalho, terá que produzir mais para 
pagar suas contas e realizar uma nova 
viagem no ano seguinte. 
 Acontece que num bairro 
como o Panorama e, em especial essas 
mulheres, as pessoas não têm condi-
ções de comprar tais pacotes, pois a 
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renda de suas aposentadorias é desti-
nada, em grande parte, a contribuir 
com as despesas da casa ou da casa de 
seus filhos; além disso, parte de seu 
tempo é tomado no cuidar de seus 
netos, pois seus filhos trabalham fora e 
não têm como pagarem um cuidador.

As funções do lazer
 Para Dumazedier (1976) o 
lazer possui três funções, também 
conhecido pelos 3 “Ds”.
 São elas: O Descanso cuja 
função é a de “reparar as deteriorações 
físicas e nervosas provocadas pelas 
tensões resultantes das obrigações 
cotidianas, particularmente o trabalho” 
(p.32). O Divertimento. Que tem como 
função manter um equilíbrio entre a 
fadiga, o tédio uma mudança de ares 
que serviriam como atenuadores dos 
problemas do cotidiano. E, finalmente, 
o Desenvolvimento, que está voltado a 
fatores sociais, relacionado ao desenvol-
vimento pessoal, voluntário e novas 
formas de aprendizagem. 
 Segundo o autor, essas três 
funções podem aparecer de forma 
conjunta ou distinta, dependendo da 
situação do lazer.

Espaços públicos de lazer 
na legislação de Rio Claro
 A Lei Orgânica do Munícipio 
de Rio Claro, no que tange ao lazer, nos 
artigos duzentos e oitenta e quatro e 
subsequentes, cita a prioridade que 
deve ser oferecida pelas para as unida-
des esportivas: “Buscar um atendi-
mento esportivo e de atividades de 
recreação e lazer, com ênfase no aten-
dimento de crianças, idosos e portado-
res de deficiência. Para isso deve se 
aproveitar dos recursos naturais já 
existentes” (art. 285). 

 Numa análise da Lei Orgânica 
do Munícipio de Rio Claro, fica evidente 
que as políticas voltadas aos espaços de 
lazer no município são uma extensão 
das propostas já contempladas nas leis 
federal e estadual, e que há uma preo-
cupação legal em efetivar tais propostas. 
Assim, do ponto de vista e análise docu-
mental, pode-se vislumbrar que exis-
tem políticas voltadas para a implemen-
tação e efetivação dos espaços de lazer 
na cidade. Porém, na prática, ainda está 
aquém das necessidades da população, 
principalmente daquelas que vivem nas 
periferias da cidade. 

Metodologia
 Tendo como base os estudos 
inspirados na fenomenologia, em que 
os próprios sujeitos da pesquisa deve-
rão, a partir de uma questão ampla e 
abrangente, descrever o que vivenci-
am (VENÂNCIO, 1994), lancei um 
questionamento ao grupo para que 
pensassem e me respondessem num 
segundo momento. O que elas enten-
diam por lazer? Quais os espaços no 
bairro seriam para lazer? 
 Para buscar as respostas, a 
metodologia utilizada foi a escrituração 
de diários de campo (DC) em quatro 
inserções como pesquisador, afastando-
me do meu papel de professor. 

Resultados
 Lendo e relendo os DC, obser-
vamos que a prática social do lazer para 
essas mulheres tem um significado 
muito variado. Vão desde “fazer um 
bolo” que iria ao encontro com uma das 
categorizações propostas por Dumaze-
dier (1975), conteúdos culturais volta-
dos a interesses manuais. Contempla, 
também, as práticas de jogos de futebol, 
irem pescar, ir a um parque da cidade 

chamado Lago Azul, ou mesmo ficar em 
casa jogando vídeo game.

Considerações
 Pela análise dos relatos evi-
denciados nesses encontros, pude 
considerar que as participantes desse 
grupo de mulheres têm como concep-
ção de lazer principal o lazer social que, 
segundo Dumazedier (1980), acontece 
com o contato direto com outras pesso-
as, através de relacionamentos e do 
convívio social. Contudo, as demais 
concepções dos conteúdos culturais 
como: físico, prático e intelectual pro-
postos por Dumazedier (1980), além do 
turístico, proposto por Camargo (2003), 
e o virtual, proposto por Schwartz 
(2003), são comtemplados nas vivênci-
as de lazer dessas mulheres. Apresen-
tam, também, o conceito proposto por 
Marcellino (1983) do “todo inibidor”, 
que seriam os fatores que dificultam a 
fruição e a vivência do lazer, tais como: 
fatores financeiros, de localização, pois 
alegam morar longe de tudo e de um 
maior tempo livre, pois, mesmo aposen-
tadas, ainda têm responsabilidades no 
cuidado de seus netos.
 Quanto a espaços públicos 
destinados à prática do lazer, evidenci-
am que o Ginásio é para o bairro, segun-
do elas, o único espaço destinado a esse 
fim, e que embora muitas vezes esteja 
com a manutenção carente, é impor-
tante para elas e para toda a comunida-
de, tornando-se uma extensão do lar, 
em seu cotidiano. Dessa forma, através 
das práticas sociais, que passaram a 
vivenciar, ampliaram a construção de 
relações, umas com as outras, fortale-
cendo seu convívio, de forma a fruírem 
lazer, não sob uma ótica mercadológica, 
mas da conivência e do prazer de estar 
com o outro.
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Introdução
 A cada dia que passa, o ser 
humano vem demonstrando mais 
interesse em entender e interpretar o 
funcionamento dos elementos da 
natureza, especialmente quando dota-
do de variabilidade capaz de inuenci-
ar e afetar diretamente suas ativida-
des. Em particular, a dinâmica atmos-
férica tem se destacado e chamado 
atenção pelos impactos provocados, 
como a chuva de granizo, por exemplo, 
que afetou Rio Claro - SP e região na 
noite do dia 1° de Junho de 2016, fenô-
meno que acarretou grandes prejuízos 
aos cidadãos.
 Para fins de monitoramento 
das variáveis climáticas, Rio Claro 
conta, desde, 1993 com uma Estação 
Meteorológica convencional, instalada 
no campus Bela Vista da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), através 
de convênio entre o Centro de Análise 
e Planejamento Ambiental (CEAPLA) 
e a Prefeitura Municipal, localizada 
nos paralelos 22° 23' latitude Sul, 47° 
32' longitude Oeste e altitude 626,5 

metros. Desde 2011, encontram-se 
instaladas no terreno duas estações 
automáticas, contribuindo, igualmen-
te, para a geração de dados climáticos 
úteis para a realização de pesquisas e 
para subsidiar a comunidade em geral.
Visando expandir os conhecimentos 
gerados no local e dar oportunidade às 
futuras gerações de conhecer como 
funcionam os procedimentos de cole-
ta, a estação conta com um programa 
de extensão universitária, voltada a 
visitas monitoradas, contemplando, 
principalmente, grupos de estudantes 
de diversos níveis escolares. Marcucci 
e Camargo (2014, p.58) salientam que 
nas visitas há um “público visitante 
diversificado que abrange tanto o 
Município de Rio Claro como sua 
região”, e que tem contribuído para a 
formação de milhares de alunos ao 
longo dos últimos anos.
 Neste sentido, o presente 
artigo pretende avaliar a importância 
da excursão didática no ensino da 
Climatologia, por meio das visitas 
realizadas à Estação Meteorológica de 

Rio Claro. De maneira semelhante, 
busca analisar o perfil dos estudantes, 
através do nível escolar e da cidade de 
origem. Por fim, procura contribuir 
para divulgar tal recurso didático, com 
possibilidade de vincular a prática no 
processo de ensino-aprendizagem, aos 
professores das escolas e instituições 
de nível superior da região.

A visita didática às 
Estações Meteorológicas
 O ensino do Clima é geral-
mente abordado nas escolas, pela 
disciplina de Geografia, tanto para 
alunos de Ensino Fundamental quanto 
para Ensino Médio. Apesar da diversi-
dade de metodologias e abordagens em 
instituições brasileiras, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs 
(BRASIL, 1998, p. 61) orientam a 
busca de novas metodologias no pro-
cesso de ensino, partindo do interesse 
do aluno e de sua realidade. Neste 
documento, dentre os conteúdos refe-
rentes aos mecanismos climáticos, 
espera-se ser “possível trabalhar o 
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tempo e o clima pela observação atenta 
dessa sucessão”.
 Advindo da ênfase dos PCNs 
na relação da natureza e sua importân-
cia para o ser humano, o ensino de 
alguns fenômenos climáticos parte da 
percepção empírica para a sua com-
preensão. Destes pressupostos, Roldão 
(2014, p. 59-60) entende que:

a maioria dos professores encon-
tra dificuldade em trabalhar os 
conteúdos pertinentes à Climato-
logia na sala de aula, sendo que o 
problema está relacionado princi-
palmente à falta de instrumentos 
para o contato empírico dos alu-
nos com o objeto de estudo (...) 
neste sentido é importante que o 
professor adote formas diferentes 
de trabalhar as abordagens climá-
ticas. O estudo do meio está entre 
as diferentes metodologias que 
podem ser adotadas neste ensino.

 Nesse contexto, as visitas 
didáticas extrapolam as salas de aula e 
permitem uma visualização na prática 
da paisagem e dos instrumentos de 
uma estação meteorológica por parte 
dos alunos. Esta concepção didática, 
baseada na experimentação, é valori-
zada por Fialho (2013, p. 44), pois, 
segundo o autor, a experiência tem 
evidenciado que a “leitura e a interpre-
tação de dados e informações forneci-
das pela meteorologia não garantem a 
apreensão do conhecimento relacio-
nado à climatologia”, se não se apren-
der como é o funcionamento dos ins-
trumentos que originam os dados.
 Dessa maneira, a aula em 
campo pode proporcionar diversos 
elementos e recursos favoráveis ao 
aprendizado do conhecimento geográfi-
co. Oliveira (2013) aponta a visita didá-
tica como uma oportunidade, podendo 
contribuir para uma melhor formação e 
desenvolvimento de habilidades. No 
mesmo sentido, os docentes que levam 
seus educandos a uma atividade em 
campo preocupam-se com novas meto-
dologias de ensino buscando conquistar 
o interesse dos alunos (JUSTEN e 
CARNEIRO, 2012).
 Roldão e Santos (2012) e 
Aguiar et  al. (2012) realizaram estudos 
anteriores, apontando visitas às esta-
ções meteorológicas como dispositivos 
didáticos no ensino de temas ligados à 
Climatologia, identificando boa aceita-
ção e interesse por parte dos alunos, e 
contribuindo para o ensino-aprendi-

zado de Geografia. Brandão (2015, p. 
28) ainda ressalta que a “estação pode 
potencializar discussões das mais varia-
das em um meio escolar”, abrindo um 
leque dos mais diversos temas a serem 
explorados pelo professor, dentre eles as 
condições climáticas e assuntos relacio-
nados à água, agricultura e aos impactos 
ambientais nos centros urbanos, dentre 
outros.

A Estação Meteorológica de Rio Claro
 Partindo dos pressupostos, 
valoriza-se a Estação Meteorológica 
como importante recurso pedagógico a 
ser utilizado por professores de Rio 

 Desde 2012, há um banco de 
dados contendo todas as visitas realiza-
das, número de alunos e professores e 
a escola/local de origem das excursões. 
Visando a uma análise do perfil geral 
dos visitantes, realizou-se a compila-
ção e o tratamento desses dados 
(2012-2015) para a elaboração de uma 
tabela e um gráfico, usando osoftware 
Microsoft Excel. A relação sistematiza-

Claro - SP e região. A visita didática, que 
deve ser previamente agendada, conta 
com a monitoria de técnicos, estagiários 
e colaboradores vinculados à UNESP e, 
além de mostrar individualmente todos 
os aparelhos utilizados na local, podem 
contemplar a visita ao Laboratório de 
Análises Meteorológicas e Climatologia 
Aplicada, além de palestras específicas 
sobre temas relacionados ao Meio Ambi-
ente. A Tabela 1 mostra o elenco das 
estações existentes no local e os ele-
mentos meteorológicos coletados atra-
vés dos aparelhos, visando à observação 
e análise dos principais elementos de 
superfície. 

da subdividiu o número total em alu-
nos de ensino Fundamental, Médio e 
Superior, além de instituições de ensi-
no Público e Particular.  Foram mapea-
dos, também, os locais de origem, em 
proporção ao número de visitantes, 
pela da técnica "Proportional symbols" 
do software ArcGis 10, da ESRI. A 
Figura 1 ilustra o gráfico do perfil 
identificado.
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Figura 1 – Perfil dos visitantes da Estação Meteorológica de Rio Claro-SP

Tabela 1 – Elenco de estações e elementos meteorológicos coletados

Precipitação, temperatura, umidade 
relativa, vento, pressão atmosférica, 
insolação, nebulosidade, visibilidade 
e condições adversas.

Normas da
Organização

Meteorológica
Mundial

Tipo de Estação Padrão Ano Elementos Meteorológicos Coletados

Convencional

Automática

Automática

Estação 
Vaisala 
modelo 

MAWS 100

Estação 
Davis 

modelo 
Pro Plus II

Temperatura, vento, umidade 
relativa, pressão atmosférica, 
precipitação e radiação solar 
a cada 10 minutos.

Temperatura, vento, umidade 
relativa, pressão atmosférica, 
precipitação e radiação solar e 
evapotranspiração a cada 5 minutos.

1
9
9
4

2
0
1
0

2
0
1
1

Fonte: Centro de Análise e Planejamento Ambiental – CEAPLA, 2016. Org.: FONTÃO, P.A.B., 2016.
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 Primeiramente, é possível 
notar um número considerável de 
visitantes na Estação, partindo de 512 
indivíduos em 2012, e diminuindo 
para 454 em 2013. Todavia, a partir de 
2014 (695 visitantes) houve um gran-
de crescimento, finalizando com1.126 
educandos em 2015. Similarmente, o 
número total de visitas realizadas foi de 
19 em 2012, 15 em 2013, 24 em 2014 
e 42 em 2015, propiciando o cresci-
mento de indivíduos. 
 Apesar de um número signifi-
cativo de escolas privadas, é possível 
constatar em todos os níveis a maior 
abrangência de alunos de instituições 
públicas. Nota-se uma parcela conside-
rável de alunos de ensino superior, em 
especial discentes que estão cursando a 
disciplina de Climatologia nos cursos de 
Geografia, Engenharia Ambiental e 
Ecologia, destacando, assim, a impor-
tância desse recurso na formação de 
novos profissionais. Em relação à 
distribuição espacial dos visitantes, a 
Figura 2 ilustra os 13 municípios que 
trouxeram excursões à Estação.
 Observando-se os mapas é 
possível notar, além da localização do 
município de Rio Claro na porção cen-
tral do Estado de São Paulo, uma parti-
cipação do distrito de Ajapi e de outros 
11 municípios que estiveram presentes 

ao menos a uma excursão ao CEAPLA, 
nesses quatro anos. Tal fato põe em 
evidência uma abrangência regional 
nas visitas, beneficiando escolas locali-
zadas nas proximidades, além de muni-
cípios que extrapolam a região rio-
clarense, como é o caso de São Paulo, 

Sorocaba e Santa Rita do Passa Quatro. 
 Visando quantificar o número 
total de visitantes para cada uma des-
tas localidades, ao longo do período de 
estudo, a Figura 3 espacializa e torna 
em evidência tais resultados, através 
de recurso cartográfico.

Figura 2 – Localização de Rio Claro–SP e dos demais municípios visitantes

Figura 3 – Número total de visitantes para cada uma das cidades de origem

Conhecendo os aparelhos meteorológicos, com o pluviógrafo em destaque
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 Os dados analisados permi-
tem verificar, além do incontestável 
predomínio de estudantes rio-claren-
ses, uma participação relevante de 
outras localidades, fato que se sucede 
ao longo dos quatro anos, destacando-
se, dentre eles, o ano de 2013. Desse 
modo, do total de 100 visitas realizadas 
entre 2012 e 2015, beneficiaram-se 
diretamente 2.787 pessoas, entre 
estudantes, que eram a maioria, e 
professores/monitores que acompa-
nharam as atividades didáticas realiza-
das na Estação.

Considerações Finais
 Partindo dos aspectos discorri-
dos neste artigo, espera-se difundir este 

recurso pedagógico aos professores e 
demais profissionais envolvidos na área 
da educação em Rio Claro e região. 
Afinal, uma melhor divulgação poderá 
ser capaz de atingir um público ainda 
mais amplo e, através da excursão, 
contribuir para o aprendizado e a gerar 
novos conhecimentos aos estudantes.
 Um ponto verificado é que, 
apesar da proximidade de algumas 
escolas do campus da UNESP, a maio-
ria das instituições rio-clarenses en-
contra-se mais distante, carecendo 
de transporte para ter acesso à Esta-
ção. Nesse sentido, notadamente nas 
instituições públicas de ensino, há 
uma maior necessidade de planeja-
mento e articulação junto a órgãos 

municipais e estaduais, para fornecer 
a logística dos estudantes de menor 
condição financeira.
 Por fim, é importante destacar 
a vivência e a realidade dos alunos que 
irão participar da atividade, e trazê-la 
para a prática em campo. Para Maia e 
Maia (2015, p. 208), “Os saberes popu-
lares relatados pelos alunos são grandes 
aliados na compreensão dos fenômenos 
climáticos”. Partindo de tal afirmação, 
espera-se, por meio da visita didática, 
contribuir para o aprendizado efetivo 
dos educandos, articulando suas expe-
riências prévias às novas adquiridas, 
ressignificando os novos conhecimen-
tos para serem utilizados no cotidiano 
de cada discente.
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Introdução
 A Semana Santa é uma cele-
bração cultural e religiosa de identidade 
católica, a qual representa a paixão, a 
morte e a ressurreição de Cristo. Alegó-
rica tradição, outrora tal celebração 
chegou a estabelecer uma verdadeira 
interrupção na vida cotidiana de toda 
sociedade coeva. A manifestação dessa 
forte religiosidade é celebrada por cris-
tãos católicos há milhares de anos e em 
toda parte do globo terrestre.
 Numa permutação de ritos e 
práticas de devoção litúrgica e paralitúr-
gica, a Semana Santa tem o seu início 
no Domingo de Ramos, dia consagrado 
pela Igreja, em que é rememorada a 
chegada de Jesus Cristo em Jerusalém. 
A celebração se estende com dois mar-
cos excepcionais: a Sexta-Feira da Pai-
xão com a morte de Cristo, e o Domingo 
de Páscoa com a sua ressurreição.

 Para a maioria dos fieis, a 
Semana Santa é a concretização de um 
momento de reexão interior, de retiro, 
de penitência e fortalecimento da fé, 
que se inicia com o tempo de quaresma. 
A comunidade católica cristã une-se em 
uma semana de atuação e devoção em 
ritos e práticas religiosas, que perpas-
sam por seis dias principais:
• Domingo de Ramos, que relembra a 
entrada de Jesus Cristo em Jerusalém;
• A Quarta-feira Santa, com a Procis-
são do Encontro;
• A Quinta-feira Santa, com a Missa e 
rito de Lava-Pés;
• A Sexta-feira da Paixão, que reme-
mora a paixão e morte de Jesus Cristo 
no Calvário;
• O Sábado Santo, com a vigília e a 
procissão do Círio Pascal;
• O Domingo de Páscoa, com a ressur-
reição de Cristo.

 É possível considerar que a 
Semana Santa e o Domingo de Páscoa 
sejam as principais celebrações da reli-
giosidade cristã dentro da Igreja Católi-
ca. É o momento em que testemunha-
mos a maior presença de fieis nas 
cerimônias litúrgicas. Religar, vivenciar 
e celebrar... Um fenômeno cultural que 
se manifesta de maneira singular e 
plural em diversas partes do mundo.

Geografia e Cultura
 Apesar da pouca difusão que a 
abordagem geográfica cultural possui 
fora do âmbito acadêmico, ela vem 
orescendo e fortalecendo-se desde sua 
consolidação nos anos de 1920. Origina-
da a partir da geografia humana no final 
do século XIX, inicialmente essa verten-
te buscou descrever as diferenças cultu-
rais e a disseminação e ordenamento 
dos grupos humanos na Terra. Após 
algumas décadas de dificuldades no seu 
desenvolvimento, a geografia cultural 
retoma uma posição de destaque no final 
da década de 1970, período no qual a 
disciplina como um todo passava por 
uma renovação temática e metodológica.
 O revigoramento da geografia 
cultural conduziu a área à abertura de 
novas perspectivas, principalmente ao 
assumir a relevância das dimensões 
imateriais da cultura. Os temas de estu-
dos foram ampliados e passaram a con-
templar pesquisas sobre as manifesta-
ções religiosas no espaço, os modos de 
vida, a produção e manutenção dos 
significados sociais, as percepções e os 
discursos de povos e indivíduos, e as 

1representações que os codificam . 
2Conforme explica Corrêa , a renovação 

26

A Semana Santa na Paróquia de 
Nossa Senhora Aparecida em Rio Claro:

BENATTI, Camila
Doutoranda em Geografia na Universidade Federal do Ceará
camilabenatti@hotmail.com

TEIXEIRA-DA-SILVA, Rafael
Doutorando em Geografia na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – Campus Rio Claro 
rafahts@hotmail.com

nos meandros entre Geografia e Cultura

1. CLAVAL, Paul. As abordagens da Geografia Cultural. In: CASTRO, Iná; GOMES, Paulo C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Explorações Geográficas. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 1997; MITCHELL, Don. Cultural Geography: a critical introduction. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.

2. CORRÊA, Roberto L. Geografia Cultural: passado e futuro uma introdução. In: ROZENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto L. (Orgs). Manifestações da Cultura no Espaço.
Rio de Janeiro: Editora UERJ, 1999.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Rio Claro/SP. Arquivo dos autores.



geográfica cultural é acompanhada 
por inuências das concepções do 
materialismo histórico dialético e pelas 
filosofias de significados característi-
cas da geografia humanista. Nesse 
sentido, constatou-se a necessidade de 
refundar a compreensão da cultura na 
geografia, fortemente ligada às inúme-
ras argumentações e críticas procedi-
das pelos novos geógrafos culturais – 
que contestavam a apreensão da cul-
tura como coisa e como uma entidade 
supraorgânica. 
 A cultura passa a ser entendi-
da nesse momento como a soma dos 
comportamentos, saberes, técnicas, 
conhecimentos e valores acumulados 
pelo indivíduo. É uma criação coletiva 
e renovada dos homens, transmitida 
ao longo das gerações e existe somente 
por meio dos indivíduos a quem é 
transmitida, os quais, por sua vez, a 
enriquecem, transformam e difun-
dem. Não é, portanto, um conjunto 
fechado e inalterável de técnicas e 
costumes, mas sim a soma de atitudes 
e comportamentos passíveis de meta-
morfose, indispensáveis para o indiví-
duo no plano de sua existência.
 A partir da renovação da 
geografia cultural – conhecida como 
Cultural Turn –, os novos estudos que 
sucederam neste campo passam a 
fundamentar-se em dimensões que 
reconsideram a ideia de cultura como 
processo significante e como sistema 

3de construções sociais e simbólicas . 
Tais construções acontecem por meio 
de relações estabelecidas entre territó-
rios e indivíduos. Por sua vez, essas 
vinculações reetem nas experiências 
e percepções que as pessoas têm de 
um determinado local, as quais confi-
guram as identidades e os sentimentos 
de pertença coletivos e pessoais. Line-
armente, as análises e os conceitos 
passam a envolver um caráter dialético 
que se baseia no espaço como produ-
ção, no lugar como vivência e prática, e 
na paisagem como representação.
 Desse modo, o desenvolvimen-
to de estudos na Geografia Cultural 
seguiram diversos caminhos possibilita-
dos pelo incremento de novas aborda-
gens, que adequaram a conciliação de 
temas consolidados à associação de novos 
elementos. Por um lado, os aspectos 
materiais são revestidos de perspectivas 

até então desconhecidas, como é o caso 
das práticas de consumo e produção 
culinária, das culturas populares, e da 
paisagem cultural e suas representações. 
Em contrapartida, abordagens de caráter 
imaterial são efetivamente realizadas, 
sobretudo investigações dedicadas às 
religiões, às percepções, aos sentimentos 
de pertença, às identidades culturais e às 
representações, que passam a ser traba-
lhadas e a constituir os projetos de pes-
quisas elaborados nas últimas décadas.

A Semana Santa
 Segundo a sua definição lexi-
cográfica, celebrar significa “realizar 
com solenidade”, “festejar”, “come-

morar”. O termo é orientado também 
por um caráter notadamente religioso, 
apreendido como “publicar com lou-
vor”, “exaltar” e “dizer missas”. A 
celebração de uma cerimônia religiosa 
cumpre um papel crucial em todas as 
religiões: ela busca concretizar através 
de ritos, louvores e penitências, as 
representações e manifestações da fé, 

4a adoração e o contato com o divino .
 De acordo com as ideias de 

5Pedro Boléo Tomé , a celebração é 
uma prática simbólica e extraordinária 
à vivência cotidiana. Ela se constrói e 
se perpetua através de gestos e signos 
que se relacionam de maneiras recí-
procas. “Celebra-se aquilo que interes-
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6sa profundamente” .
 A liturgia aliada à imagem 
celebrativa compreende dois aspectos: o 
mistério de Cristo e a celebração. Sob 
essa perspectiva, a liturgia celebrada 
revela a presença de Jesus em um ambi-
ente onde se mesclam fé, cultura, identi-
dade e dimensões simbólicas. Na cele-
bração litúrgica, há a unicidade da fé e da 
sacramentalidade, da relação entre Deus 
e o homem. Essa comunicação é realiza-
da de forma íntima e expressiva em práti-
cas e rituais de devoção, em um ambiente 
que envolve representações, simbolis-
mos, experiência e sentidos.
 No ano de 2016, a Semana 
Santa foi celebrada entre os dias 20 a 
27 de março. Na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, localizada na 
cidade de Rio Claro, no Estado de São 
Paulo, a abertura da Semana Santa 
iniciou-se com a Missa de Domingo de 
Ramos, que aconteceu no dia 20 de 
março, às 8 horas da manhã.
 Acompanhando o Calendário 
Santo, no dia 21 de março, segunda-
feira, foi celebrado um rito comunitá-
rio de perdão. Durante a cerimônia, a 
Paróquia encontrava--se repleta de 
fiéis, desde os mais jovens até os de 
idade mais avançada, que foram bus-
car através da prece o perdão. O rito é 
concedido à comunidade devocional 
por meio de sermões e práticas realiza-
das pelo Pároco da Igreja.
 Na terça-feira, dia 22 de mar-
ço, realizou-se uma procissão de Via 
Sacra encenada, seguindo os quartei-
rões que circundam a Paróquia. A ence-
nação foi efetuada pelo grupo de jovens 
que compõem a comunidade paroquial. 
Nesse dia, encontravam-se na celebra-
ção diversos grupos de famílias, com 
uma forte presença de crianças que 
foram prestigiar a representação da Via 
Sacra. A participação comunitária era 
perceptível, transparecendo uma con-
sonância e afeição em comunhão entre 
os devotos da Paróquia.
 Na quinta-feira, 24 de março, 
precedida pela ausência de atividades 
no dia anterior, foi realizada a Missa de 
Rito de Lava-pés, que é uma prática 
litúrgica que relembra a Santa Ceia. Na 
encenação empreendida, o Padre encar-
regado lava os pés de fiéis, reproduzindo 
os atos retratados em passagens Bíblicas.
 Já no dia 25 de março, foi cele-
brada a Sexta-feira da Paixão, dia em que 
se verificou a Procissão do Cristo Morto, 
juntamente com a Procissão do Encon-

tro, sendo que essa última deveria ter sido 
realizada na quarta-feira, de acordo com 
o calendário litúrgico católico oficial. 
Seguindo seu trajeto, a procissão teve 
início no adro da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida e percorreu a Avenida Brasil e 
as ruas 3A – local do Encontro com a 
imagem de Nossa Senhora das Dores e 
com a Comunidade Paroquial de Nossa 
Senhora das Graças – até atingir a rua 
44A, onde foi realizada a prece final.
 No chamado Sábado Santo, 
efetuou-se a Bênção do fogo no frontis-
pício da Igreja, onde foi preparada uma 
fogueira na qual os fieis se justapuseram 
à sua volta, momento o qual o Círio 
Pascal foi entregue ao Pároco. Após a 
encenação, iniciou-se a procissão do 
Círio Pascal, sendo esse objeto sagrado 
alçado pelo Padre diante de todos os 
presentes. Neste instante, a Igreja 
encontrava-se com as suas luzes apaga-
das e os fieis tinham em punho velas 
acesas, representando a luz de Cristo na 
cerimônia litúrgica.
 Por fim, no Domingo de 
Páscoa, data principal da Semana San-
ta, que rememora a Ressurreição de 
Jesus Cristo, aconteceram duas missas 
– Missa das crianças e Missa da noite. 
Em especial, a Missa das Crianças apre-
sentou aspectos mais lúdicos, onde foi 
explicitado o significado da Páscoa, para 
além dos símbolos do Coelho e dos ovos 
de chocolate.

Considerações Finais
 Em celebrações como as 
realizadas durante a Semana Santa na 
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, 

torna-se largamente perceptível a 
magnitude que possuem para os católi-
cos. É por meio – mas não somente – 
dos ritos e cerimônias realizadas nesse 
lugar de fé que seus frequentadores 
entram em contato com sua religiosi-
dade. Nesse sentido, a ocorrência 
anual dessa celebração é uma forma 
de demonstrar a renovação das convic-
ções e crenças coletivas e particulares 
que seus seguidores possuem.
 Outro elemento particular à 
localidade em questão é a composição 
dos fieis e simpatizantes que acompa-
nham e participam das celebrações. 
Podemos dizer que, em sua maioria, são 
pessoas que têm sua residência nas 
redondezas da Paróquia ou que perten-
cem a outras paróquias da cidade e da 
diocese. A comunidade devocional é 
profundamente envolvida com as ativi-
dades desenvolvidas pela Igreja, seja em 
suas dependências ou em outras locali-
dades. A faixa etária dos membros e 
simpatizantes é ampla, abrangendo 
desde as crianças e os mais jovens até as 
pessoas da terceira idade.
 Finalmente, é importante res-
saltar que diferente das celebrações 
litúrgicas em outras localidades, as 
cerimônias realizadas na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida apresentam 
sinais mítico-religiosos. As dinâmicas 
presenciadas levam a crer que o aspecto 
midiático está presente para fins de 
divulgação e informação, e não voltadas 
para o impulso mercadológico e da 
espetacularização, apesar dos confron-
tos inerentes aos interesses políticos, 
econômicos e sociais.
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 Com as diretrizes fundamen-
tadas na orientação das práticas da 
assistência social enquanto direito, ao 
longo das décadas, a UDAM, União de 
Amigos, vem desenvolvendo suas 
atividades, mediante as legislações que 
a regulam, trabalhando para efetivar 
políticas sociais que assegurem à popu-
lação o acesso a benefícios e serviços, 
construindo um espaço de expansão 
da cidadania, em conquista de seus 
direitos e expansão de seus interesses.
 Fundada em 18 de abril de 
1964 e considerada de utilidade pública 
em 13 de julho de 1965, por meio do 
decreto nº 965, a UDAM tem como 
objetivo propiciar às crianças, jovens, 
adolescentes e seus familiares em situa-
ção de vulnerabilidade social, auxílio no 
combate à fome, no desenvolvimento 
das responsabilidades e, eventualmen-
te, usar o acolhimento e o abrigamento, 
sempre no sentido de reordenar laços e 
valores familiares, objetivando incluí-los 
no mercado de trabalho por meio de 
capacitação básica profissional. Além 
disso, a instituição está constituída 
como uma associação civil de direito 
privado, beneficente, sem fins lucrati-
vos, sem distinção de raça, religião, cor, 
política, condição social, impessoalida-
de, moralidade, publicidade, economi-
cidade, gratuidade e da eficiência, e não 
faz qualquer discriminação de origem, 
raça, sexo, cor ou quaisquer outras 
formas de discriminação ao atender 
crianças e adolescentes de forma per-
manente, nos termos de seu Estatuto.
 A entidade, que passou por 
muitas dificuldades, atualmente está 
composta por um Conselho Diretor 
com 33 integrantes e uma administra-
ção que se empenha em levar adiante 
os projetos que hoje tem sob sua res-
ponsabilidade. Atualmente, a institui-
ção oferece cursos gratuitos de Artesa-
nato, Hardware, Informática, Educa-
ção Ambiental, Cinosocial, Equitação 
e Elétrica Residencial. 
 Com o passar do tempo, alia-
da à complexidade de funções e ativi-
dades, a UDAM foi a responsável por 
produzir e acumular um considerável 

volume de documentos.
 Arquivada de maneira indis-
criminada, a documentação referente à 
criação e suas atividades-fim, apresen-
ta-se como uma preocupação para a 
instituição, que reconhece a importân-
cia de se obter conhecimento e controle 
desse material, o qual poderá contribuir 
como fonte de pesquisa para uma cami-
nhada histórica com relevância para o 
município de Rio Claro.

 Assim sendo, em abril deste 
ano de 2016, a instituição iniciou o 
trabalho para elaborar a organização 
de seus documentos, tendo eu sido 
incumbida dessa tarefa, por ser histo-
riógrafa. A primeira etapa das opera-
ções está empenhada em localizar as 
fontes que possibilitem contar a histó-
ria da instituição, por meio da leitura 
de seu Estatuto, bem como de outros 
documentos e bibliografia.
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Conceitos e definições
 A Arquivística ou Arquivolo-
gia é uma ciência oriunda de um des-
dobramento econômico, quando os 
países desenvolvidos passaram a preo-
cupar-se com a massa documental que 
possuíam e a informação nela contida. 
Seu objetivo é o conhecimento da 
natureza dos arquivos e das teorias, 
métodos e técnicas a serem observados 
na sua constituição, organização, 
desenvolvimento e utilização.
 Seu principal objetivo, no 
entanto, é o acesso à informação conti-
da nos arquivos, seja aquela que é 
imprescindível para a tomada de deci-
sões e o funcionamento da administra-
ção de instituições públicas e privadas, 
seja a que possui valor testemunhal 
dos direitos do cidadão, ou ainda, a que 
possui valor histórico-cultural por se 
constituírem de registros de ações das 
sociedades passadas.
 Segundo Heloísa Leberalli 
Belloto:

A finalidade última dos arquivos, 
seu objetivo maior, é, pois, compro-
vadamente, o acesso a informação, 
seja em que idade documental for 
e, consequentemente, em que 
âmbito arquivístico for (corrente, 
intermediário, permanente). 
Poderíamos, talvez, de um outro 
ponto de vista, tomar a informação 
como um objeto intelectual da 
arquivologia, considerando os 
demais como objetos físicos. Entre-
tanto, mesmo assim na dicotomia 
objeto intelectual/objeto material 
talvez coubesse considerar o dado 
como objeto intelectual, conti-
nuando a ser o acesso à informação 
o objetivo que fazer arquivístico.
(BELLOTO: s/d, 1)

 A prática na organização de 
arquivos remonta à antiguidade. Com 
o acúmulo de experiências surgem, no 
início do século XIX, vários manuais, 
em diferentes países, divulgando práti-
cas arquivistas. Esses manuais, produ-
zidos por arquivistas e/ou associações 
profissionais, descreviam as práticas 
nacionais referentes à concepção e ao
tratamento de arquivo.
 No século XX, a arquivística 
consolidou-se como área das chama-
das Ciências da Informação. Há, tam-
bém, a criação do Conselho Internaci-
onal de Arquivos, em 1950, e nessa 
mesma década surgiram importantes 
publicações na área de arquivos que

consolidam os princípios e os conceitos 
dessa disciplina.
 Para entender melhor o con-
ceito de arquivo, é preciso antes 
conhecer três conceitos básicos: docu-
mento, informação e suporte.
 A definição de documento, 
segundo o Dicionário de Terminologia 
Arquivística é “unidade constituída 
pela informação e seu suporte”. Por 
informação entende-se todo e qual-
quer elemento referencial contido 
num documento. Já suporte é conside-
rado o material no qual as informações 
são registradas, exemplo: papel, fita 
magnética, papiro, pergaminho, entre 
outros.
 Assim sendo, de acordo com o 
mesmo dicionário, “arquivo é o con-
junto de documentos que, indepen-
dentemente da natureza ou do supor-
te, são reunidos por acumulação ao 
longo das atividades de pessoas físicas 
ou jurídicas, públicas ou privadas.”
 De acordo com a Lei Federal 
nº 8159, de 8 de maio de 1991, em seu 
artigo 2º,

Consideram-se arquivos, para fins 
desta lei, os conjuntos de docu-
mentos produzidos e recebidos 
por órgãos públicos, instituições 
de caráter público e entidades 
privadas, em decorrência do 
exercício de atividades específi-
cas, bem como, por pessoa física, 
qualquer que seja o suporte da 
informação ou a natureza dos 
documentos.

 O termo arquivo também é 
utilizado para entidade administrativa 
responsável pela custódia, pelo trata-
mento documental e pela utilização 
dos documentos sob sua jurisdição e 
para o edifício em que são guardados 
os arquivos e mesmo para móvel desti-
nado à guarda de documentos.
 A arquivologia é baseada em 
vários princípios, dentre eles, a Teoria 
das Três Idades e o Princípio da Prove-
niência.
 A Teoria das Três Idades 
surgiu em 1973, como consequência 
da explosão documental do pós-
guerra, começando a levar em conta as 
diferentes fases por que passam os 
documentos sob o ponto de vista de sua 
administração e de seu uso, desde o 
momento de sua produção até sua 
eliminação ou guarda permanente.
 A primeira idade é o arquivo 
corrente, constituído de documentos 
em curso ou consultados frequente-
mente, conservados nas empresas ou 
instituições que os receberam e /ou os 
produziram e que ficam localizados 
próximo ao produtor ou administrador.
 A segunda idade corresponde 
ao arquivo intermediário, constituído 
de documentos que deixaram de ser 
consultados com frequência, mas 
cujos órgãos que os receberam e/ou os 
produziram poderão ainda necessitar 
deles por algum motivo. Esses não 
precisam estar localizados próximo ao 
produtor ou administrador.
 A terceira idade é o arquivo 
permanente, o qual possui documen-
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tos que perderam o valor da natureza 
administrativa, mas são conservados 
em razão do seu valor histórico ou 
documental.
 Já o Princípio da Proveniên-
cia é aquele segundo o qual os docu-
mentos de arquivo se apresentam sob 
inúmeras formas e nos mais diversos 
suportes materiais. Não é o tipo, nem a 
forma, nem o conteúdo informativo 
que caracteriza um documento de 
arquivo, mas sim a sua origem, ou seja, 
o modo como ele foi produzido, em 
função e no decorrer da atividade de 
uma pessoa física ou jurídica.
 A proveniência é, portanto, o 
elemento mais importante a identifi-
car num conjunto de documentos, pois 
é com base nela que se estruturam e 
organizam os fundos arquivísticos. 
Esses nada mais são do que o conjunto 
fundo de documentos de toda nature-
za, que quaisquer corpos administrati-
vos, pessoas físicas ou jurídicas 
tenham reunido, automática e organi-
camente, em razão de funções ou 
atividades.
 Há o fundo aberto, ao qual 
podem ser acrescentados novos docu-
mentos em função de a entidade pro-
dutora continuar em atividade; e o 
fundo fechado-que não recebe acrésci-

mos de documentos, em função de a 
entidade produtora não se encontrar 
mais em atividade.
 Em suma, é por comparti-
lhar da ideia de que o aceso à infor-
mação e aos documentos garantem a 
visibilidade e transparência das ações 
tanto para a instituição quanto para o 

município de Rio Claro, como previs-
tas pela Constituição Federal e pela 
Lei de Arquivos, além da garantia de 
um caminho seguro para o exercício 
da cidadania, que se começou a tra-
balhar para organizar todo o material 
produzido e/ou acumulado pela 
UDAM.
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 Quando da recente inscrição 
do Fundo Plínio Salgado no “Programa 
Memória do Mundo da Unesco – 
Memory of the World (MoW)”, presente 
no acervo do Arquivo Público e Históri-
co de Rio Claro “Oscar de Arruda Pente-
ado”, algumas publicações haviam 
evocado a importância do acervo para a 
historiografia brasileira, indicando, 
principalmente, a existência da bibliote-
ca do celebrado autor brasileiro  que, 
segundo o jornal D` A Nação: “(...) ele 
tem nos olhos esse brilho dos inquietos e 
dos em eterna atividade (...)”. Se fizés-
semos uma pesquisa entre os intelectu-
ais brasileiros presentes na emblemáti-
ca Semana de Arte Moderna de 1922, 
entre os principais pesquisadores sobre 
o tema, provavelmente Plínio Salgado 
figuraria em todas as listas. Chama a 
atenção portanto, que, mesmo sendo 
uma unanimidade, os estudos sobre sua 
vida e obra ainda se encontrem em fase 
embrionária. 
 Um exemplo da imediata 
necessidade em resguardar o patrimô-
nio desse autor diz respeito ao trabalho 
de digitalização que, atualmente, o 
Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro realiza, para que parte substan-
cial desse material não se perca defini-
tivamente. Infelizmente, sabe-se que 
essa biblioteca está incompleta, já que, 
ao longo dos anos, o próprio homena-
geado teve seu acervo apreendido pela 
polícia, em diferentes períodos, ou que 
tenha sido vendido pelos seus herdei-
ros após a sua morte, estando espalha-
da nas mãos de antigos seguidores, 
colecionadores, simpatizantes ou lojas 
especializadas em livros antigos. 
 Em um dos muitos artigos 

publicados na década de 1960, Plínio 
Salgado aborda um pouco sobre suas 
bibliotecas ao longo de sua vida, indi-
cando o paradeiro do seu acervo: “Mi-
nha primeira biblioteca foi saqueada 
durante a ditadura, ou seja, no ano de 
1938. Exilado durante oito anos, fui 

1gradativamente formando outra ”. 
 Dessa biblioteca, hoje restam 
399 volumes catalogados, misturados 
com obras recentes e antigas que tra-
çam, principalmente, a história do 
movimento Integralista brasileiro, 
sendo atualizadas, constantemente, 
com aquisições de publicações, disser-

2tações e teses de pesquisadores . 
Alguns volumes chamam a atenção 
pela raridade, dentre eles os títulos 
“Lyra Integralista”, “Anauê!”, “Os 
judeus do cinema” e o “Integralismo e 
Americanidade”, estando todos dispo-
níveis ao público, no Arquivo, para que 
possam usufruir de alguns dos exem-
plares que restaram da biblioteca de 
Salgado. 
 O relato sobre a doação do 
acervo de Plínio Salgado é descrito 
pelas pesquisadoras Giselda Brito Silva 
e Márcia Regina Carneiro, indicando a 
preferência de D. Carmela pelo local 
que anteriormente havia recebido 
doações do veterano camisa--verde 
Rui Arruda: 

Em 1984, a cidade de Rio Claro, no 
interior do Estado de São Paulo, 
recebeu documentos e objetos 
guardados por Plínio Salgado. 
Esses materiais foram doados por 
D. Carmela Patti Salgado, viúva do 
Chefe Nacional da AIB. A cidade e 
principalmente o Arquivo foram 

escolhidos por Carmela para guar-
dar o que é de grande preciosidade 
para a história de Plínio Salgado, 
considerado um ilustre brasileiro, 
não apenas por ela, mas também 
pelos militantes e simpatizantes de 

3suas ideias políticas . 

 Nota-se que, além de poder 
contar com os livros originais que per-
tenceram à biblioteca do líder Integra-
lista, é possível contar com novas publi-
cações sobre a temática e que enrique-
cem o acervo, doadas por diferentes 
colaboradores do Arquivo. Embora para 
os interessados na biblioteca do autor da 
aclamada obra O Estrangeiro que, 
segundo o escritor Monteiro Lobato 
“(...) um livro que vale pela mais pura 
revelação artística destes últimos tem-

4pos (...) ”, os livros mais importantes são 
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os que pertenceram a Plínio Salgado; 
entretanto, as doações após a formação 
do acervo são fundamentais para man-
ter a biblioteca atualizada sobre os novos 
estudos realizados, e que ainda se 
encontram modestamente presentes 
no cenário nacional. 
 É importante lembrar que, 
hoje, já é possível encontrar diversos 
livros existentes no acervo, digitaliza-
dos em plataformas diversas. Entre-
tanto, as dedicatórias presentes nos 
exemplares relacionados à “Bibliote-
ca – Fundo Plínio Salgado”, e a possi-
bilidade  de explorar a obra ao vivo, 
estabelece uma oportunidade única 
para  vislumbrar a vida literária da 
época, tendo contato com os livros, 
analisando quais publicações teriam 
sido lidas e quais não, constatadas 
pelo desgaste das obras através do 
manuseio ou páginas ainda coladas, 
por exemplo, que demonstram o 
interesse ou desinteresse do líder 
Integralista.
 A presença desse importante 
acervo foi responsável por aglutinar os 
pesquisadores no I Encontro de Pes-
quisadores sobre Integralismo, realiza-
do em 2002, servindo como inspiração 
para novas pesquisas que se debruçam 
sobre o Fundo Plínio Salgado. A seleção 
de autores e critérios para a aquisição 
das obras por Salgado são outros aspec-
tos relativos à sua vida privada, sendo 
importante ressaltar alguns estudos 
sobre a construção do Fundo Plínio 
Salgado, os quais indicam aspectos 
importantes sobre esse acervo, princi-
palmente para a historiografia que 
estuda os movimentos políticos surgi-
dos nos anos 1930, segundo João Fábio 
Bertonha:

Este acervo se destaca pelo seu 
volume (cerca de 60 mil documen-
tos), sua variedade e complexida-
de, compreendendo documentos e 
objetos do titular e dos seus familia-
res, material de propaganda políti-
co-partidário, originais manuscri-
tos de livros e artigos, documentos 
variados da Ação Integralista Brasi-
leiro e do Partido de Representação 
Popular, periódicos, etc. De especi-
al importância é a série “corres-
pondência”, a qual é composta de 
40.970 unidades, incluindo as 
correspondências ativas e passivas 
de Plínio Salgado entre 1926 e 

1975. Um arquivo que, certamen-
te, não contém toda a documenta-
ção recolhida e armazenada por ele 
em sua vida, mas que, mesmo 
assim, impressiona pela sua riqueza.

 A pesquisa sobre o que restou 
da biblioteca de Plínio Salgado necessi-
ta de um pouco mais de reexão pela 
historiografia especializada; fornece, 
entretanto, importante subsídio para 
diferentes pesquisas relacionadas não 
apenas a Plínio Salgado ou ao Integra-
lismo, mas aos movimentos de “direi-
ta” dos anos 1930 e a posição “margi-
nal” que ocupa atualmente no cenário 
político nacional. Quando tomamos 
nomes como Gustavo Barroso e Miguel 
Reale, autores presentes no acervo, 
podemos verificar facilmente a presen-

ça de ampla literatura Integralista, 
produzida pelos camisas-verdes, difi-
cilmente encontrada em outros Arqui-
vos pelo país, o que sugere uma tentati-
va de ocultar o passado desses impor-
tantes intelectuais brasileiros. 
 Do mesmo modo, algumas 
obras em francês indicam a predileção 
do líder Integralista por aquela língua. 
No universo de obras, encontramos, 
ainda, livros em espanhol, de impor-
tantes autores no cenário internacio-
nal. As opções pelas duas línguas 
podem causar estranheza aos pesqui-
sadores, já que, muitas vezes, Plínio 
Salgado foi acusado de manter contato 
com o Partido Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores Alemães; entretanto, a 
ausência de literatura indicando incli-
nações para essa doutrina salta os 
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olhos, sendo necessária uma maior 
análise sobre tais acusações.  
 Também é relevante assina-
lar que o curioso interesse de Plínio 
Salgado por obras que falam sobre 
Portugal, país onde viveu durante seu 
longo exílio, no período compreendido 
como Estado Novo (1937-1945), dife-
rente de outros que optaram por per-
manecer exilados em Uruguai, por 
exemplo. A relação de livros sobre a 
história lusitana pode ser, nitidamente, 
um indício da escolha de Salgado em 
permanecer no país para onde fora 
mandado originalmente, sendo neces-
sária uma análise textual sobre as 

obras, para melhor compreender a 
época que está inserida. A memória 
familiar pode indicar, no entanto, essa 
predileção pelo país europeu, já que 
seus avós paternos eram de origem 
portuguesa e tiveram forte inuência 
na sua formação. 
 Reconstruir a massa babilôni-
ca de revistas, cartas e periódicos pre-
sentes no Fundo Plínio Salgado em 
conjunto com a Biblioteca, não pode 
passar discretamente pelo pesquisa-
dor, sendo necessário o olhar atento 
aos rabiscos presentes nas próprias 
margens das obras, ou nos manuscri-
tos, que indicam as análises e percep-

ções de Salgado. Ao pinçar algumas 
dessas anotações, é possível realizar 
algumas remissões para as obras publi-
cadas por Plínio Salgado, indicando 
seu pensamento originário, até mesmo 
a presença de um esboço de autobio-
grafia nunca concluída. 
 Diante desses rabiscos, as 
dedicatórias devem ser levadas em 
conta, como uma possível forma de 
encontrar amizades entre intelectuais 
e simpatizantes. Nota-se que, ao longo 
dos anos, Plínio Salgado recebeu inú-
meras doações de obras oferecidas 
para sua biblioteca, de pessoas comuns 
ou intelectuais, os quais, que de algu-
ma forma, admiravam o líder Integra-
lista. Essa lembrança serve como uma 
importante fonte de pesquisa para 
relacionar figuras emblemáticas, como 
Monteiro Lobato, Olbiano de Mello, 
Jackson de Figueiredo, Tasso da Silvei-
ra, Oliveiro Viana, dentre outros. 
 A própria ausência de uma 
biografia escrita por Salgado dificulta 
as pesquisas sobre autor; uma publica-
ção em particular escrita por sua filha 
e presente na biblioteca, intitulada 
“Plínio Salgado, meu pai” é a principal 
obra que traça uma trajetória sobre a 
vida do camisa-verde, sendo a própria 
aversão de Plínio Salgado por biografi-
as indicada no livro também presente 
no rol disponível na biblioteca “Todos 
aqueles que se tem mostrado curiosos 
em conhecer a minha biografia que 
leiam este livro e encontrarão subsídi-
os não só para ela, mas para a própria 

6história do integralismo brasileiro ”.
 Embora hoje a biblioteca de 
Plínio Salgado esteja incompleta, ao 
evocar seu conteúdo é necessário 
relembrar a importância da colabora-
ção de antigos simpatizantes que 
foram os responsáveis por doar dife-
rentes obras que constam atualmente 
no acervo. Entre os principais doado-
res, talvez a figura mais icônica seja do 
Sr. José Constante Barreto, camisa-
verde e veterano das trincheiras revo-
lucionárias de 1932. Em entrevista 
recente, ao autor deste trabalho, seu 
neto Sr. Vagner Rogério Crivellari traça 
um paralelo sobre a doação do acervo 
de sua família: 

Meu avô sabia da importância de 
seu acervo, contudo foi se desfa-
zendo dele gradativamente, doan-
do grande parte para o Arquivo 
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Público e Histórico de Rio Claro, 
que já tinha também um bom 
acervo doado pela esposa de Plí-
nio Salgado. Ele frequentava 
assiduamente esse Arquivo quase 
que diariamente, ironia do desti-
no foi voltando de uma visita ao 
arquivo que ele foi atropelado. 
Uma outra parte do acervo de 
meu avô que não deu tempo de 
ser doado ao Arquivo, foi vendida 
pela minha avó a um amigo de 
meu avô após seu falecimento. Os 
anos se passaram e esse amigo de 
meu avô também faleceu, e não 
sei dizer o que a família dele fez 
com esse material. Só para se ter 
uma ideia, nesse material tem 
foto de meu avô deitado numa 
trincheira na Revolução de 1932, 
e fotos de sua família no auge da 
AIB em Santos - SP, além de docu-

7mentos pessoais e demais itens . 

 A importância da existência 
da Biblioteca – Fundo Plínio Salgado e 
do acervo como um conjunto da memó-
ria política nacional percebe-se não ser 

uma unanimidade, sendo recentes as 
declarações da autoridade máxima do 
executivo municipal preocupado quan-
to à continuidade da sua preservação. 
A perceptiva curiosidade e importân-
cia do acervo, que atrai pesquisadores 
de todo o país, é a real necessidade de 
se consultar, quando se pesquisa sobre 
o Integralismo brasileiro. Além disso, o 
recente reconhecimento da Unesco, 
valoriza o Fundo Plínio Salgado, mas 
não impede a dilapidação desse impor-
tante patrimônio que traduz com pre-
cisão a vida e obra de Plínio Salgado. 
 Ao disponibilizar a lista de 
obras presentes no acervo o Arquivo 
Público e Histórico “Oscar de Arruda 
Penteado” de Rio Claro, presta um 
valoroso trabalho, colaborando com 
as pesquisas de quem frequenta a 
biblioteca da Instituição. Ao concluir 
a leitura dos títulos e autores presen-
tes no acervo é possível verificar, 
rapidamente, o extravio de qualquer 
uma das obras, facilitando assim sua 
preservação e evitando algo comum 
nas bibliotecas pelo país: a subtração 
de publicações raras, que impossibili-

tam sua reposição dos volumes reuni-
dos por Plínio Salgado, ao longo de 
sua vida e que vieram a compor seu 
acervo particular ou foram doados, 
posteriormente à sua formação, por 
pessoas com diferentes ligações com 
o Integralismo brasileiro, mantendo 
viva essa memória.
 O que restou da biblioteca 
particular de Plínio Salgado encontra-
se, atualmente em local incerto. Sob a 
guarda do Arquivo Público e Histórico 
de Rio Claro, estão 399 volumes enu-
merados e catalogados. Ademais, em 
1968, Plínio Salgado revela em artigo 
publicado nos Diários Associados 
intitulado “Conversando com os Livros 

8Antigos ” a existência das obras em 
sua biblioteca: “Decretais”, “História 
dos Godos”, “De Medicali Material”, 
“Diálogo de vária história”, “Leis de D. 
Sebastião”, “Espírito das Leis” e “Com-
meont gate as vie”. Importante indicar 
que nenhum desses livros hoje se 
encontra no acervo presente em Rio 
Claro, demonstrando a dilapidação, ao 
longo dos anos, da sua imponente 
biblioteca. 
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 O presente artigo busca ressal-
tar a importância do ecossistema da 
Floresta Estadual "Edmundo Navarro de 
Andrade" para a qualidade de vida da 
população do município de Rio Claro/SP 
e da região, e reetir sobre ela, pois a 
referida oresta é um marco histórico e 
sociocultural para o município sendo 
conhecida originalmente como o “Hor-
to Florestal”, designação anterior à sua 
classificação na categoria de Floresta, 
por Decreto Estadual. Esse espaço pos-
sui, ainda, parte da história da ferrovia do 
Estado de São Paulo e tornou-se uma 
unidade de conservação do município.
 O município de Rio Claro é 
abraçado pelo Horto Florestal, e essa 
paisagem é fundamental para a qualida-
de de vida da população (Figura 1), pois, 
suas paisagens, seus pássaros, as espéci-
es de vegetação nativa, eucaliptos, pal-
meiras, monumentos históricos, casa-
rões, centro de convivência e igreja, são 
fragmentos de um período histórico, 
que fica gravado em nossa memória, e 
deve ser ensinado às novas gerações 
pela sua importância, ensinando formas 
de preservar esse patrimônio.
 A Área de Uso Público da Flo-
resta Estadual Navarro de Andrade tem 
grande importância histórica para o 
município de Rio Claro, por ser consti-
tuída por áreas naturais e áreas altera-

das pela ação antrópica. Possui uma 
infraestrutura composta pelo Solar 
Navarro de Andrade, Museu do Euca-
lipto, Centro de 
Visitantes, Ca-
pela, Casarão 
Amarelo, Casa 
d a  M a d e i r a , 
Jardins de Pal-
meiras Imperia-
is e áreas ver-
des, bem como 
as trilhas (Trilha 
da Saúde, Tri-
lha da Coleção 
de Eucaliptos, 
Tr i lha  dos  9 
km), e ainda 
uma vila com-
posta por casas 
de trabalhado-
res da época de 
sua formação. 
Dessa forma, o 
Horto orestal   
é um lugar de 
transcendência 
de pensamen-
tos, de renova-
ção de energia, é 
um espaço para a 
meditação, pi-
queniques, para 

a prática de esportes como ciclismo, 
corrida, caminhada, teatro, dança e 
ensaios fotográficos.
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Figura 1 - Imagens da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. 
Foto: Acervo da FEENA

“Para existir como uma Nação
Para prosperar como um Estado

E para viver como um povo
Devemos plantar árvores.”

Theodore Roosevelt
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Histórico do Horto Florestal
 No final do século XIX, a 
Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro precisava de matéria-prima para 
a manutenção e construção de ferrovi-
as. Então, para suprir a necessidade de 
madeira para dormentes e carvão, 
foram criados Hortos Florestais no 
Estado de São Paulo, dentre eles o 
Horto Florestal Edmundo Navarro de 
Andrade, na cidade de Rio Claro, nome 
esse em homenagem a Edmundo 
Navarro de Andrade que no ano de 

11914, trouxera da Austrália 144  espé-
cies de eucalipto, para criar no espaço 
que seria destinado à produção da 
madeira.
 O Horto Florestal Edmundo 
Navarro de Andrade do município de 
Rio Claro (Figura 2) foi criado em 1909, 
e tornou-se o berço do eucalipto no 
Brasil, cujo espaço se tornou centro de 
diversas pesquisas sobre a produção e 
reprodução do eucalipto. No ano de 
1916, foi criado pelo agrônomo Edmun-
do Navarro de Andrade o Museu do 
Eucalipto onde estão armazenados os 
resultados de pesquisas realizadas.
 Já na década de 1922, Edmun-
do Navarro de Andrade preocupava-se 
com o reorestamento, e com o tipo de 
madeira utilizada para esse fim. Dessa 

2forma, Andrade (1922)  salientava 
que, 

O emprego de madeiras e lenha 
que se tem feito em S. Paulo desde 
os primitivos tempos, sem nunca 
se haver cuidado de replantar as 
mattas, e, de outro lado, o consu-
mo que fazem hoje as estradas de 
ferro de dormentes, em numero 
total de perto de um milhão de 
peças por anno, e de lenha, em 
volume que ascende a perto de 
seiscentos mil metros cúbicos, em 
igual período, sem que em ponto 
algum do território do Estado se 
veja iniciada qualquer providen-
cia para restaurar o que se tem 
destruído – são factos que devem 
conduzir-nos fatalmente, dentro 
de alguns annos, á mais completa 
penúria dos referidos materiaes, 
assim como trazer as mais graves 
perturbações á vida do Estado. 
(ANDRADE, 1922)

 Inicialmente, o Horto Flores-
tal pertencia à Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro; posteriormente, foi 
transferida para a FEPASA, na década 
de 1970, no período de estatização das 
vias férreas. Já no ano de 1998, passou 
a ser administrada pelo Instituto Flo-
restal da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente.
 No ano 2000, com a criação e 
implantação do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), 
que define o enquadramento em 
categorias de todas as Unidades de 
Conservação do Brasil, ocorreu uma 
alteração de nomenclatura, passando 
de Horto Florestal de Rio Claro para 
Floresta Estadual "Edmundo Navarro 
de Andrade", cuja mudança visava  ao 
manejo sustentável dos recursos natu-
rais, da pesquisa e a visitação pública. 

3(FEENA) . 

Localização e características da 
Floresta Estadual "Edmundo 
Navarro de Andrade"
 A FEENA está localizada 
entre os municípios de Rio Claro e 
Santa Gertrudes no Estado de São 
Paulo, possuindo uma área total de 
2.230,53 hectares.  Seu ecossistema é 
composto, principalmente, por diver-
sas espécies de Eucalyptus na forma 
de talhões, com presença de sub-
bosques bem desenvolvidos. Auxilia 
contra o avanço das ilhas de calor, é 

uma barreira de partículas poluentes, 
e auxilia na proteção dos mananciais 
ao preservar três importantes rios 
responsáveis pelo abastecimento de 
água da população de Rio Claro. 
Mesmo sendo fruto de um reoresta-
mento, esse é um espaço de proteção à 
biodiversidade, pois abriga diferentes 
espécies de plantas nativas e animais 
silvestres.
 Apresenta uma rede hidro-
gráfica composta pela Bacia do Rio 
Corumbataí, sendo o Ribeirão Claro o 
principal curso d'água que atravessa a 
FEENA, tendo como auentes os 
córregos Ibitinga e Santo Antônio, 
possui um lago central (Figura 2,3 e 4). 
Segundo a classificação de Köppen-
Geiger o clima é do tipo Cwa, com 
período quente e úmido do mês de 
setembro até abril, e um período frio e 
seco dos meses de maio a agosto.

1. http://www.visiterioclaro.com.br/

 2. Andrade, E. N. O Reflorestamento do Brasil e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Rio Claro, SP: Typographia Conrado, 1922.

3. http://www.visiterioclaro.com.br/

Figura 2 - Vista aérea da Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade". Rio Claro/SP.
Fonte: Osmar de Campos Ribeiro, 22/10/2007

Figura 3 - Vista do lago da Floresta 
Estadual "Edmundo Navarro de Andrade".

Fonte: Osmar de Campos Ribeiro, 
22/10/2007



4. Willis, E. O. 2003. Birds of a Eucalyptus Woodlot in interior São Paulo. Brazilian Journal Biology, v. 63, n. 1, p. 141- 158.

 5. http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/floresta-1/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-das-florestas

 6. VIEIRA, Paulo F. e WEBER, J.(org). 1997. Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento:  novos desafios para a pesquisa ambiental. São Paulo: Cortez Editora.

 Em relação à vegetação (Figu-
ra 4), a FEENA apresenta uma Floresta 
Estacional Semidecidual forma uma 
composição de espécies entre a Floresta 
Ombrófila Densa Submontana e o 
Cerradão. Possui diversas espécies de 
eucalipto e, ainda, coleções vivas de 
gimnospermas, principalmente conífe-
ras, Araucárias e Pinus. Apresenta 
espécies nativas como o Pau-Brasil, 
Araçá-amarelo, Angico-vermelho, Gua-
puruvu , Peroba rosa, Ipês, Jacarandá, 
Jequitibá-rosa, Pau-jacaré, Juçara, e 
outras espécies.
 Em relação à fauna, abriga 
animais como: Jacaré do Papo Amare-
lo, Cascavel, Jiboia, Onça parda, Capi-
vara, Tatu, Paca, Furão, Ouriço, peixes 
adaptados a ambientes degradados 

4como Saguiri  e Caborja. Willis (2003)  
encontrou mais de 255 espécies de 
aves na FEENA, entre elas  o Marreco 
de Bico Roxo, o Gavião Belo, Corujas 
como a espécie (Asiostygius ), Canário 
da Terra, entre outras espécies citadas 
no Plano de Manejo da FEENA.
 Devido à proximidade com a 
área urbana, a oresta estadual 
enfrenta alguns problemas ambienta-
is, entre eles a disposição inadequada 
de lixo doméstico, resíduos da constru-
ção civil, entulhos, presença de estofa-
dos e ainda, incêndios em algumas 

partes da oresta. Sendo assim, sabe-
mos “que uma oresta demora deze-
nas e mesmo centenas de anos a for-
mar-se. Quando destruímos uma 
oresta, estamos a destruir um ecos-
sistema com grande biodiversidade, 
que importa fazer cada vez mais esfor-
ços no sentido de defendê-la como 
uma valiosa fonte de riqueza natural e 

5qualidade de vida para a população. ”
 Desde a antiguidade, o ho-
mem transforma a natureza para seu 
próprio beneficio; dessa forma, a natu-
reza vai se metamorfoseando, de acordo 
com interesses públicos e privados; um 
exemplo disso, é a modificação da 
FEENA. Nesse sentido, Vieira e Weber 
(1997) salientam que, “o meio ambien-
te pensado como propulsor da qualida-
de de vida corresponde à infraestrutura 
física e sociocultural capaz de inuenci-
ar as condições gerais da vida das popu-
lações em termos de moradia, ocupa-
ção, lazer e auto-realização existencial” 

6(VIEIRA e WEBER, 1997) .

O Horto Florestal e a qualidade 
de vida da população
 A FEENA é um espaço públi-
co de lazer para toda a população, suas 
paisagens são constituídas por um 
cenário harmônico, da fauna e da 
ora, além dos aspectos históricos que 

envolvem aquele espaço, o que a levou 
a ser tombada pelo CONDEPHAAT, 
importante órgão de defesa do patri-
mônio histórico, no ano de 1977. 
 A FEENA é fundamental na 
difusão da educação ambiental, pois 
esse é um processo pelo qual o indiví-
duo e a coletividade constroem valores 
sociais, habilidades, conhecimentos, 
atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, para 
o bem comum de todos. É um espaço 
fundamental para a sadia qualidade de 
vida e a sustentabilidade desse espaço.
 Sendo assim, devemos de-
senvolver o sentimento de pertenci-
mento do Horto Florestal pela popula-
ção, pois quando essa se sentir parte 
desse espaço, auxiliará na gestão da 
FEENA e na melhoria de suas instala-
ções. Nesse sentido, o contato da popu-
lação com o horto orestal passa a ser 
um mecanismo para originar a cons-
ciência ambiental na população. Bar-
ros (2000) salienta que “ atividades ao 
ar livre são práticas educacionais que 
utilizam como recursos os próprios 
desafios encontrados no ambiente e 
que objetivam o desenvolvimento do 
ser humano” (BARROS, 2000). Assim, 
a visita a esse  espaço é de grande 
aprendizado é uma experiência entre o 
indivíduo e o meio ambiente, e isso 
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Figura 4 - Vegetação do Horto Florestal. Fonte: http://viajarcomerefotografar.blogspot.com.br/



pode proporcionar uma mudança na 
compreensão do meio que o cerca, do 
comportamento e valores que  possui.
 Na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, no seu art. 
225, declara que todos têm o direito “ao 
meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coleti-
vidade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações”. 
Dessa forma, o Horto Florestal é um 
patrimônio cultural e ambiental de toda 
a população e é nosso dever preservá-lo 
para as futuras gerações.
  Nesse sentido, foi criado pela 
Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, o 
Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) que busca a 

conservação de orestas em áreas 
públicas, definindo, ainda, as Unida-
des de Conservação como um "espaço 
territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Públi-
co, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial 
de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção".

Considerações Finais
 Nesse contexto, concluímos 
que a FEENA é um marco de grande 
importância do nosso patrimônio his-
tórico no município de Rio Claro, moti-
vo por que esse patrimônio cultural e 
ambiental deve ser valorizado e cuida-
do por toda a população, pois possui 

grande potencial para o desenvolvi-
mento de várias atividades, sendo 
assim uma herança para as futuras 
gerações.
 Assim, é fundamental que 
seja preservado o inventário dos ele-
mentos residuais que são encontrados 
no espaço geográfico, pois, embora a 
arquitetura e a paisagem sofram ações 
antrópicas, devem permanecer em 
nosso território e também em nossa 
memória e na memória de toda nossa 
população, pois quem escreve a histó-
ria é a própria população.
 Reproduzimos abaixo trecho 
de uma carta de Monteiro Lobato 
(amigo de Edmundo Navarro de 
Andrade) para Celestino Silveira (es-
critor-residente no Rio de Janei-
ro/1945).
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(...) Mas em Rio Claro você vai encontrar o que não pode ver em parte alguma. 
É tudo inédito, tudo gigantesco, tudo majestoso. Se você quer ter mesmo orgulho 

de ser brasileiro, mas orgulho merecido e justo e dos maiores – então vá a Rio Claro. 
E na volta siga direitinho para o Rio... Não tem mais nada a devassar quem  

conheceu a obra maravilhosa de um brasileiro cujo nome tão poucos conhecem: 
Navarro de Andrade.

(MONTEIRO LOBATO apud SILVEIRA, 1945, p. 3-5).

7. http://www.visiterioclaro.com.br/

 

Figura 5 - Paisagens do Horto Florestal. Fonte: http://viajarcomerefotografar.blogspot.com.br/



Para começo de conversa
 Este texto surge da inquieta-
ção acerca do estado atual da produção 
acadêmica a respeito da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), na cidade de 
Rio Claro-SP, a partir da observação 
dos trabalhos de investigação científica 
desenvolvidos na unidade da Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho” (UNESP) do município, 
sobretudo a partir da década de 1990. 

1Foi esse o ano da 'municipalização'  
dessa modalidade de educação por 
todo o país, quando o Governo Federal 
transferiu para o âmbito das políticas 
municipais a responsabilidade pela 
educação dessa parcela da população, 

2para os casos da EJA I e EJA II .
 Considerando o interesse 
inicial, partimos da questão norteado-
ra que indaga sobre o que pensam os 
pesquisadores do tema, em função da 
presença de diversos cursos de licenci-
atura e de dois programas de Pós-
graduação na área de Educação 
naquele campus universitário, sendo 
um em Educação e outro em Educa-
ção Matemática.
 O interesse e a delimitação do 
problema, além da escolha do tema, 
surgiram a partir de uma proposta de 
seminários realizada na disciplina “Cul-
tura, Memória e História”, oferecida no 
Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação da UNESP Rio Claro e ministrada 
pela Prof.ª Dra. Marilena Aparecida 
Jorge Guedes de Camargo. Na ocasião, 
ano de 2014, fizemos o curso  como 
alunos regulares daquele programa.  
 Na situação, conforme pro-
postas da docente, foram indicados 

alguns temas para que os alunos traba-
lhassem de acordo com seu interesse 
na realização de seminário para apre-
sentação na disciplina; dentre eles, 
escolhemos “minha cidade”, da qual 
resultou este texto, como sistematiza-
ção do que pudemos pensar a partir 
daquela experiência.
 O tema da EJA realiza-se na 
história da educação no Brasil desde a 

presença do colonizador europeu, sob 
diversas apresentações, tendo suas 
primeiras experiências como modali-
dade de educação, observadas pelas 
governanças públicas, a partir do sécu-
lo XIX, com a criação de salas de edu-
cação de caráter emergencial em lice-
us das grandes cidades brasileiras. 

3(FÁVERO; FREITAS, 2011) . No 
entanto, sua legitimação efetivou-se 
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3. FÁVERO, Osmar; FREITAS, Marinaide. A educação de adultos e jovens e adultos: um olhar sobre o passado e o presente. Inter-Ação, Goiânia, v. 36, n. 2, p. 365-392, 2011, 
    jul./dez.

Destaque para a campanha de eliminação do analfabetismo no país promovida pelo governo federal na 
primeira metade da década de 1990. (Imagem do Jornal Diário do Rio Claro de 02 de dezembro de 1990).



somente a partir do século XX, com 
iniciativas de caráter governamental, 
especialmente a partir da década de 
1960, no período de vigência do regime 
militar.  Apesar disso, somente na 
década de 1980, com a fixação de 
objetivos melhor definidos pela Consti-
tuição Federal de 1988, é que a sua 
participação como objeto de investiga-
ção científica despontaria como rele-
vante ao cenário da educação no país.
 Conforme a Constituição da 
República Federativa do Brasil, a educa-
ção é consagrada como Direito Funda-
mental de Natureza Social; outras nor-
mas jurídicas tratam também do assun-
to, como é o caso da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
de 1996. Segundo o documento, para 
fins de esclarecimento, a EJA define-se 
como uma modalidade de ensino volta-
da a educandos que, por motivos diver-
sos não realizaram sua escolarização 
correspondente à Educação Básica, na 
idade considerada apropriada. Assim 
como as demais modalidades de educa-
ção tradicionais, a EJA é contemplada e 
garantida por Lei, como dever de oferta 
obrigatória pelo Estado brasileiro, a 
partir de ambas as legislações.
 Em observância à importân-
cia dessas constatações, nosso objetivo 
consiste em contribuir com um 'mape-
amento' das produções acadêmicas 
sobre o tema da EJA, produzidas em 
âmbito local de ensino superior públi-
co e analisar, por meio desse levanta-
mento, como tem se dado a produção 
do assunto no município, compreen-
der o quanto essas pesquisas se volta-
ram para a sua realidade educacional e 
o quanto a cidade se apresenta envolvi-
da nesse movimento, além de averi-
guar como essa unidade de ensino 
acadêmico público tem pensado a 
modalidade de ensino da EJA. 

Os passos da investigação 
 Para a realização de nossa 
investigação, demos preferência à 
pesquisa denominada qualitativa, 
embora dados de caráter quantitativo 
tenham servido de base ao desenvolvi-
mento da constituição dos dados de 
pesquisa. Sendo assim, apoiamo-nos 

4em Bogdan & Biklen (1994)  para os 
quais a pesquisa de caráter qualitativo: 
i) tem o pesquisador como instrumen-
to principal na sua elaboração; ii) é 
predominantemente descritiva; iii) 

segue um processo indutivo de análise 
das informações.
 Para o desenvolvimento da 
investigação proposta, realizaram-se a 
localização, a reunião, a seleção e a 
análise das referências de textos aca-
dêmico-científicos em níveis de traba-
lhos de conclusão de curso de gradua-
ção (TCC), dissertações de mestrado e 
teses de doutorado que versaram sobre 
a temática da EJA, em qualquer âmbito 
de enfoque. A pesquisa aconteceu por 
meio de um levantamento de dados a 
partir de buscas no acervo do Catálogo 
Athena, de uso exclusivo da rede 
UNESP, especificamente na base 
Campus de Rio Claro-BRC. Como 
descritores para as nossas buscas 
foram utilizados os termos: “EJA”, 
“Educação de Jovens e Adultos”, “Edu-

cação de Adultos” e “Supletivo/Ensino 
Supletivo”, compreendendo que a 
evolução da modalidade de educação 
no país se tenha dado sob essas dife-
rentes denominações, em suas diver-
sas fases de execução.
 Sendo assim, foi contabiliza-
do o total de 63 trabalhos entre TCC, 
dissertações e teses produzidos com o 
tema EJA no acervo bibliográfico da 
unidade UNESP considerada, cir-
cunscritos ao período compreendido 
entre 1991 e 2015, respectivamente o 
ano de publicação do trabalho mais 
antigo e o de publicação dos textos 
mais recentes. Na sequência, apresen-
tamos o quadro 1, relativo às categorias 
de trabalhos localizados de acordo com 
a titulação de seus autores e suas res-
pectivas quantidades:
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Quadro 1 
Categorias de trabalhos de acordo com a titulação dos autores 

e suas respectivas quantidades

CATEGORIAS DE TRABALHOS

TCC

Dissertações

Teses

TOTAL

QUANTIDADE

44

15

04

63

Elaboração: IWASAWA, GRACIOLI, 2016.

PERÍODO QUANTIDADE TOTAL

Década de 1990

Década de 2000

Primeira metade da década de 2010

TOTAL

11

27

25

63

4. BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Características da investigação qualitativa. In: ______ Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. 
    Porto: Porto Editora, 1994, p. 47-51.  

             Já do quadro 2, na sequência, que 
apresenta as quantidades de publicações de 
trabalhos por ano, pode-se constatar que a 
cada década, a partir de 1990, precisamente 

a partir do ano de 1991, com o primeiro tra-
balho acadêmico localizado, o número das 
produções sobre o tema da EJA tem se mos-
trado crescente:

Quadro 2 
Quantidade de trabalhos acadêmicos produzidos por décadas

Elaboração: IWASAWA, GRACIOLI, 2016.



Conversa com os resultados
 A compreensão do percurso 
desempenhado pela modalidade da 
EJA quanto à sua importância como 
tema de investigação na universidade 
pública associa-se à compreensão de 
sua história em âmbito nacional e, 
principalmente para este estudo, em 
âmbito local. Até o ano de 1990, a res-
ponsabilidade pela EJA no Brasil cir-
cunscrevia-se ao âmbito federal, de 
modo que a União responsabilizava-se 
pela sua organização e manutenção; 
como exemplos desse modelo, têm-se 
os extintos órgãos do poder público 
federal MOBRAL (Movimento Brasile-
iro de Alfabetização) vigente no perío-
do militar brasileiro durante as déca-
das de 1970 e 1980 e a sua sucessora 
Fundação EDUCAR (Fundação Nacio-
nal para Educação de Jovens e Adul-
tos), cuja extinção se daria na década 
de 1990, quando da 'municipalização' 
da modalidade no país.

A 'municipalização' da EJA em 1991: 
o que tem a cidade a ver com isso?
 O processo de municipaliza-
ção da EJA no Brasil teve início ainda 
nos anos finais da década de 1980, 
quando a administração federal, em 
consonância com a onda de abertura 
neoliberal do comércio e da adminis-
tração nacional para o exterior, associ-
ada à contenção de gastos com a edu-
cação, encetou seus movimentos de 
descentralização e desconcentração 
de poderes, atribuindo às esferas esta-
dual e municipal a responsabilidade 
pela educação pública. O município de 
Rio Claro, por sua vez, ao ser inserido 
nesse movimento, recebeu das mãos 
do Governo Federal a responsabilidade 
pela organização e gerência dessa 
modalidade de ensino, para a qual 
lançou o projeto Vésper, em 1991.

Por que os trabalhos encontrados 
datam somente a partir de 1991?
 É interessante notar que a 
preocupação da universidade pública 
com a temática da EJA intensifica-se 
também nesse período de transição 
democrática vivido pelo país. Na inves-
tigação que realizamos, vimos que o 
primeiro trabalho produzido na temá-
tica estudada que se verificou foi 
publicado exatamente no momento 
em que a questão da 'municipalização' 
da EJA estava em voga. Pode-se pensar 
que o interesse pela EJA na universida-
de pública somente a partir daquele 
momento tenha vindo em função do 

reconhecimento social tardio dessa 
modalidade de ensino e de aprendiza-
do, associado a políticas e obrigações 
estatais pela permanência das crian-
ças e jovens na escola, como meio de 
ascensão econômica, agindo no senti-
do da redução da evasão escolar e 
consequente redução da massa de      

a
Palavras finais
 Em vista das informações que 
trouxemos, podemos concluir pela con-
tradição que a EJA revela como tema de 
investigação acadêmica, ao menos na 
unidade de ensino superior público anali-
sada. Não é errado afirmar que a EJA se 
apresenta como uma modalidade de 
educação posta à margem, quanto à 
atenção política que dispende, sendo, 
contudo, um campo de saberes múlti-
plos, com uma diversidade de possibilida-
des de investigação que extrapolam as 
formas convencionais de educação.
 Mesmo na universidade públi-
ca, cuja tradição na atividade de pesqui-
sa é consolidada, o tema apresentou-se 
somente muito recentemente explora-
do, especialmente nos níveis de maior 
atenção e profundidade investigativa, 
como são os cursos de pós-graduação. O 
maior interesse concentrado no período 
da graduação denota o entusiasmo que 
o tema apresenta entre os futuros pro-
fissionais da educação, mas que, no 
entanto, parece não sustentar-se em 
âmbitos de investigação mais profunda, 
talvez pelo enfrentamento da realidade 
da situação, desestimulante e pouco 
atraente profissionalmente.
 Ainda que figure como uma 
modalidade de apoio no desenvolvimen-
to social, e mesmo econômico do país, a 
EJA apresenta-se ainda 'marginalizada' 
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Um panorama dos temas tratados 
pelos trabalhos investigados
               A partir de um recorte geral 
dos títulos e resumos dos trabalhos 
encontrados na investigação, tem-se que 
os temas tratados giraram em torno de: 

jovens e adultos não escolarizados.

Elaboração: IWASAWA, GRACIOLI, 2016.

Chamada para inscrições no curso de EJA 
promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação de Rio Claro. 
(Imagem do Jornal Diário do Rio Claro 

de 19 de abril de 1991).



quanto ao interesse que desperta social-
mente e, por conseguinte, na sua insti-
tucionalização, considerando a escassez 
de documentos a ela referentes. Assim 
como revelam grande parte dos estudos 
que contatamos, versando sobre a mar-
ginalização do público de interesse, a 
sua exclusão e a necessidade de sua 
inserção social, essas temáticas ree-
tem a importância atribuída à modalida-
de – para um público muitas vezes 
excluído e posto à margem do social e do 
econômico – uma educação também 
'marginalizada'.
 Contudo, apesar de a EJA 
mostrar-se ainda uma modalidade de 
educação pouco vislumbrada acade-
micamente, importa recuperar o empe-
nho de alguns grupos de estudos e 
projetos que se têm dedicado ao tema 
institucionalmente. Na UNESP, por 
exemplo, desde 2001, existe o Projeto 
de Educação de Jovens e Adultos 
(PEJA) desenvolvido em sete campi 

que oferecem o curso de Pedagogia 
e/ou cursos de licenciatura. Além do 
PEJA, para o caso específico da cidade 
de Rio Claro, podemos exemplificar 
ainda com o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), que atua na formação dos 
estudantes de cursos de licenciatura 
na área da EJA.
 Ao se pensar na relação entre a 
universidade e a cidade como represen-
tante maior da EJA, sendo esta última 
representada pelas Secretarias de Edu-
cação – municipal ou mesmo estadual – 
que têm se comunicado também por 
meio da promoção de eventos científi-
cos promovidos pela própria academia 
ou em parcerias com as administrações 
municipais. Além disso, a cidade apare-
ce como o espaço predominante no 
desenvolvimento das práticas de EJA, 
apresentando-se como o ambiente em 
que predominam as contradições do 
capital: exclusão x integração, quanti-

dade de trabalho x acesso limitado ao 
consumo, leitura e escrita como práti-
cas historicamente ligadas ao contexto 
urbano x dar voz e ouvidos para as histó-
rias de vida desses educandos.
 Além dessas observações, em 
caráter mais pontual, pôde-se observar 
o predomínio de pesquisadoras no tema 
da EJA e seus desdobramentos, o que 
reforça o estereótipo da docência e das 
atividades ligadas aos temas da educa-
ção como de caráter feminino. Observa-
mos, também, uma maior atenção por 
parte desses pesquisadores com a leitu-
ra e a escrita dos jovens e adultos, bem 
como a exclusão desse público, em 
relação aos modelos tradicionais de 
escolarização.
 Deste modo, encerramos 
nossa investigação na esperança de 
contribuir para o avanço dos estudos 
na área da EJA, bem como para o seu 
entendimento na realidade do municí-
pio eleito para estudo.
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Para além da escola, a EJA é uma modalidade de educação que acontece também em ambientes ligados ao exercício profissional 
dos educandos. (Imagem do Jornal Diário do Rio Claro de 25 de agosto de 1990).



44

Meio Ambiente, Sustentabilidade 
e Economia Solidária
Jessica Corgosinho Marcucci
Discente de Mestrado da Pós-Graduação em Geografia da UNESP - Campus Rio Claro (SP)
jessica_marcucci_@hotmail.com

Profa. Dra. Ana Tereza Caceres Cortez
Orientadora e Docente do Departamento de Geografia - UNESP - Campus Rio Claro (SP)
atcortez@rc.unesp.br

 Vivemos em um contexto 
marcado por múltiplas relações entre 
sociedade e natureza, de forma que a 
temática da sustentabilidade permeia 
o nosso cotidiano, principalmente 
quanto à postura de cada indivíduo, 
fazendo-nos pensar sobre como pode-
mos contribuir, cada vez mais, para um 
meio ambiente melhor para todos.
 Dentro do histórico do surgi-
mento do conceito de desenvolvimen-
to sustentável, conforme a ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
podemos destacar a realização da 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento, mais conhe-
cida como Comissão Brundtland, uma 
vez que foi presidida pela norueguesa 
Gro Harlem Brundtland. Em 1987, a 
Comissão publicou um documento 
inovador, o chamado Relatório “Nosso 
Futuro Comum”, que trouxe o concei-
to de desenvolvimento sustentável.
 Podemos destacar as seguin-
tes definições:

“O desenvolvimento sustentável é o 
desenvolvimento que encontra as 
necessidades atuais sem compro-
meter a habilidade das futuras 
gerações de atender suas próprias 
necessidades.” (...) “Na sua essên-
cia, o desenvolvimento sustentável 
é um processo de mudança no qual 
a exploração dos recursos, o direci-
onamento dos investimentos, a 
orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucio-
nal estão em harmonia e reforçam 
o atual e futuro potencial para 
satisfazer as aspirações e necessi-
dades humanas.” — do Relatório 
Brundtland,  “Nosso Futuro 
Comum” (ONU BR, 2016).

 Conforme mostra Cortez 
(2015), na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento realizada no Rio de 
Janeiro em 1992, conhecida como
“Conferência Rio 92”, esse conceito foi 
consolidado na Agenda 21 Global. 
Como apresenta o Ministério do Meio 
Ambiente do Brasil, “A Agenda 21 pode 
ser definida como um instrumento de 
planejamento para a construção de 
sociedades sustentáveis, em diferentes
bases geográficas, que concilia méto-
dos de proteção ambiental, justiça 
social e eficiência econômica”.
 Com a divulgação do desen-
volvimento sustentável, pode-se dizer 
que o conceito foi sendo progressiva-
mente adotado em várias iniciativas, 
fossem elas vinculadas ao governo,
corporações ou à sociedade civil, den-
tre outros. O que notamos é que deve 
existir um entrelaçamento entre as 
esferas do aspecto social, econômico e 
ambiental.

 Em consonância com o 
campo do desenvolvimento sustentá-
vel, Cortez (2015) destaca a economia 
solidária, que se pauta nos princípios 
de igualdade social, respeito aos direi-
tos humanos e sociais, bem como na 
conservação e uso sustentável de 
recursos naturais, ou seja, a coopera-
ção, solidariedade e a valorização do 
trabalho na construção e geração de 
desenvolvimento local e sustentável. 
“A economia solidária evidencia a 
coexistência de lógicas econômicas 
distintas e que se complementam, [o] 
que faz com que os empreendimentos 
sejam geridos de um modo particular. 
Tal fato interfere na forma como se 
define a sustentabilidade” (CORTEZ, 
2015, p.71).
 Dentro desse contexto, obser-
vamos que, em Rio Claro-SP, existem 
diferentes ações e empreendimentos 

Recinto Feiral – empreendimentos da Economia Solidária I - Foto: Jessica Corgosinho Marcucci, 2016



econômicos referentes à economia 
solidária. Com o objetivo de ampliar o 
espaço para a comercialização desses 
produtos e serviços, vale destacar a 
inauguração do Recinto Feiral de Eco-
nomia Solidária, realizado em 07 de 
maio de 2016 "(...) pela Prefeitura de 
Rio Claro, por meio do Programa Muni-
cipal de Economia Solidária da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, 
em parceria com a Unesp" (CANAL 
RIO CLARO, 2016). O Recinto Feiral 
localiza-se na rotatória da Rua 3-A com 
Avenida 50-A, no Jardim América, com 
horário de funcionamento aos sába-
dos, das 9h às 15h.
 Na inauguração, estavam 
presentes várias autoridades e diversos 
empreendimentos, destacando-se 
produtos artesanais e alimentícios (Fi-
guras 02 e 03). Notamos, também, a 
presença da UNESP Rio Claro, que 
divulgou o livro: "Territórios Resilientes 
em Economia Solidária: Movimentos 
Sociais e Alternativas Sustentáveis", 
organizados pelos docentes do Departa-
mento de Geografia, Auro Aparecido 
Mendes, Silvia Aparecida Guarnieri 
Ortigoza e Ana Tereza Caceres Cortez 
(Figura 03). Igualmente, o Prof. Dr. José 
Alexandre de Jesus Perinotto, “(...) dessa 
Universidade, ressaltou que “o recinto é 
uma concretização da parceria entre 
academia, poder público e sociedade 
civil” (CANAL RIO CLARO, 2016).

 Vale lembrar que a 
Cooperativa de Trabalho dos 
Catadores de Material Rea-
proveitável de Rio Claro – 
COOPERVIVA, também faz 
parte da economia solidária e 
está inserida no Programa 
“Dê a Mão para o Futuro” - 
Reciclagem, Trabalho e Ren-
da, “(...) desenvolvido como 
uma alternativa viável para 
suas associadas no gerencia-
mento de resíduos sólidos 
pósconsumo” (Programa Dê 
a Mão para o Futuro, 2013). A 
Cooperativa faz a coleta sele-
tiva de materiais recicláveis 
no município, englobando 
papel, metal, vidro e plástico, 
além de receber materiais 
dos ecopontos da cidade. Os 
ECOPONTOS são pontos es-
tratégicos localizados na 
cidade, os quais funcionam 
como locais de entrega volun-
tária de resíduos diversos. 
Atualmente, Rio Claro SP 
dispõe de seis ecopontos, 
presentes nos bairros: São 
Miguel, Cervezão, Jardim 
Santa Elisa, Jardim São Paulo, Inoco-
op e Jardim das Palmeiras (RIO 
CLARO, 2014, p. 353).
 Assim, podemos notar que a 
sustentabilidade é um importante 

conceito para fundamentar ações, 
associando-se a objetivos diversos, mas 
que devem prezar pelo bem-estar de 
todos, aliando-se à valorização do tra-
balho e do meio ambiente.
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Poesia à cidade azul e verde
Adair Aparecida Marrach
Aposentada

Se eu tivesse que traduzi-la em cores

Diria que és azul e verde.

O azul pelo seu belíssimo céu azul 

O verde pelas suas matas de igual beleza.

Resumem-se a mais bonita harmonia de cores.

E as distribui em dois locais da cidade azul, 

Que constituem dois cartões postais da mesma, 

Onde a natureza esbanja harmonia e beleza. 

Referência esta a dois jardins centrais da cidade, 

Que, parecendo duas miniorestas, 

Dividem seu centro com altas e inúmeras árvores, 

Em cujas grandes copas reluzem folhas do mais lindo verde esperança.

Fazendo concorrência a esses dois jardins, 

Surge a esplendorosa beleza existente no lago do horto orestal. 

Beleza essa, hours concur,

Nas suas águas, enquanto o reexo da vegetação costeira as beija, 

Lindas e coloridas vitórias-régias boiam tranquilas nas águas,

Dando lugar a um visual romântico e de rica beleza. 



 A secretária Luci agradeceu a 
todos os participantes, ao Conselho 
Municipal de Assistência Social e aos 
trabalhadores do SUAS que não medi-
ram esforços para a realização dessa 
Conferência, conta o sociólogo Victor. 
Agradeceu, em especial, à equipe da 
Casa dos Conselhos e a todos que aju-
daram direta ou indiretamente na 
organização do evento e também àque-
les que contribuem com seu esforço 
para o funcionamento diário da Secre-
taria. "O trabalho de todos é funda-
mental para construirmos uma Assis-
tência Social cada vez mais forte", 
citou Luci.
 Logo em seguida, explicou a 
importância da Conferência, pois, 
além de analisar e conferir o que já foi 
desenvolvido, ela irá definir metas e 
objetivos para os próximos 10 anos. 
Luci lembrou a palestra do dia anteri-
or, ministrada pelo sociólogo Victor 
Rossi Leite, na qual foram expostos os 
avanços orçamentários da Secretaria 
ano após ano, separados por origem: 
federal, estadual e municipal. "Hoje, 
complementando a palestra de ontem, 
irei relatar os avanços ocorridos na 
Assistência Social em Rio Claro nos 
últimos 10 anos", explicou ela.
 "Minha palestra será uma 
prestação de contas. Iremos verificar o 
quanto a Secretaria cresceu, tomando 
como ponto de partida o ano de 2004", 
continua Luci, lembrando que a Assis-
tência Social durante aquele período 
passou por um processo de descentra-
lização e solidificou-se como Política 
Pública. "Não é fácil. Nosso orçamento 
é pequeno, mesmo assim, por conta de 
nosso trabalho, pudemos dar um salto 
muito grande na qualidade, atendi-
mento e alcance do nosso trabalho".
 Luci, ainda sobre orçamento, 
citou que o Governo Federal reserva 
3% de seu orçamento, enquanto o 

Estado destina apenas 0,5% de sua 
arrecadação para a Assistência Social. 
"Infelizmente o Governo de São Paulo, 
gerindo o Estado mais rico do país, 
destina apenas meio por cento de sua 
arrecadação para a execução de políti-
cas assistenciais. Esta Conferência é 
uma ótima oportunidade para mudar 
esse quadro, pois sem verba, não ire-
mos conseguir aplicar e desenvolver 
nosso serviço", enfatizou.
 De acordo com a Secretária, 
ao longo desses dez anos muitos servi-
ços foram implantados, mas é necessá-
rio, além de assegurar a sua manuten-
ção, melhorar a qualidade e desenvol-
ver novos projetos, Luci enfatizou 
novamente, por conta dessa necessi-
dade, da importância do orçamento da 
pasta.
 Luci, por fim, lembrou a 
Constituição e todo o processo evoluti-
vo da Assistência Social, saindo da 
extinta Legião Brasileira de Assistên-
cia até os dias atuais. 

Histórico da Assistência Social em 
Rio Claro. De 2004 a 2014, dez anos 
de avanços!

1988- A Constituição é promulgada
 A Constituição Federal de 
1988, no sentido de realizar um de 
seus princípios fundamentais, a cida-
dania, consagra a Assistência Social 
como direito subjetivo público e políti-
ca integrante do sistema de proteção 
social brasileiro. Ao ser alçada a condi-
ção de direito de cidadania, ela passou 
a ser elemento fundamental na luta 
pela realização dos objetivos de justiça 
e igualdade social.

1993- Regulamentação da  LOAS 
 A partir da Constituição, em 
1993 tivemos a promulgação da Lei 
Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), nº 8.742, que regulamenta 
esse aspecto da Constituição e estabe-
lece normas e critérios para organiza-
ção da Assistência Social, que é um 
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direito e exige definição de leis, nor-
mas e critérios objetivos.

Em 2004
 Pela Lei Municipal nº 3.496/ 
2004 foi criado o Sistema Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional. O 
município implantou o Banco de Ali-
mentos e como aporte inicial rece-   
beu do Governo Federal o valor de     
R$ 80.639,00. Outro ponto de desta-
que foi a criação da Cooperativa de 
Materiais Recicláveis de Rio Claro, a 
COOPERVIVA.

2005 - Criação do  SUAS 
 O SUAS foi criado pela Reso-

lução 130 do Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS que aprova a 
Norma Operacional Básica da Assistên-
cia Social – NOB/SUAS, sendo gerido 
pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – MDS.
 O sistema é de extrema 
importância para o fortalecimento da 
cidadania no Brasil, pois tem como 
premissa consolidar a rede de atendi-
mento sócio assistencial do país.
 Também em 2005, o Municí-
pio aumentou consideravelmente o 
recebimento de recursos financeiros 
dos demais entes federativos (Gover-
nos Federal e Estadual) através de 
convênios, respeitado os procedimen-

tos de pactuação previstos na Norma 
Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social (NOB/Suas).
 Pela Lei Municipal nº 3.517/ 
2005 deu-se a Criação do Programa 
Capacitação para o Trabalho, voltado à 
reinserção socioeconômica do traba-
lhador desempregado em situação de 
vulnerabilidade, seja de caráter social 
ou não.
 O CRAS Bandeirantes e 
CRAS Independência foram implanta-
dos. O Banco de Alimentos recebeu 
cofinanciamento Federal no valor de 
R$ 17.969,14. O orçamento da Secre-
taria de Assistência Social foi de        
R$ 4.140.575,00. 

Em 2006
 A NOB-RH/SUAS foi aprovada pela Resolução nº 269. Seu objetivo é delinear os principais pontos da gestão pública do 
trabalho e propor mecanismos reguladores da relação entre gestores e trabalhadores e os prestadores de serviços socioassistenciais, 
apresentando, para tanto, as primeiras diretrizes para a política de gestão do trabalho. 

Em 2007
 O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no Jardim Bonsucesso, foi implantado.

Em 2008
 Pela Lei Municipal nº 3.814/2008,  foi criado o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e o Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente. O CRAS do Jardim Brasília foi implantado, assim como o CREAS para mulheres víti-
mas de violência.
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Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Presença do Prefeito Dú Altimari na abertura da Conferência Público presente na abertura da Conferência 

R$ 3.463.322,00
R$ 1.567.267,00

R$ 69.523,00 R$ 299.036,00

R$ 3.672.025,00
R$ 1.294.062,00

R$ 1.025,00
R$ 188.375,00

R$ 261.873,00
R$ 233.000,00

R$ 3.047.645,00
R$ 1.592.576,00

R$ 66.350,00
R$ 191.575,00

R$ 462.610,00
R$ 223.376,00



Em 2009
 Rio Claro entrou com o pedido de habilitação em Gestão Plena do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Após 
cumprir todos os requisitos, o município passou a ter gestão total das ações de Assistência Social, com foco em organizar a 
proteção social básica e especial.
 Além dessa conquista, o município realizou inúmeros avanços, tais como: articulação para reestruturação do Fundo 
Social de Solidariedade; implantação do ProJovem; implementação do CREAS e ampliação da equipe técnica e coordenação 
de acordo com a NOB/RH e reforma do Centro Dia do Idoso.

Em 2010
 A Lei Municipal nº 4.107/2010 regulamenta e altera a Composição do Conselho Municipal do Idoso. O Programa 
Capacitação para o Trabalho foi alterado e adequado conforme a Lei Municipal nº 4.117/2010. Houve a implantação do CRAS 
no Jardim Panorama, a reforma do Centro Comunitário Beija-Flor. a implantação do Centro de Qualificação Profissional, 
Inclusão Digital e Produtiva, assim como aimplantação do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Municipal de 
Economia Solidária. Formalização de Parceria com a UNESP para desenvolvimento de ações voltadas à Economia Solidária.

Em 2011
 O Conselho Tutelar foi reestruturado pela Lei Municipal nº4.284/2011. Já a Lei Municipal 4.210/2011 reestrutura o 
Conselho Municipal de Assistência Social. Por sua vez, a Instrução Normativa RFB 1143/2011 dispõe sobre a obrigatoriedade 
de inscrição autônoma dos Fundos Públicos no CNPJ. A Casa dos Conselhos foi implantada, havendo a reorganização e 
centralização do Cadastro Único para programas sociais.

 O SUAS passou a ser obrigatório. Foi sancionada a Lei Federal nº 12.435/2011 que regulamenta o Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS e altera alguns dispositivos da Lei Orgânica de Assistência Social – Lei no 8.742/1993.
 Com a aprovação da Lei, o SUAS, antes colocado como uma orientação para os municípios, passou a ser de 
observância obrigatória para os órgãos gestores, bem como para os operadores do direito. A medida poderá contribuir para o 
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social e para a garantia de direitos dos usuários.

Em 2012
 A Resolução CNAS nº 33/2012 aprova a NOB/SUAS nº 2012 que promove a consolidação e potencializa a qualificação 
do Sistema Único de Assistência Social. Houve a implantação de duas unidades do CRAS: Bairro do Estádio e Terra Nova. 
Reorganização do Acervo Documental em parceria com o Arquivo Público e Histórico do município. Implantação do Centro de 
Referência de Atendimento a Mulher – CRAM.

Em 2013
 Foi regulamentado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo Decreto Municipal 9929/2013. 
O Decreto Municipal 9.968/2013, por sua vez, regulamenta o Fundo Municipal do Idoso; ao mesmo tempo, houve a
Implantação da Vigilância Socioassistencial e o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV e do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes: – de Abrigo para Casa Lar.

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

R$ 2.748.457,00
R$ 2.445.903,00

R$ 66.350,00
R$ 191.575,00

R$ 462.610,00
R$ 223.376,00

R$ 3.367.394,00
R$ 4.195.148,00

R$ 284.548,00
R$ 95.523,00

R$ 598.340,00
R$ 219.893,00

R$ 4.395.376,00
R$ 4.676.665,00

R$ 157.495,00
R$ 330.300,00

R$ 524.652,00
R$ 277.110,00

R$ 4.632.830,00
R$ 5.784.144,00

R$ 190.477,00
R$ 358.475,00

R$ 1.037.067,00
R$ 237.518,00

R$ 5.539.587,00
R$6.745.192,00

R$ 232.198,00
R$ 480.953,00

R$ 1.031.610,00
R$ 194.322,00
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Em 2014
 A Lei Municipal nº 4.811/2014  alterou a legislação municipal do Conselho Tutelar para adequá-la ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA. Assim, aconteceu a implantação do CRAS no Parque Mãe Preta, anexo ao Centro 
Educacional Unificado – CEU, da instituição informal da Comissão de Análise de Benefícios Eventuais e a aprovação da 
Reforma Administrativa e do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rio Claro que possibilitou a adequação do 
organograma da Secretaria à NOB-RH/SUAS.

Em 2015
 No ano de 2015 tivemos: 
• A regulamentação dos requisitos dos candidatos a membros do Conselho Tutelar pela Lei Municipal nº 4.852/2015 e  a  
regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social, por meio do Decreto Municipal nº10.263/2015. Já o Decreto Municipal 
nº 10.350/2015 regulamenta o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSEAS. A Lei 
Municipal nº 4.836/2015 traz ajustes e adequações ao programa de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN. A Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional é regulamentada através do Decreto Municipal 10.349/2015.

• Tivemos, também, um novo marco regulatório para as Organizações Sociais por conta da Lei nº 13.019, e a Comissão de Análise 
de Benefícios Eventuais é formalizada pela Portaria nº 13.354/2015, assim como a Implantação da Educação Permanente e a 
Reformulação do Centro Municipal de Atendimento ao Cego – CMAC para Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência.

• O orçamento geral da Secretaria foi de R$ 22.270.991,34, ou seja, em 10 anos um aumento aproximado de 500% que impactou 
diretamente na qualidade do trabalho desenvolvido e na aplicação de políticas públicas voltadas à assistência social, transformando 
a cidade em um lugar mais justo, com uma consequente diminuição da desigualdade.

Apresentação Cultural - Teatro
  Com o objetivo de sensibili-
zar os participantes da X Conferência 
de Assistência Social sobre as condi-
ções precárias de vida da população 
em situação de rua, o grupo de teatro, 
composto por Emilly Cavalcanti e 

Matheus Lellis, realizou uma apre-
sentação, cujo título “Bem-vinda, 
miséria!”, abordou o nascimento da 
miséria de forma simbólica e a vivên-
cia de um morador de rua. Num 
suposto conito do morador de rua 
com o seu subconsciente, a história 

evidenciava os fatos da vida do sujei-
to, suas angústias e dificuldades para 
conviver em sociedade. A apresenta-
ção teve duração de 20 minutos, foi 
encerrada com uma música e teve a 
participação de um morador de rua 
de Rio Claro. 
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Orçamento Municipal Cofinanciamento Estadual Cofinanciamento Federal
Público
Entidades

Apresentação e Solenidades 
da abertura da Conferência 

R$ 5.767.410,00
R$ 8.194.785,00

R$ 275.922,00
R$ 369.250,00

R$ 1.162.422,00
R$ 440.800,00



 A relação entre quem domina 
o saber e quem o recebe sempre esteve 
presente nas relações humanas e não 
apenas entre educador e educando. A 
sociedade em que o se se está inserido 
atua diretamente na aprendizagem 

2dos indivíduos .
 Pensando nas relações esta-
belecidas nas instituições de ensino, o 
papel do professor como educador, 
bem como sua atuação no processo de 
aprendizagem do aluno, notamos 
como essas inuenciam diretamente 
na relação do aluno com o conheci-
mento. Hoje, no papel de professora, 
consigo ocupar um lugar exotópico e 
avaliar melhor como os meus educa-
dores e sua relação com o ato de ensi-
nar foram importantes para o meu 
desenvolvimento como estudante e 
ser social.
 Considerando que estudei 
em escolas estaduais de 1989 até o ano 
2000, período pós militarismo e a teo-
ria que guiava a prática, a partir dos 
métodos de ensino, era a tradicional, 
em que o professor era o detentor de 
todo o saber e o aluno apenas o recep-
tor passivo dos ensinamentos que 
eram repassados/reproduzidos ano a 
ano. Alguns desses professores eram 
extremamente rígidos, seus ensina-
mentos eram verdades absolutas e 
seguíamos um padrão de atitudes que 
eram obedecidas em todas as suas 
aulas (não encostar as mesas nas pare-
des laterais da sala, levantar-se pelo 
lado direto das mesas, quando o pro-
fessor entrasse na sala e só sentar-se 
quando fosse autorizado, permanecer 
em silêncio durante toda a aula, a 
menos que fosse solicitada a sua parti-

cipação direta). Outros professores 
tinham um perfil mais leve, de facilita-
dores do conhecimento, traziam temas 
atuais para serem discutidos em sala e 
solicitavam constantemente a partici-
pação dos alunos. Porém, um ponto 
em comum sempre esteve implícito 
nas atitudes de todos: AMAVAM o que 
faziam!
 O amor pelo que se faz é 
importantíssimo, quando o assunto é 

3ensino. Maciel (2008)  nos mostra que 
o professor e a escola também são res-
ponsáveis pela inclusão e exclusão dos 
jovens no sistema educacional e, conco-
mitantemente, da sociedade. Barbosa e 

4Canalli (2011)  afirmam que 

um dos maiores problemas relaci-
onados com o fracasso escolar 
pode estar ligado ao preconceito. 
Com certa frequência os professo-
res procuram explicar a razão do 
não aprender do aluno às deficiên-

cias orgânicas, psicológicas cultu-
rais em detrimento de um estudo e 
diagnóstico que pudessem escla-
recer a situação.

 Nesse sentido, podemos enfa-
tizar como o olhar observador e o perfil 
de pesquisador também deve acompa-
nhar o educador durante todo o pro-
cesso de ensino, dialogando com os 
excedentes de visão dos alunos e o agir 
empático dialogando assim com as 

5diversas formas de pensar . Exemplifi-
cando, se um aluno dos anos iniciais 
apresenta mais afinidade com o dese-
nho,por que não usar essa afinidade no 
processo de ensino para trazer o inte-
resse do aluno para os estudos? Pedir 
para que ele crie uma história, dê 
nomes aos personagens e assim ir 
trabalhando todos os temas do currícu-
lo escolar pertinentes ao ciclo/ano/sé-

6rie em que está inserido?
 Ao realizar uma auto avalia-
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1Relação Professor Aluno: um ato de amor
Simone Michelin Iost Giovani
Bibliotecária e Pós-graduanda em Metodologia de Ensino na Educação Superior pela UNINTER-Rio Claro
si_iost@yahoo.com.br

Fachada da Escola Estadual João Batista Leme, em Rio Claro-SP

1. Texto apresentado originalmente ao III EEBA – Encontro de Estudos Bakhtinianos – realizado em novembro de 2015 na cidade de Niterói-RJ.

2. DUARTE, Newton. Concepções afirmativas e negativas sobre o ato de ensinar. Cad. CEDES, Campinas, v.19, n.44, p.85-106, Apr. 1998. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100008&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07 Jul. 2015.

    SURH, Inge Renate Fröser. SILVA, Simone Zampier da. Relação professor-aluno-conhecimento. Curitiba: Ibpex, 2011.

3. MACIEL, Rosa Maria. “O meu Guri”: o papel da exclusão escolar na gênese da violência. São Paulo: LTCE, 2008.

4. BARBOSA, Fayson Rodrigo Merege. CANALLI, Micaella Paola. Qual a importância da relação professor aluno no processo de ensino-aprendizagem?. EFDeportes.com, 
Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, n.160, Set. 2011. Disponível em: < http://www.efdeportes.com/efd160/a-importancia-da-relacao-professor-aluno.htm>. Acesso em
20 Jul. 2015.

5. GIOVANI, Fabiana. SOUZA, Nathan Bastos. Bakhtin e educação: a ética, a estética e a cognição. São Carlos: Pedro e João Editores, 2014.

6. LAKOMI, Ana Maria. Teorias cognitivas da aprendizagem. Curitiba: Ibpex, 2011.



52

ção como estudante, observo um 
resultado positivo na relação que mui-
tos professores tiveram com a minha 
aprendizagem e alguns deles me mar-
caram profundamente.
 Minha primeira professora, 
Marisa, era doce e ao mesmo tempo 
rígida. A segunda, Maria Cândida, era 
muito exigente e disciplinadora. Da 
terceira não me recordo. A do quarto 
ano, Cristina, era extremamente 
amorosa. A partir do quinto ano pas-
sei a ter vários professores e as rela-
ções mudaram de cara. O estudo 
passou a ser mais sério, as cobranças 
maiores, as matérias separadas... e, 
entre tantos professores que acompa-
nharam meu desenvolvimento até o 
terceiro ano do ensino médio, uma se 
destacou.
 Professora de História, Rita 
Leny era uma mistura dos métodos de 
ensino. Suas aulas eram explanativas, 
ela montava apostilas que serviam de 
base, mas para “as provas”, o que valia 
era o que havia sido dito em aula. Ela 
fazia com que questionássemos o que 
estava escrito nos livros e foi a primeira 
professora que mostrou a importância 
das fontes de informação nos proces-
sos de pesquisa e as referências biblio-
gráficas (em 1993 internet era ficção 
científica!).
 O que mais me marcou em 
suas aulas foi o fato de ela se colocar 
como contadora de histórias. O amor 
explícito dela com o que ela narrava fez 
nascer em mim o desejo de ser Histori-
adora apesar de ter seguido a bibliote-
conomia!

 Já na graduação, a Professo-
ra Doutora Eliane Mey assustava por 
seus antecedentes! Bibliotecária do 
Senado, ícone da catalogação no 
Brasil e, rigorosíssima durante as 
aulas. Com ela aprendi que a teoria 
indica os possíveis caminhos para a 
prática, que a prática gera dúvidas e 

que a busca por respostas leva ao 
conhecimento. Foi durante uma 
disciplina optativa que nossas afinida-
des se uniram: a História! 
 Foram cerca de cinco meses 
estudando a história das bibliotecas 
públicas no Brasil e algumas do interi-
or do Estado de São Paulo (o que me 
fez mudar, no meio do caminho, total-

7mente o tema do meu TCC) . Mais 
uma vez, a paixão, o amor por aquilo 
que se faz, marcou minha vida
como estudante. 

 Enquanto pensava como escre-
ver sobre os professores que tive, lembrei-
me de quase todos! Impossível seria falar 
de cada um deles, mas os considero mes-
tres. Mestres no real sentido da palavra: 
aqueles cujos ensinamentos levamos por 
toda a nossa vida.
 Acredito sim que educar seja 
um ato de amor. O educador abdica de 
seu tempo, compartilha seu conheci-
mento, tem o poder de inspirar ou 
desestimular o educando, participa de 
sua vida... de sua história!

7. IOST, Simone Michelin. A História de Rio Claro e Seu Gabinete de Leitura. Arquivo Rio Claro, v. 12, p. 48-52, 2013.

Sentada, a Profª Dona Rita, e em pé atrás, 
parte de seus alunos.

Turma da antiga Oitava Série C - período da manhã. Imagem de 1997

Dona Agnes



 A Floresta Estadual 'Edmun-
do Navarro de Andrade' é uma Unida-
de de Conservação e um grande polo 
de Educação Ambiental para o muni-
cípio de Rio Claro/SP e para a região, 
pois esse ecossistema proporciona 
aos visitantes a oportunidade de reali-
zar questionamentos sobre o meio 
ambiente e ações que podem auxiliar 
na sua preservação. 
 Quando estamos em contato 
com a natureza, reetimos sobre o 
meio ambiente e as ações que contri-
buem para a nossa qualidade de vida 
(Imagem 1). Podemos reetir, ainda, 
sobre diferentes temáticas, dentre 
essas o abastecimento de água do 
nosso município, a fauna, a ora, a 
poluição do entorno da FEENA, além 
de outros temas.
 Por meio da Educação Ambi-
ental (Imagem 2), podemos inferir que 
ela está relacionada com a capacidade 
de resiliência da população com o ecos-
sistema que nos envolve. Sendo assim, 
devemos preservar a natureza para 
proporcionar às futuras gerações um 
meio ambiente equilibrado e, então, 
realizar ações que inuenciam direta-
mente na qualidade de vida da nossa 
população, além de reetir e propor 
ações/meios e formas que minimizem o 
impacto ambiental na sociedade.
 Dessa forma, o Ministério do 

Meio Ambiente, conceitua a Educação 
Ambiental como “processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades, atitudes e com-
petências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de 

1vida e sua sustentabilidade."  
 Já a Política Nacional de 
Educação Ambiental (Lei nº 9795/ 
1999), no seu artigo 1º, salienta que a 
Educação Ambiental  

é uma dimensão da educação, é 
atividade intencional da prática 
social, que deve imprimir ao 
desenvolvimento individual um 
caráter social em sua relação com 
a natureza e com os outros seres 
humanos, visando potencializar 
essa atividade humana com a 
finalidade de torná-la plena de 
prática social e de ética ambien-

2tal. (BRASIL, 1999)

 Nesse sentido, Layrargues (2002) 
salienta que a educação ambiental é 

Um processo educativo eminente-
mente político, que visa ao desenvol-
vimento nos educandos de uma 
consciência crítica acerca das insti-
tuições, atores e fatores sociais gera-
dores de riscos e respectivos coni-
tos socioambientais. Busca uma 
estratégia pedagógica do enfrenta-
mento de tais conitos a partir de 
meios coletivos de exercício da cida-
dania, pautados na criação de 
demandas por políticas públicas 
participativas conforme requer a 
gestão ambiental democrática.   
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A Floresta Estadual 
'Edmundo Navarro de Andrade'

Leticia Severina de Quadros
Licenciada e Bacharel em Geografia. UNESP/Rio Claro–SP
Especialista em Gestão Pública. Faculdade Integrada Claretianas. Rio Claro–SP
leticia_unesp@yahoo.com.br

e a Educação Ambiental no município de Rio Claro/SP – Brasil

Educação Ambiental

Preservar a

Natureza

Sustentabilidade

Meio Ambiente

Equilibrado

Qualidade de 

Vida para a

Imagem 1 - Lago da Floresta Estadual 'Edmundo Navarro de Andrade'. Fonte: www.canalrioclaro.com.br 

1. http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental

2. http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental

Imagem 2: 
Fluxograma sobre a Importância 
da Educação Ambiental.
Elaborado por: Quadros, L. S. 2016



54

 Nesse contexto de natureza 
exuberante (Imagens 3, 4, 5 e 6), é 
necessário que a população se aproprie 
desses lugares de forma positiva, que 
desenvolvam e compartilhem expe-
riências nesse espaço geográfico, que 
desenvolvam sua percepção e integra-
ção com a natureza.

Considerações Finais
 Sendo assim, a educação am-
biental é uma possibilidade de sobrevi-
vência da própria humanidade e é um 
instrumento capaz de reconectar as 
pessoas com a natureza, pois, de acor-
do com Vasconcellos (1998), a respeito 
do afastamento das pessoas e meio 
ambiente,   

Este distanciamento, surgido em 
consequência do processo civili-
zatório e da própria urbanização, 
coloca a maioria das pessoas num 
cotidiano tão desvinculado da 
realidade ambiental que estas não 
conseguem mais perceber as 
consequências ou efeitos de suas 
atitudes sobre o ambiente [...] Um 
dos objetivos da educação ambi-
ental é restabelecer a 'ligação' das 
pessoas com seu ambiente, seja 
este natural ou construído. 
(VASCONCELLOS, 1998, p. 11)

 Assim, um exemplo de espa-
ço para a difusão da educação ambi-
ental para toda a população é a Uni-
dade de Conservação, ou seja, a Flo-
resta Estadual 'Edmundo Navarro de 
Andrade', que tem um papel funda-

mental na construção da coletividade 
e na formação de cidadãos conscien-
tes, preocupados com a preservação e 
conservação do meio ambiente, que 
lhes oferecerá melhor condição de 
vida saudável.

Imagem 4 - Trilha da Saúde da Floresta 
Estadual Edmundo Navarro de Andrade.

Fonte: http://www.mochileiros.com

Imagem 6 - Lago da FEENA. Fonte: Pompeo Fotografias

Imagem 5 - Museu da FEENA. Fonte: Pompeo Fotografias

Imagem 3: Ecossistemas da FEENA. Fonte: www.canalrioclaro.com.br 



 Rio Claro, entre os anos de 
1998 e 2009, realizou anualmente o 
Encontro Municipal de Adolescentes – 
EMA.  Para quem participou, a expe-
riência foi inesquecível. 
 Tratava-se de um evento anual 
organizado pelo Projeto Semente, do 
Centro de Voluntariado de Rio Claro 
(CVRC). O Projeto Semente surgiu a 
partir de um grupo de alunos da Escola 

1Semente  que atuava coordenando 
oficinas de sexualidade e participação 
juvenil em escolas públicas da cidade e 
região. Com a fundação do Centro de 
Voluntariado de Rio Claro, o Projeto 
Semente  expandiu-se, chegando a ter 

quatro grupos: Rumo, Voz Ativa, Atitude 
Consciente e CriativAção - coordenados 
por educadores e/ou jovens que se 
encontravam semanalmente para pla-
nejar, executar e avaliar projetos de 
intervenção social ampliando os espa-
ços de participação dos adolescentes. 
Para o CVRC, a juventude sempre foi 
construtora de seu tempo, sendo prota-
gonista na construção de um mundo 
mais justo e solidário, não podendo ser 
vista como futuro, mas como presente 
que pode contar com sua inserção e 
contribuição. 
 O Encontro Municipal de 
Adolescentes de Rio Claro surgiu em 

1998, caracterizando-se como um 
espaço onde adolescentes pudessem 
mostrar suas ideias e, com elas, cons-
truir juntos seus trabalhos, propostas e 
conhecimentos para transformar a 
cidade. Uma proposta ambiciosa e 
destemida de intervenção. O objetivo 
era promover a troca de experiências 
entre iguais, reetir sobre as ações 
desenvolvidas pelos grupos de adoles-
centes, criar um ambiente propício 
para o trabalho coletivo, fomentar a 
criação da rede de grupos de adoles-
centes de Rio Claro e aproximar edu-
cadores e adolescentes. 
 Durante esses anos, realizou 
11encontros, denominados:
1º EMA - 1998 - Adolescente: Cons-
trutor do seu tempo 
2º EMA - 1999 - Encontrando Manei-
ras de Agir 
3º EMA - 2000 - Adolescente do 3o 
Milênio: Solidariedade e Cidadania 
4º EMA - 2001 - A Paz também é a 
Gente que Faz 
5º EMA - 2002 - É tempo de partici-
PAZção
6º EMA - 2003 - Prazer em Participar: 
Antes, Durante e Depois
7º EMA - 2004 - Um mundo de possibi-
lidades
8º EMA - 2005 - Adolescências, a 
busca de nossa saúde
9º EMA - 2006 - Conhecendo a igual-
dade na diversidade
10º EMA - 2007 - Identidades
11º EMA - 2009 - Diversidade e Movi-
mento
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Encontro Municipal de Adolescentes (EMA):

Maria Teresa de Arruda Campos
Psicóloga e Pedagoga. Mestre e Doutora em Educação pela Unicamp
teresa.arruda2010@gmail.com

Camilo Cazonatto
Formado em Comunicação Social. Mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp
camilocazonatto@hotmail.com

participação juvenil e transformação social

JANELA SOBRE O CORPO
A Igreja diz: o corpo é uma culpa.

A ciência diz: o corpo é uma máquina.
A publicidade diz: o corpo é um negócio.

O corpo diz: Eu sou uma festa.
(Eduardo Galeano)

1. A Escola Semente existiu em Rio Claro de 1981 a 1997. Seu projeto pedagógico partia da experimentação. Entre outros projetos, incluía em suametodologia 
    participativa, a formação de grupos de adolescentes que compartilhavam o que aprendiam junto a outros grupos de escolas públicas e projetos sociais. 

1º EMA - Rio Claro/SP - 1998



 Cada encontro foi uma obra 
de arte. O cuidado em sua elaboração, 
sempre demonstrou a responsabilida-
de dos grupos de adolescentes com o 
coletivo, tecendo em cada encontro 
preparatório a criação iniciada nas 
várias comissões. Trabalho voluntário, 
comprometido e responsável: logística 
que somente a energia da juventude 
poderia ousar. Aos adultos cabia a 
tarefa de contribuir, buscando a infra-
estrutura necessária para que tudo 
ocorresse da melhor forma: alimenta-
ção para três dias, colchões, lugar para 
dormir, transporte para o local das 
atividades, material para oficinas, 
convencimento da direção das escolas, 
dos pais, do professor ou professora 
que os acompanharia, convites e 
outros mais.
 Os encontros tinham uma 
linha mestra em sua programação: 
abertura oficial com autoridades, 
integrações antes de cada período de 
trabalho (manhã e tarde), jogos coope-
rativos, palestra dialogada, grupos de 
trabalho (GTs), oficina coletiva e ofici-
nas temáticas (de e para adolescentes e, 
em separado, para educadores), reu-
nião com os grupos de origem para 
reetir sobre seu trabalho e planejar o 
pós - EMA na escola ou projeto de ori-
gem, integrações nos alojamentos, festa 
temática, planejamento de uma agenda 
coletiva para a cidade, plenária e encer-
ramento. Para a comunicação durante o 
evento, foi criado o COMUNEMA, um 
grupo de trabalho específico com a 
finalidade de garantir a comunicação 
interna e externa do evento, produzir 
boletins, falar com imprensa, cuidar da 
rádio e afins.
 Participavam em média 400 
adolescentes e 50 educadores/as, de 
instituições da cidade, escolas, ONGs, 
Projetos sociais, Instituições. 
 A experiência do EMA mos-
trou que as e os adolescentes querem e 
podem participar ativamente da vida 
da cidade em que moram e que, a 
partir de ações organizadas, podem 
reetir e mudar a maneira como 
atuam na realidade, passando para um 
enfoque mais social e transformador. 
Mudanças que a experiência no pro-
cesso causava tanto nos adolescentes 
como nos educadores provocavam 
uma maior inserção no cotidiano de 
suas escolas, participando em Confe-
rências Municipais e Conselhos, 
demonstrando que entenderam e se 
apropriaram de seu papel histórico de 
agentes de mudança social. 

Como tudo começou...
 Na Escola Semente, havia 
aula de Psicologia para as turmas de 5ª a 
8ª série, em que temas da adolescência 
eram apresentados e discutidos. Em 
1991, a Escola participou de um edital 
da Fundação Odebrecht, que propunha 
a apresentação de um roteiro para audi-
ovisual que abordasse a Gravidez na 
Adolescência. O roteiro foi elaborado 
pela 8ª Série e foi vitorioso, ganhando o 
primeiro lugar. A classe que contava 
com 10 alunos foi para Salvador, acom-
panhados, os alunos, por duas professo-
ras. Isso era final de 1991, e no começo 
do ano seguinte, a Escola foi convidada 
para participar do 3º Encontro Nacional 
de Adolescentes (ENA) que aconteceria 
em Campinas, promovido pela Secreta-
ria de Educação e pelo Geish (Grupo de 
Pesquisa da Faculdade de Educação, da 
Unicamp).
  Depois dessa experiência, 
nunca mais o grupo de Rio Claro se 
separou do movimento de adolescen-
tes, levando no ano seguinte, alunos da 
Escola Agrícola de Rio Claro.  Assim, 
na discussão para o 8º ENA, Rio Claro 
pleiteou ser a sede. Disputamos com 
Salvador e ganhamos, pois o apelo da 
juventude de discutir a vida da cidade, 
de mostrar que a cidade, embora sain-
do de uma situação inusitada na políti-
ca local, poderia dar aos jovens a auto-
estima de que precisavam naquele 
momento. Foi assim, que após o 8º 
ENA, ocorrido em Julho de 1998, 
tivemos muita pressão de outros gru-
pos da cidade para que Rio Claro fizes-
se seu 1º EMA. Também durante esse 
evento, formou-se o Movimento de 

Adolescentes do Brasil (MAB), que já 
se reunia em torno dos ENAs, mas que 
agora desejava ter outros projetos em 
rede, além dos encontros nacionais.

Quais definições pautavam os educa-
dores?
 Para começar, havia entre os 
educadores, uma grande dificuldade 
em entender a adolescência como 
vinha sendo explicada. Esses educado-
res queriam mais do que discutir a 
adolescência como passagem, como 
meio para se chegar à idade adulta. 
Queriam que a adolescência fosse 
reconhecida como tal, que tivesse 
espaço de participação, que tivesse 
outra resposta da sociedade. Assim, 
autores começavam a questionar as 
definições, assim como o diálogo entre 
Alice e o mosquito, em Alice no País 
das Maravilhas:

Os insetos lá não me dão prazer, na 
verdade – explicou Alice – porque 
tenho medo deles, pelo menos dos 
maiores. Mas posso lhe dar o nome 
de alguns.
- Naturalmente eles atendem pelo 
nome – observou distraidamente o 
Mosquito.
- Nunca ouvi dizer que fizessem 
isso.
E de que servem então, eles terem 
nomes, se não atendem por esses 
nomes? Estranhou o Mosquito.
- Para eles, não serve de nada – 
explicou Alice - Mas é útil para as 
pessoas que dão os nomes, eu acho. 
Se não, por que dar nomes às coi-
sas? (CARROL, 1980, p.163)
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 Um nome carrega conceitos, 
estereótipos, carrega toda uma carga 
de valores e de modos de ver, sentir, 
pensar e viver. Ter esse rótulo de ado-
lescente, na maioria das vezes é carre-
gar o nome de “aborrescente”, carga 
por demais excludente que parte do 
princípio que aquele menino ou meni-
na não é um sujeito que pode somar, 
que tem uma tarefa a cumprir e a 
contribuir. Esse sujeito, desqualificado 
e excluído de políticas públicas mal 
conduzidas e que o desprezam, é 
quase um ET. Como fazer para mudar 
essa lógica? Como tornar esse grupo 
atuante e disposto a brigar por seus 
direitos, se de nenhuma ação são cha-
mados a participar? 
 Se olharmos para o que há de 
efetivo para essa parcela da população, 
de fato, vamos encontrar poucas possi-
bilidades e, mesmo essas, são sempre 
voltadas para um trabalho de “recupe-
ração”. Até mesmo a escola não os vê 
como sujeitos de direitos, como pessoas 
a contribuir. Eles ouvem muito mais o 
“não” do que “o vamos pensar juntos”. 
 Assumir a postura de ouvir, 
não quer dizer que precisemos concor-
dar, mas que se ouvirmos vamos 
entender melhor qual o caminho de 
aproximação que se pode somar e, com 
isso, pararmos de dividir. Aos adultos, 

muitas vezes, cabe o lugar de dar a 
última palavra e essa pode ser a palavra 
da construção e não do autoritarismo 
que existe para ser descumprido. 
 As cidades não se preparam 
para a adolescência. Aos adolescentes 
cabe mudar de lugar, sair daqui porque 
atrapalham e ir para ali, até que dali 
também precisarão sair. Mas qual o 
lugar em que devem estar? Com certe-
za não é em casa, na frente da televi-
são. Jovem quer jovem, quer conhecer, 
quer se divertir. Quais espaços podem 
frequentar para isso? Onde estarão 
com pessoas de sua idade para convi-

ver e trocar suas experiências? Para 
paquerar, namorar, dançar, cantar, 
alegrar-se?
 Como podem cuidar de si? A 
expressão “cuidado de si” indica o 
conjunto das experiências e das técni-
cas que ajudam o sujeito a transfor-
mar-se a si mesmo, como nos pontua 
Michel Foucault. A aposta é que cuidar 
de si passa pelo cuidado do outro, pois é 
a maneira pela qual os sujeitos estarão 
postos nas suas comunidades, nas 
relações que estabelecem e nas formas 
como exercerão sua cidadania.

Ao cuidar do outro, pensando e 
criando formas diferentes, novas 
e interessantes ao outro, os “ado-
lescentes” 'dizem' ao outro, o que 
também diriam a si. Essa recipro-
cidade marca um outro 'olhar' 
sobre si, sobre como podem 
aprender, sobre qual a melhor 
forma de um determinado assun-
to fazer eco no outro, como aquela 
atividade sobre aquele assunto 
pode ser um convite para que o 
outro também se olhe, também 
aprenda, também se cuide. A isso 
podemos dizer que se estabelece a 
possibilidade de ensinar e apren-
der, de cuidar de si e do outro, de 
se fazer humano no resgate da 
humanidade do outro (CAMPOS, 
2006, p. 71). 
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 Os EMAs foram exatamente 
essa possibilidade. Na dissertação de 
mestrado da Teresa, o leitor pode 
encontrar o relatório elaborado pela 
Comissão Pedagógica do 8º Encontro 

2Municipal de Adolescentes (EMA) , 
realizado em Rio Claro, no ano de 
2005. O material retrata as discussões 
e conclusões sobre algumas atividades 
e escrevê-las foi uma forma de siste-
matizar o que vinham fazendo desde 
1998, quando da criação do 1º EMA. 

Quando adolescentes rompem 
com o que deles é esperado e 
inventam uma outra forma de 
viver a adolescência, compromis-
sando-se com a sua vida e com a 

vida dos outros, penso que esta-
mos diante de um acontecimento. 
Acontecimento que não pode ser 
entendido como uma decisão, um 
conjunto de regras, uma hierar-
quia, uma dominação, mas como 
“uma relação de forças que se 
inverte, um poder confiscado, um 
vocabulário retomado contra seus 
utilizadores, uma dominação que 
se enfraquece, se distende, se 
envenena e uma outra que faz sua 
entrada, mascarada” (Foucault, 
1979, p. 28). O inusitado que 
aparece a partir das forças que 
assumem seu lugar como agen-
tes, como positividade que se abre 
ao novo (CAMPOS, 2006, p.72). 

 Essa resistência que aparece 
de forma positiva, sem medo e sem 
violência pode nos apresentar formas 
outras de aprendermos a ser adultos, 
ser educadores, ser administradores 
de políticas públicas. Podemos. com 
isso, olhar a juventude no presente, 
sem os considerar 'cidadãos do futuro', 
chamando-os para ser e estar nesse 
momento histórico e apresentar o que 
têm a nos dizer. As gerações que che-
gam precisam questionar, pois os adul-
tos, muitas vezes, prepararam um 
tempo a partir do olhar do seu tempo, e 
os tempos mudam. 
 Para encerrar, uma tirinha 
da Mafalda, que pode nos ajudar a 
reetir:
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 Luis Gonzaga de Arruda Cam-
pos foi Magistrado e ser humano extra-
ordinário. Um humanista culto, molda-
do nos tempos do núcleo familiar coeso, 
formado na estrutura da sociedade 
histórica do Brasil rural, quando as 
famílias se desenvolviam na dura estru-
tura das fazendas do interior, regidas 
pela devoção genealógica e pela fé cris-
tã-católica, culturalmente lapidada 
desde as escolas primárias, muitas vezes 
nas próprias propriedades agrícolas, em 
ginásios e colégios rigorosos – quando se 
ia às aulas de paletó e gravata, e ultima-
da na Faculdade de Direito de São Pau-
lo, então a única no Estado, no Largo de 
São Francisco.
 Formou-se na Turma de 1934, 
tendo como colegas futuros Professo-
res, Magistrados e Procuradores de 
Justiça de renome, entre outros, Júlio 
Inácio Bomfim Pontes, Dario de Abreu 
Pereira, Firmino Whitaker, Luís Anto-
nio da Gama e Silva, Márcio Martins 
Ferreira, Octavio Gonzaga Júnior, Otto 
de Souza Lima, Paulo Carneiro Maia, 
José Nabantino Ramos, João Guzzo 
Filho, Mário Mello Freire, Osny Silvei-
ra, Miguel Reale e Raul Magalhães 
Lebeis, este último e o primeiro famili-
ares de Paulo Bomfim – Turma que 
teve por Paraninfo o Prof. Honório 
Monteiro e orador da Turma Sebastião 

2Meirelles Teixeira . Turma que viveu, 
durante o curso acadêmico, a Revolu-
ção Constitucionalista de 1932, para 
cujos combates tantos estudantes, 
como Luís Gonzaga de Arruda Cam-
pos, se alistaram, cumprindo o verso 
de Tobias Barreto imortalizado pelas 
Trovas Acadêmicas:

Quando se sente bater
No peito heróica pancada
Deixa-se a folha dobrada
Enquanto se vai morrer!

 Os valores positivos do espíri-
to humano eram sobranceiros, verda-
deiros imperativos categóricos kantia-
nos, “indesobedecíveis”: o afeto famili-

ar, a religiosidade católica, por vezes o 
positivismo de Comte, que tanto inu-
enciou a história brasileira, e os movi-
mentos sóciopolíticos fortes, pautados 
pelo idealismo intenso, conquanto 
também pela opção pelo Estado totali-
tário, de um lado o socialismo marxis-
ta-lenista e o de outro o integralismo, 

que dominou a Universidade e a vida 
pública nacional, fascinando estudan-
tes da Academia, entre os quais, Luís 
Gonzaga de Arruda Campos.
 Nascido em Rincão, então 
Distrito de Araraquara, em 3 de maio 
de 1912, filho de José de Arruda Cam-
pos, fazendeiro, uma das vítimas da 
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terrível Crise de 1929, e D. Ambrosina 
de Arruda Campos, faleceu em 14 de 
julho de 1991, em Rio Claro.
 Constituiu família com a 
esposa dedicada e afetuosa, D. Kety 
Vasconcellos de Arruda. A Família Luís 
Gonzaga Arruda Campos tornou-se 
numerosa em filhos e filhas, cunhados 
e noras, netos e netas, bisnetos e bisne-
tas, que se homenageiam, represen-

3tando netos e bisnetos, os filhos : 1) 
Marilena de Arruda Campos Rodri-
gues, viúva de Roberto Rodrigues; 2) 
José de Arruda Campos Neto (Advoga-
do), casado co Zélia Maria Bertoli de 
Arruda Campos; 3) Luís Antonio de 
Arruda Campos (Advogado); 4) José de 
Assis Moraes (Funcionário do Tribunal 
de Justiça, aposentado), casado com 
Maria Helena Moncaio de Moraes; 5) 
Carlos Áureo de Arruda Campos 
(Empresário), casado com Nilce Maria 
Altenfelder de Arruda Campos; 6) 
Pedro Ivo de Arruda Campos (Magis-
trado Aposentado), casado com Edisa 
Wehmuth Ragonha de Arruda Cam-
pos; e 7) Maria Teresa de Arruda Cam-
pos (Psicóloga, Superintendente do 
Arquivo Público e Histórico de Rio 
Claro). Um irmão, o Desembargador 
Geraldo Amaral Arruda, prestou imen-
so serviço à Justiça dedicando-se à 
formação de Juízes de São Paulo, ativi-
dade em que tive a honra de com ele 
trabalhar, antes mesmo da criação da 
Escola Paulista da Magistratura e nela 
se incorporando.
 Ingressou na magistratura 
em 14.5.1946, como Juiz Substituto de 
Presidente Prudente, seguindo a car-
reira, ao tempo das quatro entrâncias 
no interior e uma na Capital: São 
Pedro (1ª Entrância), Capivari e Agu-
dos (2ª Entrância), Rio Claro (3ª e 4ª 
Entrâncias) e Vara Distrital de Penha 
de França (Entrância Especial, por 
apenas uma semana para cumprir as 
cinco Entrâncias, aposentando-se no 
dia 3 de maio de 1979), deixando sua 
despedida documentada em emocio-

4nada carta à Presidência do Tribunal . 
Nunca foi magistrado de 2º Grau. Por 
trinta anos, foi Juiz de 1ª Entrância, 

vinte e cinco dos quais em Rio Claro, 
onde criou a família, e ainda moram 
filhos, entre os quais Pedro Ivo, Juiz 
aposentado, Teresa, Superintendente 
do Arquivo Municipal, e José de Assis 
(“Pilé”), funcionário do Tribunal de 
Justiça, aposentado.
 Comecei minha carreira 
como 2º Juiz Substituto da Circunscri-
ção de Rio Claro, recomendada pelo 
grande conselheiro e amigo querido, 
Ranulfo Melo Freire, que logo me disse 
que Rio Claro era uma das melhores 
escolas para a formação de um novo 
Juiz – exatamente devido a Luís Gon-
zaga de Arruda Campos e a Antonio 
Joaquim de Oliveira, que também lá 
havia iniciado como Juiz Substituto 
sob a orientação de Luís Gonzaga de 
Arruda Campos, e voltado, sucedendo 
a Ranulfo de Melo Freire, como Titular 
da 2ª Vara da Comarca, tendo, ambos, 
por Promotores, Alcyr Menna Barreto 
de Araújo e Régio Eduardo Costa Bar-
bosa. Cheguei, com a esposa, Silvia, e a 
filha Ana Carolina no colo, pelos trens 
da Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, ao tempo em que Juízes substi-
tutos em regra não tinham carro e 
mudavam-se imediatamente para a 

Comarca, onde assinavam o livro de 
posse, marcando data da antiguidade. 
Logo comecei a aprender a ser juiz, sob 
orientação segura, e recebendo todo o 
amparo necessário à nova vida.
 Em homenagem no saudoso 
Tribunal de Alçada Criminal, ao ensejo 
do sentido passamento, contei um 
pouco do que foi o Dr. Luís, Diretor do 
Fórum – ou, mais que isso, verdadeiro 
“Diretor de Tudo no Judiciário”, a 
quem Juízes e Promotores mais anti-
gos chamavam carinhosamente de 

5“Luisinho” .

Ajudou a plasmar a magnífica 
cidade, cujo sangue circulou em 
suas veias. Deixou-lhe marca no 
trabalho pioneiro na recuperação de 
presos, instalando-os em prisão-
albergue, muito antes que se pen-
sasse na burocratização da Lei, com 
a modéstia e a discrição dos que 
fazem as coisas simplesmente por 
fazer o bem como atividade normal 
da vida. E instalou em Rio Claro 
uma verdadeira escola de Magistra-
tura (…). Que Juiz passou por Rio 
Claro e região ou pela convivência 
do Doutor Luís, ou “Luisinho”, e 
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não lhe perpetua, entranhada no 
modo de ser de Juiz, um pouco da 
imagem? Neste Tribunal, Lourenço 
Agostinho Abbá Filho, Waldemar 
Nogueira Filho e eu iniciamos como 
Juízes Substitutos em Rio Claro; 
José Augusto de Abreu Machado foi 
vocacionado para a magistratura 
pelas mãos de Luís Gonzaga de 
Arruda Campos, visto que estudan-
te de Rio Claro, assim como Alceu 
Penteado de Navarro com ele convi-
veu como estudante de Rio Claro; 
Emeric levai e Régio Eduardo Costa 
Barbosa, ex- Promotores na Comar-
ca; Sebastião Gonçalves Nogueira, 
Juiz de São Carlos, Luiz Roberto de 
Almeida, Juiz de Piracicaba, Sebas-
tião Carlos Garcia, Juiz de Brotas, da 
Circunscrição de Rio Claro. E tantos 
outros: Ernani de Paiva, Roberto 
Rodrigues, José Alonso Beltrame, 
José Roberto Bedran, João Francis-
co Ravasi, os Titulares e ex-titulares 
de Rio Claro, entre os quais Ranulfo 
de Melo Freire e Antonio Joaquim de 
Oliveira (…) E, no Ministério Públi-
co, a representar todos, Alcyr 
Menna Barreto de Araujo, o grande 
companheiro, e Cássio Juvenal 
Faria, natural de Rio Claro e nela 
Promotor Substituto. E, ainda, pela 
proximidade, o Juiz Parahiba Cam-
pos e o Promotor Athur Cogan.
Qual de nós, nomeado para Rio 
Claro, não foi recebido, quiçá che-
gando pelo trem da Velha Paulista 
(…), talvez ao tempo do Fórum 
velho, instalado em cima da Caixa 
Econômica Estadual, pelo Dr. Luís, 
já com chaves de possíveis imóveis 
oferecidos em aluguel, e levado para 
a convivência de sua família, verda-
deiramente ‘pageado‘ no início de 
uma etapa de vida(...)? Quantos não 
tiveram as primeiras sentenças lidas 
com aquela leitura de parar tudo 
para a real atenção, joeirando os 
termos a boa moda antiga e queren-
do ver, escrito no papel, o justo? 
Quantos de Rio Claro não tiveram 
junto ao Dr. Luís um instante de 
auxílio, ou alívio e esperança no 
trato com gente, ainda que com a 
liberdade suprimida pelo cumpri-
mento da pena? Advogados, Funcio-
nário em Geral, Policiais, forças 
vivas, os presos e seus familiares, 
todos conhecidos, tratados e ajuda-

6dos pessoalmente?

 Todo Juiz é um pouco um 
contador de casos, que fazem a história 
viva das gentes da Justiça. Permitam-
me recordar um pouco da saudosa 
memória pessoal de Luís Gonzaga de 
Arruda Campos.
 Ensinou-me que, em haven-
do presos na cadeia de minha Comar-
ca, devia, na função de Juiz Correge-
dor dos Presídios, “correr a grade” toda 
semana, ainda que rapidamente, 
vendo os presos um a um, com a rela-
ção de nomes na mão, e sendo por eles 
visto, eventualmente atendendo a 
algum pedido de audiência. Nessa 
função, tinha o inexcedível o auxílio do
Promotor Alcyr Menna Barreto de 
Araújo, que tantas vezes também reali-
zou, em lugar do Juiz, essa visita “às 
grades”. Era a segurança da presença 
física de um representante da Justiça 
para os prisioneiros e policiais.
 Chegando a Rio Claro pelo 
trem da Companhia Paulista, recebeu-
me, com minha mulher e filha peque-
na, na própria casa, mesa posta, dan-
do-me as primeiras instruções sobre a 
Comarca e a cidade. E arranjou-me 
um apartamento, que aluguei, na 
Avenida 1, em cima da Barbearia do 
Orlando, que frequentava.
 Ajudou-me a comprar o pri-
meiro carro e tratou do aluguel de um 
estacionamento. Conseguiu-me um 
telefone para a casa.
 Sofri acidente, enquanto 
assumia a Comarca de Araras, e perdi 
meu carro. No dia seguinte estava à 
minha porta o carro particular do Dr. 
Luís – que não dirigia, mas andava com 
motorista – deixado à minha disposi-
ção para que eu pudesse trabalhar em 
Araras até conseguir comprar outro 
carro!
 Foi avalista de empréstimos 
bancários, que todo Juiz era obrigado a 
pedir naqueles tempos de vencimen-
tos parcos, em que não havia cheques 
especiais nem cartões de crédito – e, 
quando me queixei de ter de ir buscar 
empréstimos aos bancos, lembro-me 
bem da resposta:
“— Você tem sorte! Nos tempos em 
que ingressei na Magistratura, em vez 
dos bancos, os Juízes tinham de pedir 
emprestado aos agiotas!”
 Já titular de Santa Cruz do 
Rio Pardo, em 2ª Entrância, tive difi-
culdade para formular quesitos em um 
júri, em que fui tomado de surpresa 
por uma tese sustentada pelo próprio 

acusado no interrogatório. Em interva-
lo, fechei-me no gabinete e telefonei ao 
Dr. Luís, tarde da noite. E ele me ins-
truiu sobre como fazer, terminando 
por ditar-me os quesitos – em tempo 
em que a complexidade da quesitação 
era um exercício digno de Leibniz!  
Aliás, na Comarca correu a notícia 
elogiosa de que eu me trancara a estu-
dar doutrina e jurisprudência, quando, 
na verdade, singelamente me socorria 
da “Justiça Viva” daquele repositório 
de “saber de experiência feito” e pura 
intenção de realizar a boa Justiça, que 
era o Dr. Luís.
 Era um corregedor da Polícia e 
dos Presídios, rigoroso. Naquela época, 
os condenados em regra cumpriam a 
pena na própria Comarca, na Cadeia 
Pública, só sendo enviados a estabeleci-
mentos do Sistema Penitenciário os 
muito perigosos ou os que registrassem 
condenações em Comarcas diversas – o 
que era excelente sistema simples e 
eficiente de melhor tratamento huma-
no, porque direto e absolutamente 
personalizado de pessoas presas. Cons-
truiu e instalou a Casa do Albergado de 
Rio Claro, concretizando sistema ideali-
zado com Ranulfo de Melo Freire, Titu-
lar da 2ª Vara.
 Em grande terreno ao lado da 
Cadeia Pública, trabalhavam alguns 
presos em atividades agrícolas, reco-
lhendo-se à noite. Inesquecível um 
deles, alto, forte, um negro imenso, 
respeitoso mas comunicativo, dupla-
mente homicida sob o efeito do álcool, 
quando se tornava perigoso, como ele 
próprio admitia, mas lá estava, traba-
lhando na horta e uma espécie de 
gerente, vendendo, pessoalmente, 
inclusive para esposas dos Juízes, 
cenouras, alfaces e couves, que cortava, 
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com um grande facão afiado, igual aos 
instrumentos dos delitos que praticara!
 Promoveu a reinserção de 
presos na sociedade! Certamente até 
hoje deles haverá familiares na cidade 
que se lembrarão. Ocuparam-se da cons-
trução de casas, a começar da própria 
Casa do Albergado, e de outras constru-
ções, inclusive o Estádio de Futebol do 
Velo Rio-clarense – equipe que tinha no 
Dr. Luís um torcedor fiel, às vezes nas 
arquibancadas – estádio bem próximo à 
sua residência, na Rua Três.
 Naquilo que era função de 
“Juiz de Menores”, criou e sempre 
amparou a Guarda Mirim, Casa das 
Crianças e a UDAM.
 Atuou nas causas sociais à 
sua moda serena e simples, extrema-
mente eficiente e realizador, como 
tranquilo homem de bem, sem buscar 
ou esperar reconhecimento, discreto,
fugindo da notoriedade.
 Sabia tudo da gente da Co-
marca – dos poderosos aos humildes. 
Era um Juiz criminal rigoroso, mas de 
enorme humanidade. Conhecia os 
presos como pessoas, antes de have-
rem delinquindo, praticamente desde 
que nascidos, pois lhes conhecia os 
pais! E com eles lidava pessoalmente, 
muitos deles trabalhando no Fórum ou 
em atividades controladas.
 Sabia confiar nas pessoas. 
Um dia meus pais me visitaram em Rio 
Claro, e para voltarem a Ribeirão Pre-
to, sugeriu-me ele que, em vez de 
voltarem de trem, com troca do trem 
pelo ônibus em Barrinha, voltassem 
com meu carro, dirigido por um moto-
rista que arranjaria. De manhã apre-
sentou-se um motorista em casa, 
inclusive com camisa azul e abas nos 
ombros, típica de motorista profissio-
nal, o qual conduziu meu carro com 
meus pais, devolvendo-me depois o 
veículo. No dia seguinte no Fórum, Dr. 
Luís me perguntou se meus pais ha-
viam gostado do motorista e, diante dos 
elogios, contou-me que era realmente 
um motorista profissional, mas então 
presidiário, um homem bom e traba-
lhador, a quem conhecia desde crian-
ça, que, entretanto, em triste desaven-
ça doméstica, tornara-se assassino da 
mulher e vivia corroído de arrependi-
mentos, muito religioso, buscando 
sempre ajudar ao próximo enquanto 
cumpria a pena... 

 Certa vez, Juiz auxiliar da 
Vara de que Titular o Dr. Luís, chegou-
me para a sentença um processo que 
envolvia pessoas inuentes da cidade, 
lidando com familiares do seu círculo 
de relações pessoais. Nesses dias eu 
praticamente passei a assumir a Vara, 
a pedido dele, que explicou já não sei 
se porque ia trabalhar em casa ou 
realizar tratamento médico – não 
podendo ir ao Fórum, permanecendo 
na residência. Sentenciei condenando 
aquelas pessoas.
 Enviado o processo ao Cartó-
rio, telefonou-me ele – e não ao Cartório 
– perguntando o resultado. Nunca in-
terferiu, nem insinuou interesse, no 
julgamento. Depois me disse que tinha 
se ausentado para que o julgamento 
fosse feito com inteira liberdade por ou-
tro Juiz, em cujo julgamento confiava, e 
assim explicou depois aos familiares.
 Também assumindo a Co-
marca nas férias, veio-me a alarmante 
notícia de que um preso albergado, que 
às vezes também dirigia aquela velha 
“Kombi” do Fórum, dela havia se apos-
sado e sumido. Os policiais se inquieta-
vam e se preparavam para a ação, mas, 
tratando-se de presos albergados – 
sempre conhecidos e acompanhados 
pessoalmente pelo Juiz Corregedor, 
trouxeram antes o caso a meu conheci-
mento. Telefonei para São Paulo e Dr. 
Luís recomendou que, antes de provi-
dências drásticas, um Delegado, em 
cuja prudência confiava, fosse procu-
rar o alegado evadido em determinada 
propriedade rural, pois havia sido 
informado de que para lá haviam se 
mudado antigos familiares do preso – 
que lá foi encontrado com a viatura do 
Fórum, recebendo, depois, as sanções 
administrativas decorrentes do ato 
impensado, mas sem danos pessoais 
graves para ele, policiais ou familiares, 
que pudessem decorrer de incontrolá-
veis ocorrências em meio a ações de 
busca e prisão pela força...
 Mandava-me livros, que não 
usava mais, por correio ou portado-
res. Tenho ainda alguns, inclusive 
uma co-leção de Clóvis Beviláqua, 
com dedicatória, que guardo com 
especial carinho.
 Um dia, chegando um paco-
te, imaginei mais livros. Mas era um 
pacote com dois processos, com esbo-
ços de sentenças quase terminadas, 

que me pedia para acabar de minutar
– justificando, em bilhete curto, como 
de seu feitio, que assim me solicitava 
devido à peculiaridade dos dispositi-
vos, que me julgava capaz de destrin-
çar – o que fiz com prazer, devolvendo 
pelo correio.
 Seria bom que os familiares – 
que já começaram a fazê-lo – e os ami-
gos do Dr. Luís – como alguns dos que 
aqui se encontram – entre eles o então 
Juiz Ranulfo de Melo Freire, o Advoga-
do Álvaro Perin, que foi Prefeito Muni-
cipal à época, pudessem registrar os 
episódios da memória.
 Como gostaria de ter estado 
naquelas mesas de bate-papo intermi-
nável, com a Caracu de Rio Claro e 
“Whisky”, na residência dele, na do 
grupo de amigos e em alguns estabele-
cimentos comerciais, como, em certa 
época, o Bar e Restaurante Akamine, 
para mais saber e contar. Espero que a 
memória se recupere e perenize em 
escrito dos que sabem mais e ainda 
podem contar.
 Em certo tempo, movia-se 
com dificuldade, ao excesso de peso. 
Mas estava sempre lá, presente na 1ª 
Vara, julgando, escrevendo, aconse-
lhando, exercendo o papel de verda-
deiro símbolo da Justiça na Comarca, 
que sempre o respeitou e verdadeira-
mente o idolatrou para todos os tem-
pos, uma referência, verdadeiro ícone 
na história local.
 Uma publicação familiar 
conta a história da Família Arruda 

7Campos. O livro “Os Quebra-Panelas”  
narra como viviam as famílias da 
infância e juventude de Luis Gonzaga 
de Arruda Campos – e de seu irmão, 
Geraldo Amaral Arruda, tempos em 
que a seriedade e o rigor da formação 
pessoal e familiar da época conviviam 
com a inocente pândega de então.  
Vale a pena ler para conhecer. Nesse 
livro, que tanto reete a Família Arru-
da Campos, está uma preciosidade: a 
gravura em nanquim do Juiz Luís 
Gonzaga de Arruda Campos feita por 

8um preso por ele condenado .
 Construiu imensa obra jurídi-
ca em sentenças e despachos. Pena 
que sentenças e despachos repousem 
deslembrados nos arquivos judiciários 
ou se consumam pela cruel incinera-
ção de autos findos, com tanto prejuízo 
para a memória da sociedade.
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 Um escrito jurídico extra-
jurisdicional, contudo, publicado na 
Revista Jurídica Saraiva, pereniza o 
jurista Luís Gonzaga de Arruda Cam-
pos: “A Renovação da Prova no Proce-

9dimento Oral” .
 O mais interessante, contu-
do, está no livro póstumo “Crônicas de 
Outros Tempos – Crônicas de Luís 
Gonzaga de Arruda Campos, publica-

10das em jornais rio-clarenses  - com 
sugestiva dedicatória “Aos descenden-
tes do autor/ Aos descendentes de seus 
amigos.”
 O volume começa com pala-
vras de saudades da filha, Marilena de 
Arruda Campos Rodrigues, e primoro-
so discurso do Promotor Alcyr Menna 
Barreto de Araújo.
 Não há como, aqui, resumir 
as crônicas, falas e discursos. São dez 
capítulos, contendo 172 escritos. 
Impossível, contudo, deixar de ressal-
tar a cultura subjacente, com textos 
sobre Carlos Drummond de Andrade, 
Stefan Zweig, Camões e o Poeta Gus-
tavo Teixeira; informação de fatos da 
história, como de Revolução de 32, os 
Onze de Agosto e Saudade de Matão, 
Itaporanga, os Paulistas, Gente de 
Meu tempo; reta intenção sobre Polí-
tica e Eleições – ao longo exercício da 
Justiça Eleitoral no Interior; as Festas 
Nacionais; as lições sempre preocu-
padas com as Cadeias Públicas e seus 
dramas; O Prazer de Escrever; os 

amigos, alguns para mim também 
referências de saudades: Ribeiro 
Mancuso, Paco, Almeidinha, Mathias 
Arrudão (pseudônimo do grande 
Magistrado cassado, Dácio de Arruda 
Campos, seu primo!) Piva, Antonio 
Abbud, Argemiro Escrivão, José Car-
doso, o irmão Walter, o Promotor 
Cogan, João – e a Livraria Saraiva 
antiga, quanta saudade...
 Das célebres “Conversas ao 
pé da Mesa” vêm escritos deliciosos: 
“Uma Noite na UTI”, “Futebol”, “Mui-
Amigo”, “O Desquite”, “Coisas do 
Futebol” - e em “Cidades e Aspectos 
Pitorescos” estão, por exemplo, “Padre 
Protestante”, “Paulistas por Adoção” e
“Gente do meu Tempo”.
 Escrevia curto, mas que estilo 
de escrever bem! Os discursos tam-
bém eram breves, como as sentenças. 
As homenagens, recebia-as, mas não 
sem antes resistir e adiar – como o fez 
com o recebimento do Título de Cida-
dão Rio-clarense, cujo recebimento 
adiou por décadas, pois sustentava 
dever receber apenas depois que dei-
xasse a Comarca.
 Como faz bem à Justiça 
relembrar os grandes Magistrados de 
todos os tempos. São referências orgu-
lho do passado e vetores para o futuro. 
Perenizou-se a memória com a atribui-
ção do nome “Dr. Luís Gonzaga de 
Arruda Campos” ao Fórum da Comar-

11ca de Rio Claro .

 Permitam-me, para finalizar, 
recorrer às palavras de outro grande 
Magistrado, o Desembargador Marza-
gão Barbuto, quando da aposentado-
ria do Juiz Luís Gonzaga de Arruda 
Campos:

“Permaneceu cerca de 25 anos na 
Comarca e a deixou aureolado 
pelo respeito, admiração e cari-
nho, reveladores de um compor-
tamento exemplar. Todas as lide-
ranças sociais, unissonamente, se 
manifestaram, como se depreen-
de do noticiário em relevo, do 
jornal local “Cidade de Rio Claro”, 
de 18 a 20 de maio do corrente 
ano” (…) S. Exma, sem dúvida 
alguma, na sua longa permanên-
cia na Comarca de Rio Claro, 
como exemplar chefe de família, 
como Juiz eficiente, estudioso e 
trabalhador, dedicando-se, ainda, 
às obras sociais da comunidade, 
sem atritos enfim, com sua vivên-
cia, contribuiu para revelar a 
verdadeira imagem do magistrado 
Paulista (…) A permanência de 
Luís Gonzaga de Arruda Campos, 
por mais de 25 anos na cidade de 
Rio Claro, com desinteresse no 
acesso a degraus mais elevados na 
carreira, para o que tinha sufici-
entes condições morais, intelec-
tuais e bagagem jurídica, revela 
um ambiente acolhedor, compre-
ensivo, livre de preconceitos, 
somente pode resultar do pensa-
mento e da ação de lideranças 
amadurecidas, inteligentes e bem 

12intencionadas” .

 Felizes os familiares do Juiz 
Luís Gonzaga de Arruda Campos pelo 
legado do exemplo e do nome querido 
e honrado; felizes seus amigos, Juízes, 
Promotores e Advogados que o tiveram 
por exemplo; feliz a gente de Rio Claro 
e das Comarcas pelas quais passou, por 
terem-no tido como Juiz; feliz a Magis-
tratura de São Paulo, por havê-lo em 
sua história.
 Feliz a Justiça brasileira, por 
esse referencial imorredouro da  
Justiça de nossa terra, por todos os 
tempos.
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Em 1886, Rio Claro era o tercei-
ro maior produtor de café da Província 
de São Paulo. De acordo com Warren 
Dean, os fazendeiros dos anos de 1870 
até 1880, ainda não estavam convenci-
dos da a viabilidade da mão de obra 
assalariada. Preferiam até mesmo a 
contratação de chineses, sendo esses 
“degenerados, viciados e doentios”, 
radicalmente inferiores em diversos 
aspectos, mas que se mostravam aptos 

1ao serviço na lavoura . Na verdade, com 
a Abolição, a partida dos escravos repre-
sentava para os fazendeiros a perda de 
capital investido e uma posição de elite. 
Eles queriam que o governo pagasse a 
passagem dos imigrantes que ficariam 
coagidos a permanecer em determina-
da fazenda. Queriam, também, a ado-
ção de leis mais rígidas para os trabalha-
dores do campo com penas de prisão aos 
agitadores de 1 a 2 anos e julgamentos 
sumários. Em maio de 1884, a Assem-
bleia Provincial aprovou o pagamento 
da passagem completa.

A agência importadora de imi-
grantes era a Sociedade Promotora de 
Imigração, fundada em 1886, por um 
grupo de fazendeiros dos quais nove 
possuíam terras em Rio Claro. Portan-
to, “apenas quando a escravidão já 
entrava em colapso em São Paulo [foi] 
que os fazendeiros tomaram medidas 
efetivas para substituir os braços da 

2lavoura” . Em 1887 a imigração ultra-
passou 100 mil almas anuais. Para 
Dean, no entanto, era indispensável 
que a escravidão fosse abolida antes 
que a migração maciça pudesse come-
çar. Os imigrantes eram indiferentes 
com os negros e com a instituição da 
abolição, devido ao seu preconceito. “O 

fim do sistema escravagista, porém, 
significava para eles o colapso de uma 
sociedade hierarquizada que lhes 
barrara a ascensão social e igualara o 
seu trabalho com o de africanos e seus 

3descendentes.”
Os imigrantes e brasileiros, 

trabalhadores livres e pobres, viveram 
ao lado dos negros antes e depois da 

4escravidão . Eram dois sistemas dife-
rentes de trabalho e duas maneiras 
diversas de encarar o homem. Nem 
sempre foi possível ao fazendeiro e ao 
administrador da fazenda fazer distin-
ção de tratamento em relação ao 
homem livre, o qual, por vezes, aborda-
va como se fosse um escravo,  o que, 
fatalmente, gerou conitos. Além 
disso, é preciso lembrar a dificuldade 
de aceitação do elemento negro pelo 
europeu e a necessidade de ombrear 
com ele nos eitos das fazendas de café, 

5bem como  nas cidades.

Ora, parece claro que num 
ambiente como esse de fazendeiros 
procurando a melhor forma de manter 
e aumentarseus lucros, de imigrantes 
querendo “fazer a América”, carrega-
dos de uma cultura cívica mais sofisti-
cada do que a que havia na São Paulo 
escravista do período, e de ex-escravos 
procurando ou tentando manter seu 
trabalho na lavoura houvesse situa-
ções que ocasionariam rixas e disputas 
muitas vezes violentas. Foi o caso que 
aconteceu, relatado no Processo 
Crime n. 14/1892 do ex-escravo Antô-
nio Conceição Ribeiro contra a vida do 
fazendeiro Oseias Modesto de Abreu, 
em Rio Claro.

Antônio Ribeiro tinha 41 anos, 
em 1891. Morava há 11 anos em Ita-
queri (de cima da serra, atual Itirapi-
na), um bairro rural vinculado a Rio 
Claro, no período. Trabalhava na 
lavoura e sabia ler e escrever. Era natu-
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ral da Bahia e deve ter chegado na 
região, décadas antes, com a corrente 
do tráfico interprovíncias de escravos.

O crime aconteceu em meados 
de 1891. O subdelegado Raphael da 
Silva Maia fez o inquérito policial de 
corpo de delito, em Antônio – que já era 
conhecido como Antonio confusão, 
como ex-escravo de Zacarias Machado 
de Oliveira.  

 Em 28 de agosto, Antônio Con-
fusão aparecera na casa do fazendeiro 
Antônio de Oliveira Guimarães para se 
entregar, pedindo que o amarrasse. No 
auto de corpo de delito feito na cadeia de 
Morro Pelado (distrito de Rio Claro), os 
peritos encontraram escoriações no 
antebraço esquerdo de Antônio Confu-
são que deram como proveniente da 
corda com que o amarram para prendê-
lo, “ou por alguma queda e que não por 
instrumento contundente”. 

Foram arroladas dezenas de 
pessoas para compor o corpo de teste-
munhas na investigação do crime. No 
entanto, o Delegado, para infelicidade 
de sua investigação, concluiu não 
haver testemunhas de “vista”. Foram 
arroladas somente pessoas que traba-
lhavam nas redondezas e que não 
foram testemunhas oculares do assas-
sinato. Contudo, todas sabiam o motivo 
da desavença: o fazendeiro tinha a 
prática de surrupiar a colheita de seus 
empregados, aliás, uma prática recor-

6rente de fazendeiros do período . Con-
tra o querelado, o escritório de advoga-
dos da defesa (M.P. Siqueira Campos; 
J. I. de Figueiredo; J. P. de Castro de Rio 
Claro) apresentou a seguinte queixa 
de Emidia da Silva Maia, esposa de 
Oseias; que seu marido contratou 
Antônio Confusão para prestar servi-
ços em sua propriedade agrícola no 
início de agosto de 1891. Mas, como 

7era muito “rixoso  e malandro”, foi 
despedido do trabalho. Contudo, Antô-
nio ficou na fazenda até terminar seu 
serviço de juntar o café derriçado.
 No dia 28 de agosto, por volta 

das 10 horas da manhã, segundo contou 
Emidia, Oseias saiu de sua fazenda 
Monte Alegre, no bairro de Itaqueri, de 
chinelos e em mangas de camisa, com-
pletamente desarmado e despreocupa-
do de qualquer agressão, a fim de rece-
ber o café que Antônio havia colhido. 

[...] mas, como o querelado havia 
premeditado o assassinato de Osei-
as, levantou dúvidas a respeito da 
medição do café, que não foram 
aceitas por Oseias, então o querela-
do, que se achava armado de espin-
garda e de uma formidável faca 
acomenteu seu amo e patrão, que, 
para defender-se, apenas lançou 
mão de um pequeno pedaço de 
cabo de rodo”. No entanto, o peda-
ço de rodo “que encontrou ao seu 
alcance e de nada lhe valeu, por-
que o querelado o agrediu com 
tanta violência que em poucos 
momentos lhe cravou nada menos 
de 14 facadas, como se vê do auto 
de corpo de delito, além dos outros 
ferimentos, que lhe produziram a 
morte instantânea.
Cometido o assassinato, o querela-
do fugiu para a fazenda de Antônio 
Oliveira Guimarães, a quem con-
fessou o crime em presença de 
outras pessoas e pediu que o amar-
rasse para ser entregue à Justiça, 
sendo que o querelado não tinha a 
menor ofensa física, quando se 
apresentou em casa de Guimarães. 
Conduzido o querelado amarrado à 
sede do distrito, no Morro Pelado, 
ainda aí o querelado confessou 
cinicamente o bárbaro assassinato, 
na frente da autoridade policial, 
perante o subdelegado e outros 

8cidadãos [...]

Nessa passagem, fica clara a 
qualificadora que o advogado pretende 
dar: Confusão havia premeditado o 
crime contra seu “amo e patrão”. Ora, 
Confusão não estava armado de espin-

garda e sua faca, segundo os autos, não 
era “formidável”. Além disso, a escravi-
dão havia acabado, mas Oseias, patrão 
do empregado Confusão, ainda era 
considerado seu “amo”. 

Confusão confessou ainda, 
segundo o advogado de Emidia, “publi-
camente que o assassinato devia ter sido 
praticado na terça-feira anterior, 25 de 
agosto, mas que, por circunstâncias que 
não declarou, deixou de fazer.” No intui-
to de convencer o juiz e o júri, o advoga-
do tentou difamar ainda mais o ex-
excravo, acusado de matar seu “amo e 
patrão”, diminuindo sua masculinida-
de, seu caráter e acentuando sua perso-
nalidade valente e briguenta:

O querelado é homem, mas, de 
péssimos precedentes, briguento, 
rixoso e de índole perversa. Como 
atestam os fatos notoriamente 
conhecidos e dos quais passamos a 
relatar alguns.
Ficando escravo do finado Zacarias 
Machado de Oliveira, era mau, 
desordeiro, vadio e havido por 
valentão, a ponto de Zacarias 
temer-se dele; há cerca de 4 anos 
deu uma facada em um camarada 
de Zacarias Machado, conhecido 
por Joaquim Fogueteiro; há cerca 
de 2 anos tentou esfaquear a Láza-
ro, filho de João de Godoy Bueno; 
há bem pouco tempo, sendo cama-
rada do morijerado cidadão Leo-
poldo Junqueira, este despediu por 
vadio e viu-se na necessidade de 

9repeli-lo armado, para se defender.

 Pelo conteúdo da queixa da 
esposa do fazendeiro contra Antônio 
vemos as marcas indeléveis do precon-
ceito e discriminação: Antônio era 
desordeiro, indolente, valentão e bri-

10guento . Mas em quais circunstâncias 
se deram os outros desentendimentos 
do réu? Por que atentou contra seu 

11antigo senhor?  Por que agrediu outro 
trabalhador livre quando já liberto da 
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12escravidão?  Além disso, fica claro pela 
narrativa das testemunhas e do próprio 
querelado que o crime não se deu pelas 
circunstâncias narradas, muito menos 
por achar-se Antônio munido de uma 
arma de fogo e uma faca avantajada.
 Na fazenda de Antônio de 
Oliveira Guimarães, 38 anos, casado, 
lavrador, natural e residente na fregue-
sia de Itaqueri, foi onde Antônio Con-
fusão se refugiara após ter cometido o 
assassinato de seu patrão. O fazendei-
ro narra os fatos de que o querelado 
apareceu em sua propriedade lançan-
do-se aos seus pés, pedindo que fosse 
protegido, “porque julgava ter morto o 
fazendeiro Oseias” – numa clara atitu-
de de medo de linchamento e morte 
por ter matado (ou agredido) um bran-
co e fazendeiro.

Sobre a briga, o fazendeiro 
declarou que se deu pela divergência 
sobre a medição de café colhido por 
Antônio. O fazendeiro Oseias achava 
que Antônio não havia colhido tanto 
café quanto afirmava ter colhido, e, 
tendo isso em vista, não iria pagar o 
quanto ele queria. A partir disso deu-se 
uma luta na qual Oseias conseguiu se 
armar de pedaço de cabo de madeira e 
partira para cima de Antônio. Os dois 
se atracaram e caíram no chão, tendo 
Oseias agarrado o pescoço de Antônio - 
“foi então que gritando – valha-me 
Nossa Senhora – que o querelado deu 
deveras facadas em Oseias, até que 
este, perdendo as forças, deu lugar a 

13que ele fugisse” .
O fazendeiro destacou ainda 

que conhecia o querelado há 4 ou 5 anos 
e que nunca soube de seu mau procedi-
mento. O querelado foi empregado de 
seu sócio durante 4 ou 6 meses. A única 
coisa que tinha para dizer sobre ele era 
que tiveram uma “pequena briga”, e 
que o querelado queria esfaquear um 
camarada de seu “ex-senhor”, Zacarias 
Machado de Oliveira, e que este “temia-
se dele”. Acrescentou, ainda, que o réu 
fora despedido da propriedade de Leo-
poldo Junqueira, também após uma 
desavença.

José Galvão de Siqueira, outra 
testemunha, tinha 28 anos, solteiro, 
negociante, natural de Rio Claro e mora-

dor em Morro Pelado. Disse que ouviu do 
próprio querelado o seguinte: Que houve 
uma “altercação entre ele e Oseias, por 
causa da medição de café, em seguida à 
qual este deu-lhe bordoadas, defenden-
do-se o querelado com uma faca e produ-
zindo em Oseias os ferimentos constan-
tes do auto de corpo de delito”. 

José Gomes Botão, 34 anos, 
solteiro, negociante, natural de Itaque-
ri e residente em Morro Pelado, confir-
mou as outras versões que, ao encon-
trar Antônio preso e sendo transporta-
do para a cadeira pelos praças do des-
tacamento policial, perguntado por-
que fazia-se preso, respondera que 
havia assassinado Oseias, seu patrão. 
Botão afirma ainda que Confusão era 
briguento e que seu ex-senhor tinha 
receios dele, “o que afirma de cons-
ciência própria, porque Zacarias por 
duas vezes veio pousar em sua casa, 
dizendo que temia que o preto (ilegí-

14vel) o matasse” .
Ora, pelo depoimento das pesso-

as podemos concluir que a briga se deu 
por causa da discussão sobre a medida 
de café que Oseias afirmava que Antô-
nio havia colhido. No entanto, Antônio 
confirmava ter colhido mais do que 
Oseias  estava querendo pagar.Antônio, 
um ex-escravo, certo ou não sobre a 
partida de café que devia  entregar para 
Oseias, era um trabalhador que carre-
gava a pecha de arredio, briguento, 
nervoso e valente tanto em seu passado 
como escravo e como trabalhador livre. 
No entanto, apesar de briguento e de  
sangue quente, Antônio Ribeiro  –  o Con-
fusão – não havia ainda praticado nenhum 
crime de maior envergadura, apenas 
brigas, ameaças e discussões, uma coisa 

15bem típica do meio rural do período .

Não me parece que Confusão 
fosse esse criminoso delinquente como 
passaram à impressão as testemunhas do 
processo, bem como o advogado da víti-
ma. Parece que Antônio defendia seu 
ponto de vista perante um possível erro 
de contas de seu patrão sobre a medida do 
café colhido. Não obstante, porém, o fato 
de um negro desafiar a conta matemáti-
ca, a honra e a inteligência de um branco 
(Oseias Modesto), fazendeiro, patrão do 
trabalhador negro foi demais para 
Modesto, que estava saturado com a 
maneira de trabalho de Antônio (pregui-
çoso e mal feito, segundo consta dos 
depoimentos). Ao tirar satisfações espe-
rava uma pessoa que se convencesse de 
que estava errada e negasse a certeza de 
que sua conta sobre a colheita fosse maior 
do que a do fazendeiro. Na certa, Oseias 
esperava submissão e resignação pela 
diferença social e racial entre ambos.

Contudo, Antônio Confusão não 
foi submisso e nem bobo. Sabia ler e 
escrever e não é demais supor que possu-
íssesenso crítico e personalidade muito 
mais forte do que Oseias imaginava. 
Defendendo seu ponto de vista até as 
últimas consequências, Antônio levou 
Oseias, seu patrão, ao limite da argumen-
tação. No limiar da discussão, chegaram 
às vias de fato quando Oseias se serviu de 
um cabo de rodo (um instrumento utili-
zado para limpar as ruas do cafezal após a 
colheita e ajuntar o grão caído ao chão), e 
partiu para agredir seu empregado. Ao 
tomar algumas bordoadas, os envolvidos 
se atracaram e caíram no chão, tendo 
Oseias levado a vantagem de ter segurado 
Antônio pela garganta com o fim de 
asfixiá-lo. Ao pedir socorro, Antônio 
sacou de sua faca e desferiu diversos 
golpes levando seu patrão a óbito.
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Além disso, demissões de traba-
lhos anteriores e possíveis conitos 
passaram a ser de conhecimento das 
pessoas do bairro e de outras proprieda-
des agrícolas, o que fizera  com que 
Antônio ganhasse o apelido de Antônio 
Confusão. Na verdade, pode ser que 
Antônio não se ajustasse às formas de 
trabalho, assim como descreveu Maria 
Silvia de Carvalho Franco. A desagrega-
ção do regime escravocrata e senhorial 
operou-se no Brasil, sem que se cercas-
se a destituição dos antigos agentes de 
trabalho escravo de assistência e garan-
tias que os protegessem na transição 
para o sistema de trabalho livre. Eles 
foram largados pelos seus antigos 
senhores, pelo Estado e pela Igreja à sua 
própria sorte, sem encargos e obriga-
ções especiais para prepará-lo ao novo 
regime. “O liberto viu-se convertido, 
sumária e abruptamente, em senhor de si 
mesmo, tornando-se responsável por sua 
pessoa e por seus dependentes, embora 
não dispusesse de meios materiais e 
morais para realizar essa proeza nos 
quadros de uma economia competitiva”.

Ao que parece, Antônio defen-
dia sua honra, seu trabalho e sua fonte 
de renda com relação à medida de 
café, o que levou até o seu limite extre-
mo. Podemos indagar o porquê de 
tantas rixas, brigas e demissões de 
Antônio de outros lugares dando amos-
tras do que era importante naquela 
sociedade: café = dinheiro e trabalho; 
ser contrariado = honra e honestidade 
o que poderia levar a brigas sérias e, em 
última instância, ao assassinato.

Chegamos, então, ao depoimen-
to de Antônio Ribeiro, o nosso Confusão. 
Antônio era natural da vila de Ceutossé, 
Estado da Bahia. Residia em Itaqueri 
(de cima da serra) há 11 anos. Profissão 
de trabalhador da roça. Perguntado pelo 
juiz se havia fatos que poderiam provar 
sua inocência destacou que entre Osei-
as Modesto e seus camaradas, existia 
um,  que trabalhava com o fazendeiro 
há bastante tempo e que teve problemas 
de medição de café: “seu Oseias recebia 
numa carroça, cuja capacidade era 
muito maior do que a que lhe era dada 
pelo mesmo Oseias”. Ou seja, a carroça 

entregue pelo fazendeiro aos trabalha-
dores para carregar o café colhido no 
cafezal era menor do que a que utilizava 
para captar o resultado do trabalho dos 
seus empregados. Sendo assim, visual-
mente, o resultado da colheita dos 
empregados era sempre menor do que 
alegavam os trabalhadores, isso tendo em 
vista que o café colhido era medido por 
carroças; entretanto, o primeiro a recla-
mar a quantia de tal medição de café não 
fora Antônio, mas muitos outros mais 
antigos do que ele na fazenda.

Antônio destaca que reclamou 
da medição da colheita de café com 
outros trabalhadores, com o intuito de 
protestarem junto a Oseias sobre sua 
desonestidade ou falta de critério no 
cálculo da medida das partidas de café 
colhido. No entanto, os trabalhadores 
não quiseram reclamar ou protestar. 
Só que os  murmurinhos de que Antô-
nio reclamava do patrão aos outros 
empregados chegaram aos seus ouvi-
dos. Foi quando Oseias quis resolver 
essa questão com Antônio de forma 
truculenta e agressiva.

Na manhã do fatídico dia, sabendo 
Oseias das reclamações de Antônio, foi até 
o local onde ele se encontrava no meio do 
cafezal e convidou-o para ir a sua casa para 
conversarem. Antônio Confusão, receoso 
de que poderia sofrer algum mal, não quis 
seguir seu patrão. Então, Antônio  virou-
se para seguir seu rumo e sentiu Oseias  
aproximar-se uns 2 ou 3 passos. Ao se 
virar para Oseias novamente, Antônio viu 
que ele se armara de um cabo de rodo e 
vinha em sua direção para agredi-lo. 

O que importa frisar é que as 
reclamações de Antônio, um negro ex-
escravo tinham chegado até Oseias, 
seu patrão, fazendeiro, branco e ex-
senhor de escravos

[...] de modo que já havia ameaça de 
Oseias contra si. E no dia do conito, 
depois de conceder a palavra, Oseias 
convidou-o para vir até a sua casa no 
intuito, porém, de fazer-lhe algum 
mal; que ele respondente não quis 
acompanhá-lo e voltou depois de ter 
dado dois ou três passos, o que perce-
bendo Oseias, voltou-se e empu-

nhando um cabo de rodo, começou a 
descarregar-lhe bordoadas, que ele 
depoente procurou evitar, desviando-
se e dando alguns passos para traz, até 
que caiu sendo subjugado por Oseias, 
que continuava a estrangulá-lo; que 
nesta ocasião, lembrando-se ele que 
estava armado de faca, empregou-a 
em sua defesa, não soube quantas ve-
zes feriu seu agressor, tal era o estado 
de perturbação em que se achava.

O Juiz Carlos Samuel de Araujo 
apresentou ao Tribunal do Juri o libelo 
do crime acusatório de Antônio Confu-
são em 23 de novembro de 1891, ao que 
consta: 1º no dia 28 de agosto de 1891 
Antônio assassinou Oseias a facadas; 2º 
Que o réu cometeu o crime premedita-
damente; 3º que o réu cometeu o crime 
com surpresa; 4º que o réu cometeu o 
crime contra seu amo, por estar o 
mesmo réu ao tempo do crime ainda ao 
serviço do assassinado; 5º Que o réu 
cometeu o crime impelido por motivo 
frívolo; 6º Que o réu cometeu o crime 
em superioridade em armas, de modo 
que o assassinado não pode defender-se 
com probabilidade de repelir a ofensa.

No entanto, o Tribunal do Júri 
não conseguiu condenar o querelado e 
o juiz não pode concluir pela absolvi-
ção ou não do réu. Novo Tribunal do 
Juri foi marcado para 14 de dezembro 
de 1892. Nesse dia, os jurados absolve-
ram Confusão e o Juiz de Direito reti-
rou o crime contra o ex-escravo que foi 
solto e julgado inocente, pois praticara 
o crime em legítima defesa.

A história de Antônio Ribeiro aca-
baria aqui perante a Justiça. Porém, en-
contramos outro processo envolvendo o 
réu. Antes de ser julgado inocente do 
crime, Confusão passou meses na cadeia. 
Nesse período do cárcere, sofrera um 
atentado de linchamento e tentativa de 
ho-micídio por parte do filho do fazendei-
ro Oseias, mancomunado com colegas e 
empregados (todos brancos) da proprie-
dade de seu pai. Mas esse é outro proces-
so criminal que iremos analisar com 
maiores detalhes no andamento da pes-
quisa de pós-doutoramento na UNESP,  
Campus de Rio Claro.
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Nesta série de artigos biográficos 
sobre o radialista Big Dário, a 3ª e 
última parte traz os filhos crescendo, 
a loja de discos bombando e a cidade 
inteira sintonizada nos programas de 
rádio que Big fazia. A virada pros 
anos 90 trouxe mudanças no mercado 
da música, e pintou a chance da 
família ir pra Califórnia. Depois o 
retorno às raízes, as homenagens em 
vida e um pulinho até a China, para 
Big realizar um sonho de vida.

“Starting Over”
 No mesmo dia em que Big 
Dár io  completou 29 anos ,  em 
26/set/81, Carmen lhe deu de presen-
te a filha Amanda. “Na foto do hospital, 
meu pai está do lado da minha mãe, 
carregando o Thi, eu e o bolo de aniver-
sário na frente.” De padrinhos, o casal 
convidou os amigos Fátima e Osmar 
Eichenberger.
 Thiago e Amanda foram 
estudar na Escola Semente, fundada 
em 1981, e eram todos uma mesma 
família. “Difícil pular essa fase de 
nossas vidas chamada Semente. 
Seguimos passo a passo o desenvolvi-
mento de nossos filhos. Um ensino 
profundo, dedicado, moderno, mais 
tolerante. Quem nasceu, se criou ou 
viveu a Semente sabe muito bem o que 
estou dizendo”, relembrou Carmen 
em artigo da Revista do Arquivo de 
2009 (adaptado). No mesmo artigo, a 
fundadora Teresa relata: “A Semente 
foi uma obra de arte em minha vida. 
Algo criado com cuidado, mas acima 
de tudo com muita ousadia, coragem e 
invenção. Só pudemos fazer isso por-
que muitos pais acreditaram em nós e 
muitas crianças e adolescentes pude-
ram ser nossos cúmplices”. Amanda 
também conta que: “O mundo seria 
muito melhor se escolas como a 
Semente ainda existissem”.
 Com os filhos encaminhados, 
Big foi pro rádio em São Paulo. “Deve 
ter ficado por uns 3 anos, mas em finais 
de semana continuava com rádio em 
Rio Claro”, conta Carmen. “Eu tam-
bém estava por lá”, diz o amigo Santa-
na. “Cheguei a visitá-lo em suas grava-
ções. Na época, eu trabalhava com 

som do filme O Rei da Vela, que o 
pessoal do Teatro Oficina estava rodan-
do.” O filme seria lançado em out/82.

Big Dário Discos & Fitas
 Além do rádio, Big Dário 
marcou com sua loja da av. 3 com rua 
6. A mudança para esse ponto foi um 
grande passo. Big trazia de São Paulo 
as encomendas de discos, liberava as 
vitrolas pro pessoal ouvir o que tocava 
fora de RioClarópolis e papeava com os 
mais assíduos sobre quem tocou o que, 
com quem, como, quando, onde.
 “Quando comecei a tocar, 
com 12, 13 anos, já frequentava a loja”, 
conta o músico Aquiles Faneco. “O Big 
sempre proativo, falando de música. 
Curioso, eu via que ali tinha um ambi-
ente musical propício.” Big era um 

estudioso da música, conforme des-
creve Carmen: “Sempre o presenteá-
vamos com livros da Billboard, relíqui-
as para ele”.
 Da loja, os discos saíam 
carimbados com o selo de seu nome 
em formato de trompete. “Apertada 
sobre o bocal que os lábios sopram, a 
palavra 'Big' se esmaga feito pistão 
comprimido pela maiúscula 'D', mes-
cla 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 
cilíndrica. 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... até esse 
tubo fechar a curva em 'o', que rico-
cheteia um sopro na campânula... Em 
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adesivo ou marca d'água, esse logotipo 
era sua marca registrada.” (da crônica 
“Big, RIP”)
 Dessa época também surgiu o 
Big-Cheque. Virou febre entre os cli-
entes, era o melhor presente do 
mundo pra se ganhar no amigo secre-
to. Em 83, The Police com “Every 
Breath You Take” desbancou Michael 
Jackson com “Billie Jean”. Na vida de 
Big, a loja ia bem, os filhos cresciam. 
Então ele resolveu trocar o bate-volta 
de São Paulo por Araras. E virou radia-
lista também na Fraternidade FM.

Big Hits
 Em Araras, o jovem rio-
clarense também surpreendeu. “Big 
Hits” era o nome do programa matinal, 
para o qual Luis Santos comercializava 
anúncios com facilidade. Clubes da 
região começaram a patrocinar apre-
sentações dos radialistas para discote-
cagem ao vivo. É quando Silvinho Star 
entra em cena. “Eu era diretor artísti-
co da Rádio Fraternidade, Big foi um 
parceiro e tanto. A gente andava gruda-
do, rachava gasolina, competia audiên-
cia, tudo na brincadeira. Quando lan-
cei o Baile Show Eletrônico, trouxe o 
Big pra sessão “Rock é rock mesmo”, 
vestido com roupão de couro e fazendo 
1 hora de músicas do momento: 
“Jump” do Van Halen, “Eye of the 
Tiger” do Survivor. A casa caía.
 Era a época do movimento 
que exigia eleições “Diretas Já!” para 
presidente. No Jardim Público, 3 mil 
rioclaróides se reuniram num dos 

primeiros comícios organizados com 
participação de professores de Geogra-
fia da Unesp, entre eles o ex-prefeito 
Claudio de Mauro, que comenta: “Big 
foi locutor com as mesmas caracterís-
ticas de Osmar Santos, dos comícios da 
Praça da Sé e do Anhangabaú”, em São 
Paulo. “Éramos eu e Big”, detalha 
Silvinho Star. “Fomos chamados para 
apresentar o comício e, como as Dire-
tas Já eram um sonho de todo brasilei-
ro, entramos na onda. Apesar de ter 
sido um momento sério e importante 
pro país, o evento tinha muitas risadas. 
Perguntávamos 'Vocês querem Diretas 
Já?', e o povo respondia 'Siiiim!'.”

“Girls Just Want to Have Fun”
 Em 84, as noites de Rio Claro 
pros jovens “nunca foram de descan-
so”, escreve a jornalista Carla Hummel 
na revista JC Magazine nº 17. Jovens 
com roupas coloridas lotavam salões 
ao som de A-Ha, Cindy Lauper e 
Madonna. Mas se preferisse MPB, 
podia ir ao Jou Jou Balangandans; se 
gostasse de New Wave, ia dançar no 
Bar do Dju; discoteca era Stonage e 
Toca. “Existiam inúmeras opções”, 
detalha a jornalista Beatriz Altimari 
na mesma revista.
 Mas nem tudo é festa. A dis-
coteca A Toca fechou e, em 4/abr/84, 
começou a ser demolida. Foi o fim de 
uma era. Hoje é estacionamento do 
banco Bradesco, na esquina do Jardim 
Público. “Os frequentadores fizeram 
abaixo-assinado pra tentar impedir 
que demolissem o imóvel”, lembra 

José Carlos Kühl, que trabalhava lá. 
“Foi super triste”, desabafa Beatriz. 
“Um marco da cidade que deu lugar 
para mais um estacionamento. Nosso 
abaixo-assinado nada resolveu, destru-
íram tudo enquanto a gente dormia”, 
conta a jornalista, que também é radia-
lista e, inspirada no Big Dário, hoje faz 
um programa de ashbacks numa 
rádio da Itália.

Boa tarde, princesa
 Desde ago/84, o operador de 
áudio da Rádio Clube FM, Lázaro 
Campagna, entrava no ar das 15h às 
18h com o Big. “Já no primeiro dia de 
operação de mesa, percebi um locutor 
diferenciado. Seu programa era uma 
explosão de audiência. Ele variava os 
estilos, num mesmo bloco tocava 
Madonna e na sequência Roberto 
Carlos.” O jargão que ele usava era: 
“Boa tarde, princesa...”. E prosseguia: 
“A partir de agora, o Big Dário te faz 
companhia aqui na Clube FM”. E com 
1 hora de programa, a folha de papel já 
estava cheia de pedidos de música pro 
programa do dia seguinte. “O Big con-
versava no ar, o que era um estilo total-
mente avesso da época”, recorda Láza-
ro. “Ele dava o sinal chamando o 
microfone, então quando eu abria ele 
dizia: 'Lazinho, temos aqui o pedido da 
senhora Fulana de Tal querendo a 
música da Blitz, 'A dois passos do paraí-
so'. O disco tá fácil aí na mão? Se esti-
ver, vamos atender à senhora Fulana 
de Tal'. Começou a ficar engraçado, 
porque eu corria pra discoteca da rádio 
pegar o disco. Enquanto isso o Big 
falava assim: 'Bom, gente, ele saiu da 
técnica, então estou falando aqui pra 
enrolar'. Era engraçado, e profissional 
ao mesmo tempo.” No encerramento 
do programa, ele dizia: “É isso aí, prin-
cesa, acabou por hoje. O Big Dário tá 
numas de let's go the pinote again”. 
Isso pegou, acabou virando gíria entre 
a moçada.
 Programas como “Rock é 
Rock Mesmo” (alusão à música “It's 
Only Rock'n'Roll”, Rolling Stones, 
1974), que ia ao ar no final das tardes 
de domingo, marcou a adolescência 
de muita gente em Rio Claro. “Era 
um programa de especiais de bandas 
de rock”, recorda Fran Helena Mar-
ques. “Led Zeppelin, Pink Floyd, 
Queen, Ramones,  AC/DC, Van 
Halen. Rolava de tudo, e era muito 
bom. A voz do Big Dário é uma lem-
brança querida pra mim.” Como 
lembrou Santana, Big Dário na Clube 
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FM era uma coqueluche.
 Em 1985, a escola Semente 
mudou pra av. 25, ruas 1 e 0. Após a 
estreia do filme De volta pro futuro, a 
música da trilha, “The Power of Love”, 
não saía da vitrola da loja Big Dário 
Discos & Fitas, assim como “La Bam-
ba” de Los Lobos e “Money for Not-
hing” de Dire Straits. Porém, como 
disco era caro, “o jeito era gravar as 
músicas em fitas k-7 direto da rádio”, 
conta Carla Hummel. “Tinha a parada 
das melhores do dia, as mais pedidas, 
sorteios de ingressos pra festas, uma 
loucura. Pior era quando você passava 
a tarde esperando a música e, quando 
tocava, o locutor falava no meio.”
 Outra tiete, Paula Francisco-
ni conta que viveu toda essa época de 
loja e rádio do Big. “Sempre tive fitas k-
7 gravadas por ele com minhas can-
ções prediletas em uma seleção perso-
nalizadíssima. Nos programas à noite, 
quase ninguém ligava para oferecer 
música, então ele inventava uns ouvin-
tes fictícios a partir dos nomes de 
amigos. Minha irmã era Melisa, aí ele 
mandava a música para Merisete; 
Claudia era Clausia. Era muito bem-
humorado e sarrista.”

“Dirty Dancing”
 A loja era ponto de encontro 
da galera da música. Som ligado no 
último volume, e quem dançava sem 
parar era um funcionário emblemático 
chamado Marquinho. “Era uma figu-
ra”, descreve Carla, “trabalhava com 
roupa de ginástica, bermuda justinha 
rosa, um shorts da Adidas bem curti-
nho por cima.” Clara Angel ainda lem-
bra dos shortinhos curtos e das banda-
nas na cabeça do Marquinho, que 
segundo Paula “falava mais que o 
homem da cobra”. Para Beatriz Alti-
mari, que era vizinha e estudou com 
ele, Marquinho era “irreverente pra 
época, se vestia com collants apertados 
e coloridos, vivia pulando e gritando 
pela rua, nem homem nem mulher”. 
Enquanto os clientes olhavam os dis-
cos, Marquinho conversava, dançava, 
fazia performances. “Me lembro per-
feitamente dele”, recorda Fran. “Ma-
gro, bonito, de cabelos encaracolados, 
olhos claros.” Da mesma geração, 
Johnny do sebo Outras Histórias saía 
da escola Joaquim Ribeiro, na av. 13, e 
seguia pela rua 6 até a loja, na av. 3. De 
tarde, o Big estava na rádio, então 
Johnny pedia pro Marquinho só tocar 
uma faixa de algum LP, como Physical 
Graffiti do Led Zeppelin, e ficava 

meses “namorando” um mesmo disco, 
sem poder comprá-lo. Sempre que 
buscasse uma gravação diferente de 
algum concerto para ensaiar com a 
orquestra, quando tocava nos finais de 
ano, a pianista Regina Vecchiato corria 
à loja. “Big foi um suporte como refe-
rencial de todos os tipos de música.”
 Do pop ao rock, do clássico ao 
samba. Nos carnavais, Big tocava com 
a banda Circuito Fechado. Num Car-
naval de 86 ou 87, a Samuca homena-
geou a sambista Clementina de Jesus. 
O salão do GG estava lotado, Big no 
microfone apresentou Clementina ao 
público. Seu irmão Ivan testemunhou 
que ela entrou na cadeira de rodas, já 
debilitada, e com a bateria da escola 
tocando. Em determinado momento 
(não estava na programação), Big 
parou tudo e começou a levantar o 
público para cantar “Marinheiro só”, 
um dos sucessos da sambista. A bateria 
acompanhou, “e o GG veio abaixo, foi 
muito lindo, inesquecível”, recorda 
Ivan. “Mas poucos perceberam que foi 
intuição, reexo ou inspiração divina 
do Big. Sempre comentávamos o fato: 
'Mano, de onde veio a ideia de você ter 
feito aquilo?' 'Sei lá', ele respondia, 
'acho que foi direção de Deus.'” Logo 
depois, Clementina veio a falecer, em 
19/jul/1987.
 Quem não foi ao Cine Excel-
sior para ver o filme “Dirty Dancing”? 
Aquela cena final com Patrick Swayze 
e Jennifer Grey botou todo mundo pra 
dançar ao som de “Time of My Life”. 
Ainda novos para ir sozinhos ao cine-
ma, a dupla Amanda e Thiago Dário 
aprontavam bastante em casa, ou na 
rua 6, ou na pracinha da av. 33. “Foi 
uma festa quando ganhamos o Pogobol 
verde, roxo, laranja e amarelo. Eu e 
Thi pulando até na cozinha”, relembra 
Amanda. “Jogávamos taco e queimada 
na rua. Lembro de papai me ensinan-
do a andar de bicicleta: íamos à praça 
e, aos poucos, ele ia tirando minhas 
rodinhas. Quando íamos à praia, Pá e 
Mã diziam que comíamos areia.”

“Beds Are Burning”
 Para um roqueiro, radialista e 
vendedor de disco, pode soar estranho 
um envolvimento em comícios, comi-
tês e campanhas eleitorais. Mas pode 
acreditar, Big Dário saiu candidato a 
vereador de Rio Claro. “Meu pai, Wal-
demar Karam, era o candidato a prefe-
ito municipal na mesma chapa, que 
tinha como vice o Sérgio Carnevale”, 
recorda Ligia Karam, coordenadora da 

campanha. “O ano era 1988, promul-
gação da Constituição. Eram ainda 
recentes no país a luta pelas eleições 
diretas, a eleição e morte do Tancredo 
Neves. Respirávamos um ar de confi-
ança de que mudanças na política da 
cidade seriam bem-vindas. Se a chapa 
Karam-Carnevale tivesse sido vitorio-
sa, a área de cultura ficaria muito a 
cargo do Big. Quando o víamos che-
gando no comitê ou no comício, fazía-
mos um corinho esperto e cantáva-
mos: 'Super Big é nosso amigo, vai 
livrar-nos do perigo!'. Foi um tempo 
bacana, uma campanha com pouco 
dinheiro e muito idealismo.”
 O irmão Ivan Dário atuou na 
campanha pedindo votos e entregando 
brindes: “Eu trabalhava numa fábrica 
de sabonetes, daí nos últimos dias 
distribuímos com o nome dele. Creio 
que perder as eleições foi bom, ele não 
teria estômago. Seu negócio era músi-
ca, microfone, comunicação”.
 Na mesma época, Big passou 
a coordenar a parte artística da Rádio 
Clube FM, criando programetes como 
“Melhor de 3” (de 3 músicas tocadas, o 
ouvinte ligava escolhendo 1 pra tocar 
de novo); ou “Triplex” (3 músicas da 
mesma banda ou cantor).
 Além disso, outro dos progra-
mas favoritos de Big era viajar com os 
amigos. “Certo dia em Buenos Aires, e 
precisando atravessar a rua lotada de 
pessoas e carros, meu pai fingiu ser 
cego para facilitar a travessia de todos 
com ele”, conta Thiago. “E assim teve 
que caminhar um longo trecho, por-
que outros desconhecidos foram no 
embalo do 'cego'.” Foi na av. 9 de Julho, 
e o parceiro de viagem Carlos Roberto 
Venturelli lembra que todo o trânsito 
com carros, motos e ônibus parou. 
“Fiquei assustado, a fraude indignaria 
a todos. Então pedi que ele mantivesse 
a encenação por mais 150 metros, pra 
salvar a pele diante da fria que ele nos 
colocou. A av. 9 de Julho estava lotada, 
não podíamos falhar.”
 No final dos anos 80, Big 
levou o compadre Osmar Eichenber-
ger pra desfilar na escola de samba 
carioca Unidos da Viradouro. De volta 
à rotina na loja, em 1989 Big promoveu 
uma manhã de autógrafos pro lança-
mento do LP da banda UHF e fez um 
especial na rádio para esse conjunto, 
formado pelo músico rio-clarense 
Aquiles Faneco e pelo amigo Zé Brasil, 
“companheiro das mesmas estradas 
sonoras”. “Ele curtia muito o apelido 
que lhe dei: El Gran Biggolo”, conta Zé 
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Brasil, que explica: “O apelido veio da 
imaginação, aliada à ideia da figura 
fanfarrônica do Big; uma coisa quase 
circense, um personagem, um estado 
de espírito. Ele gostava e repetia sem-
pre.” E Aquiles completa: “Assim como 
tive professores de instrumento, que 
me ensinaram técnica, o Big me ensi-
nou música de outro jeito. Foi uma 
relação de puro prazer”.

“Everybody Dance Now”
 No começo dos anos 90, as 
rádios só tocavam hits como “Step By 
Step”, da boyband New Kids on the 
Block, ou “Ice Ice Baby”, do raper 
Vanilla Ice. Foi quando Big sofreu um 
enfarte. “Entrei no ar e pedi: 'Gente, 
vamos orar pro Big Dário', lembra 
Silvinho Star. O Big me ligou agrade-
cendo e disse: “Cê tá louco, cara! Man-
dou rezarem pra mim, e agora estão 
ajoelhando no Jardim Público”.
 Foi uma época de mudanças 
e novidades: músicas, bandas, geração 
de ouvintes. Mudaria também a dinâ-
mica de trabalho, a linguagem com o 
público. E Big se adaptou: “Esses pro-
gramas eram bem pra frente, música 
boa atrás de música boa”, conta Thia-
go. “Acompanhei bastante, a gente 
conversava sobre os programas, e ele 
sempre terminava mandando um 
recado pra minha mãe, ou um beijo. 
Era marcante”.
 Era o tempo do Rock in Rio, 
novas bandas como Guns'N'Roses, Bon 
Jovi, REM, Roxette. O movimento 
grunge se espalhava pelo mundo emba-
lado por Nirvana e Pearl Jam. O hip 
hop se estabelecia como o som do pop.
 “Minha primeira fita k-7 dos 
Ramones comprei na loja do Big”, 
conta o ilusionista William Cristofolet-
ti. “E Amanda foi minha primeira 
assistente de palco, o Big era o locutor. 
Eu tinha 12 ou 13 anos, e nossa apre-
sentação foi no Cine Variedades.”
 No começo dos anos 90, os 
jovens caras-pintadas marchavam pela 
cidade com calça jeans semi-bag, cin-
tura lá no alto acima do umbigo, o rosto 
pintado e cartazes dizendo “Fora Col-
lor!”. As passeatas seguiam pela av. 1, 
viravam na rua 6 e tangenciavam pela 
esquina da loja do Big.
 Quem sempre passava pela 
loja para conferir as novidades era o 
amigo dr. Carrasco, conversando e 
fuçando nos CDs, a grande novidade 
de então. Médico panamenho, dr. 
Carrasco ficaria surpreso quando Big 
lhe mostrou um CD que havia enco-

mendado especialmente pro amigo: 
Caminando do panamenho Ruben 
Blades, conterrâneo de Carrasco. 
Outra velharia que sempre se revitali-
za é a banda Rolling Stones, que em 
em jul/1994 lançou Voodoo Lounge, 
arrebentando e refundando o rock'n'roll. 
Foi o último disco com o baixista Bill 
Wyman, que já não aguentava mais o 
tranco.

“Macarena”
 Em meados da década, os 
computadores pessoais se populariza-
vam e surgia a internet. “Foi nesse 
período que comecei a ter mais contato 
com a música”, conta Thiago Dário, 
que recebeu do pai tudo o que sabe do 
assunto. “Eu fazia questão de passar 
com ele algumas tardes na loja e na 
rádio. De tanto ficar mexendo nas 
pick-ups dele, surgiu a curiosidade de 
saber como os DJs discotecavam e 
faziam os scratches. Até que ele me 
deu uma fita de vídeo falando um 
pouco da vida dos DJs, e assim come-
çou minha carreira de DJ.”
 Em jul/1997, o cine Excelsior 
baixou as portas. O último filme exibi-
do foi Nirvana, com Christopher Lam-
bert. Por essa época, aonde as crianças 
iam pra se divertir à noite? Se saíam à 
noite pra curtir, já não eram mais cri-
anças... “Um dos pontos de encontro 
era a sorveteria Paraíso”, conta Aman-
da, “onde nos encontrávamos para 
comer hambúrguer, milk-shakes, 
sorvetes e, acima de tudo, paquerar.” E 
mais à noite, “tinha as boates boas: a 
PHD By Night, a Limit.” Já crescido e 
com o pai “sempre muito paciente”, 
Thiago lembra das primeiras aulas de 
direção no carro.
 Também adolescente, o 
cineasta João Paulo Miranda buscava 
referências para sua primeira expe-
riência cinematográfica: “Lembro de 
ter comentado que queria fazer um 
filme na minha escola sobre adoles-
centes em que um dos personagens 
sofria bullying. Big disse que eu preci-
saria buscar ajuda em produtoras. O 
que acabei fazendo. No final, conven-
ci produtores de casamento a me 
ajudarem.”

“Livin' La Vida Loca”
 No fim da década de 90, 
surgiu Britney Spears com “Baby One 
More Time”, e o mundo devia ter sido 
atingido por um meteoro gigante... A 
internet passou a encurtar distâncias e 
facilitar a vida de muita gente. Mas 

também abalou a indústria da música. 
Cada vez menos o pessoal comprava 
CDs ou encomendava títulos importa-
dos, pois baixava e compartilhava 
música na internet, de graça. Esse 
abalo foi sentido na Big Dário Discos & 
Fitas. Com a mudança no mercado, a 
baixa nas vendas e alguns problemas 
de estoque – além da abertura do shop-
ping e de uma loja de departamentos 
instalada no lugar do Cine Excelsior 
vendendo CDs com preço lá embaixo 
–, as dívidas foram se acumulando. A 
loja entrou em declínio.
 Um cliente que não saía da 
loja era Djalma Francisco Jr. Com a 
frequência, “ficamos amigos e conver-
sávamos sobre tudo: nossos problemas, 
decepções, dificuldades financeiras”. 
Problemas assim exigem soluções 
difíceis. Como Big conseguiu encon-
trá-las? Talvez fazendo a barba de 
manhã, pensando no que fazer, como 
fazer, qual o sentido da vida? “Melhor 
perguntar pra Carmen”, ele teria con-
cluído. “Foi um processo que ele e 
Carmen amadureceram”, conta Djal-
ma, “até chegar ao fechamento da loja, 
com a ida deles pros EUA.” Antes de 
partirem, o último endereço da loja foi 
na rua 3, nº 885.

“California Dreamin”
 Na virada pro ano 2000, o 
comércio de CDs e vinil não estava 
aquela maravilha. “Minha mãe e irmã 
sempre queriam tentar algo novo”, 
conta Thiago, “e meu pai, depois de ter 
ido aos EUA, voltou maravilhado. 
Então viram essa oportunidade e agar-
raram.” Primeiro foram Carmen e 
Amanda, em janeiro, para Oakland na 
Califórnia. Depois em junho iriam Big 
pai e Big filho, mas Thiago não pôde ir. 
Ele passou 10 anos longe dos pais. 
“Durante todo esse período, parentes 
se foram, eu e Amanda nos formamos, 
meu pai fez cirurgias sérias nos EUA e 
muitas outras coisas se passaram, 
sempre com a gente longe. Essa foi a 
maior dificuldade que passamos 
juntos.”
 Na Califórnia, imagino o Big 
andando pela Sunset Strip, desbra-
vando o berço de várias bandas de 
rock dos anos 60. “Tudo o que ele via, 
fazia uma analogia com bandas. E ia a 
fundo”, conta Thiago. O amigo Santa-
na lembra que Big colocou no ar uma 
rádio via internet, e trocavam infor-
mações por e-mail. Thiago explica 
que os programas on-line eram grava-
dos em casa, voltados somente à músi-
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ca, com pouca locução e propaganda. 
“Hoje um notebook e uma placa de 
áudio fazem milagres.”
 Em 2002, Big nos EUA preci-
sou operar do coração. Amanda ajuda-
va a enfermeira a cuidar do pai e, por 
se dar bem nos cuidados, a enfermeira 
sugeriu que ela estudasse enferma-
gem. Foi o que fez não só ela, mas Big 
também (ele que havia tentado nos 
anos 70). Pai e filha se graduaram 
enfermeiros nos EUA.
 Em meados dos anos 2000, 
Serginho Carnevale começou a atuar 
ao lado do pai, o radialista Sergio Car-
nevale, no programa “Show do meio-
dia”. Por e-mail ou via msn, Big dava 
dicas musicais aos amigos radialistas: 
“'Ó, fala pro seu pai, essa música é boa 
pra ele usar no programa'. E assim 
fazia sempre”, lembra Serginho. 
Enquanto isso no extinto Orkut, foi 
criada a comunidade “Queremos Big 
Dário de volta”, “para que todos aque-
les que amam e sentem saudade do Big 
Dário, da Carmen e da Amanda pos-
sam se manifestar, declarando publi-
camente seu carinho e dizer do quanto 
eles fazem falta em nossas vidas e na 
vida de nossa cidade”.

“I Gotta Feeling”
 O cantor Michael Jackson 
morreu em 2009, assim como as fitas 
k-7, que saíram de série para dar lugar 
ao mp3. Em ago/2010, foi a vez do 
velho amigo Zé Carrasco bater as 
botas, e essa notícia deixou Big “sur-
preso e estarrecido”, conforme ele 
lamentaria. Após uma década vivendo 
na Califórnia, a saudade bateu mais 
forte e, em 2010, o casal regressou 
para Rio Claro. “O Big é um grande 
exemplo de bem-querer com a nossa 
cidade, alguém que poderia ter ficado 
nos EUA, mas voltou pra cá”, define 
Carnevale.
 Quando chegou, Big foi to-
car na rádio Opção FM. Nessa época, 
também mantinha uma coluna sobre 
música no jornal Cidade Livre. O 
editor Favari Filho conta que os textos 
do Big eram grandes e, pra fazer 
caber no espaço do jornal, Favari 
tinha que cortar alguns trechos. “Eu 
cortava porque era necessário e não 
porque queria, mas o Bigão sempre 
falava: 'Cortou de novo, hein simpa-
tia'.” Passado um tempo, Big apare-
ceu na sala do Favari, abriu um sorri-
so, tirou do bolso uma tesoura e falou: 
“Essa é pra você cortar meus textos 
direito!”

“Get Lucky”
 Na época das manifestações 
de jun/2013, Big Dário estava na Rádio 
Clube AM. O amigo Serginho Carneva-
le passava o horário pra ele. Certo dia, 
convidou Big para um café e deu a 
ideia de fazerem um podcast sobre o 
mundo da música. Indeciso por natu-
reza, Big disse que iria pensar, mas 
sem pestanejar Serginho sacou o gra-
vador e respondeu: “Nada disso, vamos 
fazer agora”. E assim Surgiu o “Big 

asDiário Musical”, gravado todas as 3  
feiras na padaria Modelo. “No começo 
dos programas, ele ainda estava des-
confiado se ia funcionar”, conta Sergi-
nho. “Até o 3º programa, ele foi meio 
forçado, mas depois se animou. Meu 

papel nesse programa era provocá-lo.”
 Foram 46 programas, com 
títulos sugestivos como “Músicas para 
sair da deprê” ou “Músicas para prati-
car esportes”. “Fizemos muitas confi-
dências e sentirei falta de gravarmos 
juntos, de dizer o bordão 'Big Dáááário' 
(quase sussurrando, com entonação 
grave meio pornográfica, de brincadei-
ra) na abertura do programa ou de 
pegar em seu pé. Big despejava seus 
conhecimentos como nunca. Em um 
dos programas, contou como foi o 
início da Clube FM de Rio Claro, com 
sua loja servindo de manancial pro 
arquivo musical da emissora. No pro-
grama sobre novelas, Big revelou que 
por pouco não teve sua música “Soul 
My Soul” na trilha sonora de uma 
novela da Globo. Sei que hoje sou por-
tador de uma relíquia em minhas 
mãos. Talvez não financeira, mas de 
incalculável valor sentimental. Nesses 
áudios, conheci muito da vida de um 
grande herói e amigo que tive.”
 No Festival da Canção de Rio 
Claro, em out/2013, Big tocou contra-
baixo com o grupo Alento no palco do 
Centro Cultural, e ganharam Menção 
Especial com a música “Se eu pudes-
se”. No mês seguinte, com o músico 
Rogério Borin, receberam a Medalha 
de Honra ao Mérito na Câmara de Rio 
Claro. “A iniciativa foi minha”, conta 
João Zaine, “para homenagear esses 
grandes talentos de Rio Claro.” Big 
virou para Borin e falou: “Poxa, mano! 
O que estou fazendo aqui no meio de 
vocês?”. “Big, você é um dos caras que 
me inspiraram a tocar e a ser músico”, 
Borin respondeu.
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 Na feira de vinil de 2015, Big 
Dário quase foi o homenageado, como 
um dos  antigos lojistas do disco em Rio 
Claro. “Se hoje eu tenho um sebo que 
vende discos usados, é graças ao traba-
lho de pessoas como o Big, que antes 
de mim vendia esses mesmos discos, 
porém na época eram novos. Então 
meu trabalho seria uma continuidade 
do trabalho dele”, o alfarrabista Johnny 
do sebo Outras Histórias dá uma pers-
pectiva do legado de Big Dário.

Os últimos dias
 Entre os milhares de casos de 
dengue na epidemia que atingiu Rio 
Claro em 2015, Big foi um deles. Logo 
em fevereiro, “Big ficou internado 4 ou 
5 dias. Daí por diante, foi uma compli-
cação atrás da outra”, conta a amiga 
Fátima Eichenberger. Quando teve 
melhora, Amanda presenteou os pais 
com uma viagem à China, que era um 
dos maiores sonhos da vida do Big. 
Entre março e abril, visitaram Pequim, 

Xangai, as Muralhas da China, templos 
budistas. “Ele voltou feliz da vida.”
 Em maio, o blueseiro B.B. 
King faleceu em Las Vegas. No final do 
mês, Big passou em frente à casa do 
prof. João Galassi, que havia pedido pro 
Big alguns artigos pras aulas de manda-
rim que Galassi também dá. No último 
e-mail que Big escreveu pra filha Aman-
da, chamou-a de “minha querida Amada 
Amante Amanda”, que era o jeito que o 
avô Lênio sempre chamava a neta.
 No final de maio, Carmen 
ligou para Fátima Eichenberger em 
Salvador para contar que Big estava 
internado. Ele sentira dores, “acha-
vam que era vesícula e também estava 
com excesso de líquido, mas não sabi-
am bem onde, então o internaram para 
fazer exames”, Fátima explica. Ela 
voltou para Rio Claro em 1º/jun e foi 
direto à Sta. Casa. Como não era hora 
da visita, Osmar Eichenberger deixou 
um jornal pro Big, que agradeceu por 
WhatsApp: “Obrigado pelo Estadão. 

Procurei a revistinha de sacanagem no 
meio, mas não achei!”.
 No fim do dia seguinte, 
Carmen ligou de novo para contar a 
Fátima que Big precisava operar da 
vesícula com urgência. “Estávamos 
eu, Carmen, Thiago, Rebeca (nora da 
Carmen) e dr. Venturelli (médico, 
vizinho e amigo de Big)”, Fátima 
relembra. “Logo veio o médico, disse 
que tinha feito a cirurgia e que a água 
era do coração, por isso a canseira. 
Tinha corrido tudo bem, e ia pra UTI 
só por precaução. Podíamos ir embo-
ra.” Por volta da meia-noite, Carmen 
ligou de novo, dessa vez com urgência. 
Fátima e Osmar voaram de volta pro 
hospital. Enquanto isso, Big teria dito a 
Carmen: “Você é o melhor de mim”.
 Assim que Fátima e Osmar 
entraram no hospital, já ouviram os 
gritos de dor de Carmen. “Foi um dos 
piores momentos da minha vida. O 
médico disse que o coração do Big não 
tinha aguentado”, finaliza Fátima.
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Em 2014, homenaem da Câmara com Rogerio Borin
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A viagem à China, um sonho de vida

Big, Amanda, Thiago e Carmen, reencontro após 10 anos de saudade

“A perda de Big Dário foi para mim muito emotiva. Para ele, a vida era 
 bela, apesar de todos os desafios, que enfrentou com brilho e leveza. 

 O Grande Big era uma criança muito bonita.” 
 Santana

“A um velho professor, perder um aluno desta qualidade humana é 
 um pouco como perder um filho.” 

 David Chagas

“Sabe aquele pai que todos os seus amigos queriam ter? 
  Pois é, esse era o meu pai!” 

  Thiago Dário

“Quem nunca teve um disco, fita ou CD com a marca d'água da loja 
  dele? Se as coisas não estavam tão boas, sempre tinha uma frase ou 

  algum trecho de música que amenizava o momento.” 
  Serginho Carnevale

“Adorava o sorriso, a gargalhada dele. Posso dizer que o Big foi a trilha 
 sonora da minha vida.” 

 Carla Bartiromo



FIQUE PARA A HISTÓRIA!

Participe da ampliação do acervo 

do Arquivo Público de Rio Claro-SP

Fotografias, documentos escritos, 

filmes e depoimentos orais, compõe a 

matéria-prima das pesquisas e o melhor 

lugar para estarem é no Arquivo.

A ampliação do acervo é realizada 

através da incorporação de materiais 

doados ou pela digitalização de 

documentos emprestados. 

O que você pode oferecer?

• Registros gerais e documentos;

• Fotos da empresa onde trabalhou;

• Imagens de festas públicas; Carnaval; 

   Escolas e formaturas;

• Eventos esportivos e culturais;

• Fotos envolvendo a juventude dos 

   anos dourados, anos 60, 70, e atuais;

• Artistas plásticos e suas obras; 

   Músicos e shows; 

• Casarões, cenas do cotidiano, praças 

   e jardins, instituições públicas 

   ou privadas;

• Fatos históricos (Revolução 32, 

   visitas de pessoas importantes, 

   inaugurações, manifestantes em 

   protesto, greves, movimentos 

   estudantis, Cia Paulista) etc.

Informações: 

pesquisa@aphrioclaro.sp.gov.br 

(19) 3522-1948 - ramal 24 "Imagens do acervo do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro"



R
e
vista

 d
o
 A

rq
u

ivo
 P

ú
b
lic

o
 e

 H
istó

ric
o
 d

e
 R

io
 C

la
ro

 |
 O

u
tu

b
ro

 d
e
 2

0
1

6
 |

 n
º 1

8

Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro "Oscar de Arruda Penteado"
Rua 6, nº 3265, Alto do Santana - 13504-099. Rio Claro-SP

www.aphrioclaro.sp.gov.br | www.memoriaviva.sp.gov.br | arquivo@aphrioclaro.sp.gov.br
Atendimento ao público: de segunda a sexta, das 13h às 16h45

Contatos do Arquivo Permanente: (19) 3522-1948 | pesquisa@aphrioclaro.sp.gov.br
9 770102 945004 81

Movimento em uma manhã de domingo... Foto: Viviane Pertile Guerra


