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res, para os espaços e para a sociedade. Geralmente, o incremento de
uso dos referidos espaços, além das contribuições educacionais, geram
outros ganhos, como ampliar os diálogos entre os envolvidos, estreitar

APRESENTAÇÃO
Partimos do entendimento que espaços não formais de ensino são todos e quaisquer espaços públicos ou privados, extra-muros escolares,
que possibilitam o desenvolvimento de práticas educativas e a construção de saberes. Englobamos neste conjunto, não só aqueles espaços ou
instituições que têm, originalmente, funções educativas, como é o caso
dos museus, mas também, outros com funções bem distintas. Assim,
nosso almanaque contempla também parques, teatros, igrejas, indústrias, assentamentos rurais e cemitérios. Entendemos que tais espaços
podem contribuir com diferentes conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para professores e estudantes de diversas áreas do
conhecimento escolar.

laços de pertencimento e de identidade e reforçar as preocupações voltadas à preservação do patrimônio material e imaterial. Neste sentido,
a presente publicação tem, também, a função de chamar a atenção para
as fragilidades a que muitos espaços desse tipo estão submetidos. Nem
todos os espaços não formais aqui reunidos são institucionalizados.
O almanaque de espaços não formais de ensino da Região Metropolitana de Ribeirão Preto é inédito e esperamos que ele ajude os professores
a ressignificarem o uso dos espaços não formais aqui apresentados e
também outros. Como os almanaques podem ser compreendidos como
publicações periódicas sobre determinados temas, nossa intenção é
que essa seja a primeira publicação de uma série a ser produzida pela
equipe do Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador – LAIFE, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Este almanaque reúne treze espaços não formais de ensino localizados
na região metropolitana de Ribeirão Preto - SP. Apresentamos breves
descrições e algumas propostas de atividades para subsidiar processos
de ensino-aprendizagens de conhecimentos científicos e culturais.
No almanaque, adotamos a noção de expedição por valorizarmos as
idas aos espaços não formais como uma iniciativa educacional que
possui objetivos específicos e abordagem exploratória. Portanto, não
se trata de mera visita, excursão, passeio ou entretenimento. Pelo contrário, promover ações educativas em espaços não formais de ensino
envolve o estabelecimento de determinados objetivos e estratégias didáticas em sintonia com o planejamento docente e preferencialmente
de modo interdisciplinar.

Os organizadores

Entendemos que as parcerias estabelecidas entre o sistema escolar e
os espaços não formais são benéficas para os estudantes e professo-7-

SOBRE AS AUTORAS E OS AUTORES

fessora de História da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto - SP.

Nosso almanaque foi construído de modo coletivo.

Caroline Vieira de Souza: Licenciada em Geografia e Pedagogia. Mestranda em Educação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ri-

Todos os espaços não formais de ensino que compõem o almanaque
foram visitados e estudados por parte da equipe de autores e houve
compartilhamento das ideias expostas e dos textos produzidos. As reuniões do Grupo de Estudos da Localidade - ELO e convidados, ocorridas
no Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador - LAIFE, foram
os principais momentos para a consolidação dessa produção coletiva.
Consideramos, portanto, que a autoria do almanaque é de todos apesar
de cada espaço ter um subgrupo responsável pela elaboração de um
texto inicial.
Os participantes do almanaque estão apresentados a seguir:
Andrea Coelho Lastória: Licenciada em Geografia e Pedagogia, Bacharel
em Geografia, Doutora em Educação, com Pós-Doutorado em Didática da Geografia e da História. Professora Doutora do Departamento de
Educação, Informação e Comunicação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
Antonio Vitor Rosa: Licenciado e Bacharel em Geografia, Doutor em
Ciências e Recursos Naturais. Educador do Departamento de Educação,
Informação e Comunicação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
Bárbara Monsignore de Almeida Costa: Bacharel em Ciências Sociais,
Licenciada em História, aluna do curso de Especialização em Educação
e Tecnologias - habilitação em Recursos de Mídias para Educação. Pro-

beirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professora formadora de
Coordenadores Pedagógicos no Sistema SESI-SP de Ensino.
Clarice Sumi Kawasaki: Licenciada em Biologia. Professora Doutora do
Departamento de Educação, Informação e Comunicação, na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São
Paulo.
Cristiane Peixe Silva: Licenciada em História, Mestre em Sociologia,
com Especialização em Supervisão e Inspeção Escolar e Fundamentos
e Leitura Crítica da Literatura. Professora de História da Rede Municipal
de Ribeirão Preto-SP.
Cristina Cinto Araujo Pedroso: Formada em Pedagogia, Mestre em Educação Especial e Doutora em Educação. Professora Doutora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
Daniela Lima Nardi Gomes: Licenciada em Letras. Mestranda em Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da
Universidade de São Paulo. Professora de Tecnologia Educacional do Ensino Fundamental I e II, na rede privada de ensino.
Danival Samuel da Silva: Licenciado e Bacharel em Geografia e Licenciado em Pedagogia, especialista em Ciências Humanas e Mestre em
Educação. Professor da Educação Básica das redes municipal e estadual
em Ribeirão Preto - SP.
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Fátima Graça Monteiro Corvisier: Bacharel e Mestre em Música, Doutora em Música. Professora e Vice-Chefe do Departamento de Música, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo - USP.

Luis Guilherme Maturano: Licenciado em Geografia, Mestrando em
Educação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
da Universidade de São Paulo. Professor de Geografia da rede particular
de ensino em Ribeirão Preto - SP e Jardinópolis - SP.

Felipe Gonçalves de Souza: Graduando em História pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto - SP.

Lucas Augusto Rosa: Licenciado em História e mestrando em Educação,
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP. Coordenador editorial em instituição privada.

Felipe Firmiano Aleixo: Licenciado e Bacharelando em Geografia pela
Universidade Estadual Paulista - UNESP, em Ourinhos - SP.

Marcelo A. Pedrosa de Resende: Bacharel em Geografia, Mestre em
Geociência. Professor da Faculdade de Mococa - FAFEM-FUNVIC, em
Mococa - SP.

Filomena Elaine Paiva Assolini: Licenciada em Pedagogia e Letras, Doutora em Ciências, com Pós-Doutorado em Linguística. Professora Doutora do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade
de São Paulo - USP.

Marcello Alves Nakaishi: Bacharelado em Engenharia Mecânica e graduando em História. Pesquisador do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais.

Francislaine Soledade Carniel: Licenciada em História, aluna do curso de Pedagogia e Mestranda em Educação na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo - USP.

Marcelo Gouveia de Araújo: Bacharel em Engenharia Civil, Licenciado
em História e Especialista em História do Brasil, pelo Centro Universitário Barão de Mauá.

Gabriel de Moura Pereira: Graduando em História pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto - SP.

Mauricio Matos: Licenciado e Bacharel em Química, Mestrado em Ciências, Doutorado em Ciências e Pós-Doutorado em Educação. Professor
Livre-docente do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na
Universidade de São Paulo - USP.

Jéssica Mami Makino: Licenciada em Educação Artística com Habilitação em Música, Mestre e Doutora em Música. Professora Doutora do
Departamento de Educação, Informação e Comunicação, na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São
Paulo - USP.

Noeli Prestes Padilha Rivas: Licenciada em Pedagogia, Mestre em Educação e Doutor em Psicologia. Professora Doutora do Departamento de
Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo - USP.

José Faustino de Almeida Santos: Licenciado em História e Geografia,
Mestre em Educação. Professor no Centro Universitário Barão de Mauá
e na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo.
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Odair Ribeiro de Carvalho Filho: Licenciado e Bacharel em História, Licenciado em Pedagogia, Licenciado em Geografia, Mestrando em Educação. Professor da rede municipal de Ribeirão Preto e do Centro de
Escolas Técnicas do Estado de São Paulo - ETEC.

Sandro Luiz Sartorio: Licenciado em Geografia e Pedagogia, Especialista em Educação e Ensino de Geografia. Professor de Geografia na rede
municipal da ensino de Ribeirão Preto.

Pedro Paulo Lima Barbosa: Licenciado em História, Doutor em História,
Pós-Doutorando em Educação, Professor de História no Ensino Médio,
na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Silvia Aparecida de Sousa Fernandes: Licenciada e Bacharel em Geografia, Mestre em Geografia, Doutora em Sociologia, Professora Doutora
na Faculdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista
- UNESP, em Marília-SP.

Rafael Cardoso de Mello: Licenciado em História e Pedagogia, Mestre
em História, Coordenador dos cursos de graduação e pós - graduação
em História e História, Cultura e Sociedade, do Centro Universitário Barão de Mauá. Professor de Filosofia e Sociologia do Liceu Albert Sabin.

Sonara da Silva de Souza: Licenciada em História, Geografia e Pedagogia, Especialista em Didática do Ensino de História, Mestre em Ciências
(Educação); Professora de Geografia na rede pública de ensino, em Serrana - SP.

Ramires Santos Teodoro de Carvalho: Licenciado em Pedagogia e História, Especialista no Ensino de História e Geografia, Mestre em Educação
pelo Centro Universitário Moura Lacerda - CUML. Professor na rede municipal de Jardinópolis - SP.

Symone Angélica Cézar da Silva Augusto: Licenciada em Educação Física, Letras, Inglês e Pedagogia. Mestranda em Educação, Especialista em
Psicopedagogia Institucional. Coordenadora Pedagógica na rede particular de ensino em Jaboticabal - SP.

Rodrigo Mateus Silva: Bacharel e Licenciado em História, Mestre em
História e Doutor em História. Professor de História no Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza e na rede municipal de ensino de
Ribeirão Preto - SP.

Thais Angela Cavalheiro de Azevedo: Licenciada em Pedagogia e Mestre em Educação. Professora do curso de Pedagogia, na Universidade
Paulista - UNIP, em Limeira - SP.

Rosani Cristina Rigamonte: Licenciada e Bacharel em Ciências Sociais,
Mestre em Antropologia Social. Professora e Coordenadora do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Mococa - FAFEM-FUNVIC, em Mococa - SP.

Ulysses de Paiva Faleiros Neto: Licenciado em História, Graduado em
Geografia e Pós-Graduado em História, Cultura e Sociedade com ênfase
em História do Brasil, Pós-graduando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Sandra Maria Maciel Nunes: Bacharelado em História, Licenciatura em
História e Pedagogia, e Mestre em Educação. Professora de História na
rede municipal da ensino de Ribeirão Preto.

Valquíria Aguir Meneghesso: Licenciada em Geografia, Especialista em
Ensino de Geografia, Mestre em Educação. Professora de Geografia na
rede de ensino pública do Estado de São Paulo, em Ibitinga-SP.
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PRAÇA XV DE NOVEMBRO E ENTORNO - RIBEIRÃO PRETO
O presente espaço é constituído por duas praças públicas (praça XV de
Novembro e praça Carlos Gomes) e por, pelo menos, 8 edifícios localizados no entorno, dentre eles o edifício do MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto, o Palacete Innechi, o Palacete Camilo de Mattos, a mansão
de Sinhá Junqueira (atual biblioteca Altino Arantes), as três edificações
que compõem o conjunto arquitetônico do Quarteirão Paulista (Centro
Cultural Palace, Theatro Pedro II e Edifício Meira Júnior) e o edifício Diederichsen.

Público
Esta expedição pode ser feita com alunos a partir do 4º ano do Ensino
Fundamental ou mesmo com professores, das diversas áreas do conhecimento, em atividades de formação continuada.
Recomendamos turmas de no máximo 40 alunos e atenção a devida
supervisão, por se tratar de um espaço público aberto e muito movimentado no centro da cidade de Ribeirão Preto.

No conjunto coexistem construções e organizações espaciais públicas e
privadas de caráter histórico, do final do século XIX até o final da década de 1930 e hoje, distribuídas entre modernas edificações da segunda
metade do século XX. Assim, os participantes podem ter contato com
importantes testemunhos de processos históricos que tiveram vez no
âmbito local, regional e nacional.

Localização
As praças XV de Novembro e Carlos Gomes estão localizadas no centro
da cidade de Ribeirão Preto e são delimitadas pelas ruas Álvares Cabral,
General Osório, Barão do Amazonas e Duque de Caxias.

Entre os anos de 1985 e 2005 diversas construções e monumentos dessa
região foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT pelo seu reconhecido valor histórico e artístico para o município
e estado de São Paulo.

Informações e Contato
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto: Atrativos Turísticos:
Link: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/turismo/i71pontostur.php

Acesso
O acesso às praças e a visualização externa dos edifícios é gratuito e não
requer qualquer tipo de autorização ou agendamento. Alguns dos pré- 11 -

dios podem ser visitados internamente, tais como, o edifício do MARP
– Museu de Arte de Ribeirão Preto, a mansão de Sinhá Junqueira (atual
biblioteca Altino Arantes) e as três edificações que compõe o conjunto
arquitetônico do Quarteirão Paulista (Centro Cultural Palace, Theatro
Pedro II e Edifício Meira Júnior). Sobre o Theatro Pedro II sugerimos ver
informes específicos na seção determinada deste almanaque.
A região conta com amplo modal de transporte para acesso dos participantes. Quando agendado previamente, ônibus e vans escolares podem
estacionar na rua Álvares Cabral (em frente ao Theatro Pedro II). A área
é bem urbanizada e dotada de rampas de acesso para pessoas com deficiência em todas as suas esquinas.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
As praças XV de Novembro e Carlos Gomes contam com ampla arborização composta por elementos da vegetação nativa da Mata Atlântica
e inúmeros espécimes exóticos oriundos de outras regiões do planeta.
Na praça XV de Novembro, encontra-se uma fonte luminosa a qual representa o Marco Zero da cidade, encontramos ainda dois bustos dedicados ao cientista e cafeicultor Luís Pereira Barreto e ao político Coronel
Quinzinho da Cunha, um busto dedicado ao vereador Orlando Jurca e
um monólito consagrado ao músico e maestro Antônio Carlos Gomes
localizado na praça Carlos Gomes.
Ainda nas ruas que compõem o entorno das praças é possível encontrar
algumas edificações do período Cafeeiro (1870-1930) como: o edifício
do MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto, o palacete Camilo de Ma-

ttos, a mansão de Sinhá Junqueira, e as três edificações que compõe o
conjunto arquitetônico do Quarteirão Paulista (Centro Cultural Palace,
Theatro Pedro II e Edifício Meira Júnior).

Potencialidades
As praças XV de Novembro e Carlos Gomes e as edificações históricas do
entorno são testemunhos de importantes aspectos desde a fundação
da cidade até o fim da década de 1930, inclusive relacionados à história
nacional. Uma expedição ao referido local possibilita conhecer mudanças e permanências relacionadas ao desenvolvimento político, econômico e cultural do município. Ribeirão Preto sempre teve grande expressão nas dinâmicas regionais e nacionais. De um ponto de vista mais
amplo, o trabalho educativo, a partir desse espaço, permite estimular
nos participantes a valorização da história local e nacional e demonstrar
a importância da preservação do patrimônio histórico e artístico.

Sugestões de atividades
De forma mais evidente, o Quadrilátero Central apresenta diversas possibilidades de abordagem educativa nas áreas de História e Geografia,
não obstante, outras áreas do conhecimento escolar podem focalizar
iniciativas singulares ou articuladas às disciplinas mencionadas. A seguir, apresentamos alguns exemplos, de caráter sugestivo, compreendendo que cada professor, a partir de sua trajetória, pode e deve usar
a imaginação para usufruir de outras tantas formas de construção de
conhecimento a partir deste espaço.
- 12 -

de 1929 e seus efeitos na economia municipal, estadual e nacional; o
fim da República Velha, pelo desgaste da Política do Café com Leite; o
início da Era Vargas e os movimentos de contestação política que culminaram com a chamada Revolução Constitucionalista; dentre outros.
Considerando o Edifício Diederichsen (10), pode-se abordar o início do
processo de industrialização do Brasil, que se acentuaria na Era Vargas,
incluindo um novo modelo econômico da prestação de serviços, estabelecido em Ribeirão Preto a partir da Crise Econômica de 1929. O professor pode focar na ascensão de uma elite de imigrantes estrangeiros
enriquecidos e o embate político com a antiga elite da terra.

História: refletidos neste espaço estão importantes processos históricos
da região de Ribeirão Preto e do Brasil. A praça XV de Novembro abriga
o Marco Zero da cidade, remetendo às características centrais desse lugar. Os edifícios ao redor evidenciam memórias dos tempos áureos do
cultivo cafeeiro, da ascensão da cana-de-açúcar e da industrialização na
região. Mudanças políticas podem ser analisadas a partir do Monumento à Epopéia de 1932. O Theatro Pedro II e o Edifício Diederichsen, por
sua vez, retratam o início do processo da industrialização, por utilizarem
tecnologias inovadoras nas suas construções e, também pela inserção
do modelo econômico baseado na prestação de serviços na cidade de
Ribeirão Preto. O espaço permite aos professores apresentarem e dialogarem sobre eventos do passado, demonstrando a importância do monumento e estimulando um sentimento de valorização da localidade. As
atividades devem basear-se em roteiros pré-estabelecidos que levem
em conta as diversas construções e itens existentes na praça e no seu
entorno. O professor pode solicitar aos alunos a utilização de um caderno de notas para a confecção de um futuro relatório.

Geografia: a área proposta é o lugar de referência para o processo de
urbanização da cidade e pode remeter a uma análise sobre como se
deu esse processo e como ele se reflete nessa organização atualmente. Pode-se dialogar sobre a importância da urbanização planejada, do
oferecimento de transporte público e do acesso de outras regiões a um
importante centro comercial da região. A partir de plantas baixas ou
sequência de fotografias, é possível comparar o traçado urbano de Ribeirão Preto com o de outras cidades, mais antigas ou mais recentes,
demonstrando mudanças e permanências, bem como salientar as alterações nestes espaços como forma de se adaptar às novas necessidades
dos espaços urbanos na modernidade. As diversas espécies vegetais,
com distintas procedências, que compõe o paisagismo das duas praças,
possibilitam estudos envolvendo clima urbano, biomas brasileiros.

Por meio do desenvolvimento de roteiros a partir de qualquer um dos
pontos de interesse histórico ou geográfico, os docentes poderão trabalhar conteúdos variados de suas disciplinas escolares. Seguem alguns
exemplos:
História: considerando a Fonte Luminosa (6), é possível discorrer sobre
a fundação de Ribeirão Preto, a partir da Lei de Terras do ano de 1850.
Observando-se o local onde existiu o Teatro Carlos Gomes (1) é possível
iniciar o diálogo sobre o processo de expansão econômica da cidade, do
estado e do país, baseado na produção cafeeira. Tomando-se o Monumento a Epopéia de 1932 (7), podem ser abordados: a Crise Econômica

Por fim, é importante salientar que a interdisciplinaridade é de suma
importância. Os tópicos acima constituem sugestões de modo a ressaltar as potencialidades do espaço considerando que os objetivos educacionais e a criatividade devem ser os principais norteadores no desenvolvimento de práticas nesse espaço não formal de ensino.
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Até a inauguração do Edifício Diederichsen em 1936, a arquitetura de
Ribeirão Preto, com algumas exceções poderia ser considerada provinciana, típica de cidades novas do interior do Brasil. A cidade era uma
miscelânia de estilos diversos que variavam do Neoclássico (Teatro
Carlos Gomes e antiga residência do Cel. Quinzinho da Cunha), passando pelo Art Noveau (Palacete Camilo de Mattos e Palácio Episcopal), Neocolonial (nova residência do Cel. Quinzinho da Cunha) e,
finalizando com o Eclético (Teatro Pedro II e a Mansão de Sinhá
Junqueira).

Teatro Carlos Gomes, sd - Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto.

Após a demolição do Teatro Carlos Gomes, no início da década de 1950,
a praça recebeu um terminal urbano de ônibus. Este terminal ficou em
atividade até 1994, quando foi demolido e substituído pelo atual paisagismo da praça.

Palacete Innechi e Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto, sd.
Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto.

Produzida no início da década de 1940, a fotografia abaixo mostra a
praça, ainda com o Teatro Carlos Gomes no seu centro. O projeto foi financiado por ricos cafeicultores do município no final do século XIX. Na
parte superior de imagem, podemos observar a mudança no paradigma
de modernidade com Teatro Pedro II recém-inaugurado.

Terminal de ônibus funcionou entre 1950 e 1994 Fonte: Arquivo Público e Histórico
de Ribeirão Preto.
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PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE

onde deve acontecer o desembarque e o embarque dos participantes.

Tal como deve ser feito em toda iniciativa educativa que irá consumir
tempo e recursos dos envolvidos, é fundamental que o professor planeje a expedição ao referido espaço considerando os seus objetivos educacionais. Recomendamos que, preferencialmente, este seja feito por
meio de um pequeno projeto que inclua objetivos, conteúdos a serem
abordados, metodologia, atividades, cronograma e avaliação.

As expedições podem se estender por várias horas considerando que a
praça conta com sanitário público gratuito, aberto das 9:00 até às 17:00.
Se a expedição contemplar também o Theatro Pedro II, é possível utilizar os banheiros disponíveis no próprio teatro.
No entorno, é possível encontrar restaurantes que oferecem desde lanches rápidos até almoços, por preços acessíveis. Também é possível organizar piqueniques em pontos arborizados das praças.

Especificamente no caso do presente espaço é necessário definir: Quais
pontos, prédios ou monumentos serão enfocados? Em que ordem?
Qual a abordagem geral da expedição e em relação a cada ponto?

Se estiver previsto um intervalo para lanche é possível agendar previamente um horário no Centro Cultural Palace. Este espaço disponibiliza
uma área aberta com bancos, bebedouros e banheiros, além de possuir
exposições temporárias.

Os requisitos de cada escola variam, mas normalmente solicitam a apresentação de um projeto feito pelo professor, constante de tema, objetivos, métodos, expectativas e avaliação. Aprovado pela escola, a coordenação e a direção devem proceder à confecção das autorizações para a
visitação ao espaço. Lembramos que os alunos não devem, em hipótese
alguma, sair da escola sem a autorização expressa dos pais. Vale lembrar que o professor responsável deve levar as autorizações consigo na
visitação, pois elas são comprovantes necessários em caso de averiguação no local. Os alunos devem estar devidamente identificados com crachá e uniforme oficial da escola. Eles precisam portar um documento de
identificação emitido por órgão oficial (geralmente utiliza-se a Carteira
de Identidade, emitida pela Secretaria de Segurança Pública Estadual).

Os professores podem incluir no seu circuito, visitas ao MARP – Museu
de Arte de Ribeirão Preto, à Biblioteca Altino Arantes e ao Theatro Pedro II, mas devem, previamente, agendar a visitação a estes espaços.
Observar que o Theatro Pedro II oferece uma visitação guiada. O MARP
e a Biblioteca Altino Arantes não oferecem tal serviço.
Os alunos deverão estar munidos de materiais necessários à execução
das atividades planejadas, tais como: bloco de anotações, cadernos de
desenho, canetas, lapiseiras, máquinas fotográficas, filmadoras ou celulares com várias funções.
No dia da expedição, é recomendável o uso de protetor ou bloqueador
solar, chapéus ou bonés, além de uma garrafa com água mineral, para a
manutenção da hidratação.

Se o transporte utilizado para a visitação for fretado (ônibus, micro-ônibus ou similares), deve-se fazer o agendamento prévio com a Guarda
Municipal de Ribeirão Preto, visando a autorização para ingresso do
veículo no estacionamento em frente à Esplanada do Theatro Pedro II,
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Pontos de interesse histórico nas Praças XV de novembro e Carlos Gomes e entorno
1 - Theatro Carlos Gomes (1897-1946)
O Teatro Carlos Gomes foi construído em 1897 pela iniciativa privada,
administrado pelo empresário francês François Cassoulet (1864 -1917).
O espaço era destinado à elite ribeirão-pretana e sua estreia contou
com a apresentação da ópera “O Guarani”. A partir de 1920, o teatro
começou a entrar em um estado de degradação e, em 1946, a prefeitura
municipal decidiu pela sua demolição.

Paschoal Innechi, imigrante de origem italiana, foi um industrial ligado
aos ramos de marcenaria, com destaque para a produção de móveis. Ele
atuava também no setor alimentício, sendo proprietário do maior pastifício do Brasil na década de 1930, o Pastifício Innechi. A família Innechi, ocupou o palacete até o final da década de 1940, quando o edifício
passou a sediar a Escola de Enfermagem, mantida pela Universidade de
São Paulo (EERP-USP). Esta funcionou no prédio até 1969. No dia 25 de
junho de 1972, teve início a demolição do Palacete Innechi e, no local,
foi construída uma agência bancária.

4 - Palacete Camilo de Mattos (1920)
2 - Museu de Arte de Ribeirão Preto - MARP (1908)
O Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP) “Pedro Manuel-Gismondi”
é a terceira ocupação dada ao edifício. Sua primeira ocupação foi como
Sociedade Recreativa de Esportes de Ribeirão Preto (inaugurada com
um grande baile de ano novo, no ano de 1908, sendo ocupado pela sociedade até 1954). Entre os anos de 1956 e 1984, o prédio passou a ser
ocupado pela Câmara Municipal. Somente em 1991, a Prefeitura Municipal iniciou obras de requalificação e restauro da antiga edificação e, a
partir de 22 de dezembro de 1992, passou a abrigar o Museu de Arte de
Ribeirão Preto.

3 - Palacete Innechi (1938-1971)
O Palacete Innechi foi inaugurado no ano de 1938, por Paschoal Innechi.
O edifício marcou a transição entre o poderio econômico dos antigos latifundiários ligados a produção cafeeira e o novo imigrante enriquecido.

No ano de 1920, o advogado Joaquim Camilo de Mattos inaugurou seu
elegante palacete, localizado na Rua Duque de Caxias, esquina com a
Rua Tibiriçá. O palacete serviu como residência de Joaquim Camilo de
Mattos até a sua morte, em 1945. Sua família ocupou a residência até
o final da década de 1980, quando os herdeiros de Camilo de Mattos
desocuparam o imóvel que ficou fechado até então.

5 - Mansão de Sinhá Junqueira - Atual Biblioteca Altino Arantes (1927)
A Mansão de Sinhá Junqueira, pertenceu ao coronel Quito Junqueira
e sua esposa Sinhá Junqueira. Com o término das obras da mansão
em 1932, o casal que morava na Fazenda da Serra, mudou-se definitivamente para Ribeirão Preto. Quito Junqueira viveu na mansão até
a sua morte no ano de 1938. A residência continuou sendo habitada
por Sinhá Junqueira até o seu falecimento em 1954. Como o casal não
teve filhos, Sinhá Junqueira criou, em julho de 1952, a Fundação Social
“Sinhá Junqueira”. Doada junto com todo o seu patrimônio, o objetivo
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nominado Quarteirão Paulista. O proprietário do terreno e contratante
da obra foi Adalberto Henrique de Oliveira Roxo, um importante comerciante de café estabelecido em Ribeirão Preto. Em 1927, o Central Hotel foi adquirido pela Companhia Cervejaria Paulista. Após a aquisição
e a reforma do prédio pela referida cervejaria, o antigo Central Hotel
passou a ser denominado Palace Hotel, que permaneceu em funcionamento até o ano de 1992, quando encerrou as atividades. Tombado em
1982, a Prefeitura de Ribeirão Preto permutou o Palace Hotel com uma
empresa nacional, em 1996. Hoje, como um espaço cultural, ocorrem
oficinas e exposições abertas ao público.

foi assegurar a continuidade de suas obras filantrópicas. A Fundação
Social “Sinhá Junqueira” inaugurou a Biblioteca Altino Arantes, no ano
de 1955. Tal instituição existe até os dias de hoje.

6 - Fonte luminosa - Marco Zero de Ribeirão Preto (1939)
A fonte luminosa, oficialmente inaugurada na noite de 20 de janeiro
de 1939, impactou o público da época com seus altos jatos de água
coloridos por lâmpadas subaquáticas que mudavam de cor ao som de
músicas transmitidas por alto-falantes, instalados no jardim ao redor
do chafariz. No ano de 1944, a fonte luminosa recebeu a placa que a
demarcou com o Marco Zero da cidade de Ribeirão Preto. Tal marco
explicita o local da primeira igreja matriz da localidade, já demolida.

9 - Theatro Pedro II (1930)
Indicamos a leitura do primeiro espaço não formal de ensino do presente almanaque, para obter informações sobre o teatro.

7 - Monumento ao Soldado Constitucionalista de 1932 (1938)
O monumento edificado na Praça XV de Novembro, em frente ao Theatro Pedro II, teve sua inauguração no ano 1939, após uma coleta de
fundos realizada junto à comunidade pela “Comissão pró-monumento
ao Soldado de 32”. Com o dinheiro arrecadado, a comissão encomendou, no ano de 1937, o projeto e a execução da obra ao escultor italiano
Galileo Ugo Emend’Ábile.

10 - Edifício Diederichsen (1936)
Em 1936, aconteceu a inauguração do primeiro “arranha-céu” de Ribeirão Preto, o edifício Diederichsen. A construção foi marcada pelo pioneirismo de seu arquiteto. Antônio Terreri projetou o primeiro edifício
multifuncional do interior do Brasil. O Edifício Diederichsen é considerado uma marca da modernidade pela multifuncionalidade de seu projeto
arquitetônico. Ele apresenta em um só edifício, lojas comerciais, cinema, apartamentos residenciais, escritórios e ainda, no último pavimento, um hotel. Hoje, o edifício pertence a uma empresa ligada à saúde e,
ainda possui, pontos comerciais em suas instalações.

8 - Centro Cultural Palace (1924)
A obra do Palace Hotel foi iniciada em 1924. Localizado na esquina da
Rua Duque de Caxias com a Rua Álvares Cabral, o edifício compõe o de- 17 -

Croqui: Localização dos prédios e monumentos históricos do entorno da Praça XV
de novembro. Preparado pelos autores.

.
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THEATRO PEDRO II - RIBEIRÃO PRETO
O Theatro Pedro II é uma casa de Ópera onde também são apresentados
espetáculos de música clássica, especialmente música sinfônica, música
popular, dança e teatro. O prédio, inaugurado em 1930, foi construído
em dois anos (entre 1928 e 1929) por iniciativa do empresário João de
Meira Junior. Este é o terceiro maior teatro de ópera do Brasil. É uma
construção com grande valor histórico-cultural que remete o visitante a
uma parte da história da cidade de Ribeirão Preto e a alguns costumes
do passado. Apresenta grande potencial para a abordagem de conteúdos de aprendizagem relacionados às artes performáticas (música, dança e teatro), às artes visuais (arquitetura, pintura, escultura, desenho,
fotografia, cinema) e a muitos ofícios ligados à reconstrução depois do
incêndio de 1980 (marcenaria, carpintaria, alvenaria, vidraria). O Theatro Pedro II possui um serviço gratuito de visita monitorada com guias
experientes. A expedição educativa ao Theatro Pedro II pode ser feita
associada a uma outra, envolvendo a Praça XV de novembro e seu entorno.

Localização: Rua Álvares Cabral, 370 - Centro, Ribeirão Preto - SP

Acesso
A visitação monitorada ao Theatro Pedro II é gratuita. Para escolas ou
grupos grandes, há necessidade de agendar com antecedência de duas
a três semanas. A visita dura aproximadamente uma hora e pode ser
feita de segunda a sexta-feira (tanto na parte da manhã quanto na parte
da tarde). O acesso até o local é fácil e há recursos como elevadores,
o que garante que pessoas com deficiência também possam realizar a
visita.
O site do Theatro Pedro II informa a programação de espetáculos e se
são gratuitos ou não. Os valores dos ingressos e a possibilidade de descontos (meia entrada) para estudantes e idosos também são informados no referido site.

O agendamento da visita monitorada ao Theatro Pedro II é
feito exclusivamente pelo Telefone: (16) 3977-8111

Público
A visita ao Theatro Pedro II pode ser feita por alunos de todas as faixas
etárias e em todas as esferas de ensino (Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, EJA, Ensino Superior). Ao agendar
a visita monitorada deve-se informar a quantidade e a faixa etária dos
alunos visitantes.
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Informações e contato

roco, complementado por um lustres de 1400 Kg em formato de gota.

Site do Theatro Pedro II: http://www.theatropedro2.com.br

No teatro, é possível observar muitas pinturas e detalhes arquitetônicos, alguns remetem o visitante à antiguidade clássica, em especial
ao deus Dionísio, deus do vinho na Mitologia Grega, uma vez que era
no teatro de Dionísio, em Atenas, que eram encenadas as tragédias de
Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Alguns desses detalhes são as folhas de
videira desenhadas na sala de apresentações. Outros detalhes em relevo simbolizam a sigla da Companhia Cervejaria Paulista (CCP) que financiou a construção do Theatro Pedro II, a mando de Meira Júnior, um de
seus fundadores.

Endereço no Facebook: https://www.facebook.com/theatropedroii/
Telefone: (16) 3977-8111.

A denominação do teatro foi definida por meio de uma
consulta feita por um jornal da cidade que deliberou homenagear o imperador Pedro II.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO

O Theatro Pedro II é uma construção com arquitetura em estilo eclético
com predominância do neobarroco. Ele se assemelha a outros teatros
do Brasil, como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem capacidade
para 1588 pessoas, divididas em quatro andares: Plateia e Frisas; Balcão nobre; Balcão simples e Galeria. Diferentemente do passado, cujo
descuido e má conservação lhe renderam um incêndio de enormes proporções, atualmente o, Theatro Pedro II está bem cuidado e apresenta
instalações modernas. Por motivo de segurança, não são visitados: os
balcões superiores (possuem parapeito baixo e cadeiras inclinadas), as
sacadas, as dependências atrás do palco e os camarins.
No teto da sala principal do teatro, um equilíbrio harmônico entre passado e modernidade, se materializa na obra de Tomie Otake, que traz a
representação da água em movimento, em meio a traços sinuosos e de
grandes volumes organizados em composições simétricas do (neo)bar-

Na sala principal de espetáculos do Theatro Pedro II, também é possível
experimentar os diversos tipos de sonoridade que a acústica do local
proporciona. Como se trata de um teatro de ópera, onde os cantores
cantam sem microfone, a boa acústica é a condição mais importante
para que o som se propague de maneira que todos possam ouvir com
clareza. O formato e os materiais que o compõem são responsáveis pela
qualidade do som no local. É possível ao visitante notar que a sonoridade muda em função da posição que se está na platéia. No centro da
sala, o som é amplificado.
Ainda neste espaço, ao olhar para o teto vemos a Obra de Tomie Otake
que representa a água em movimento. O lustre ao centro é uma grande
gota d’água. Simbolicamente representa a proteção pela água, uma vez
que o fogo quase destruiu completamente o teatro.
Outro espaço do roteiro da expedição é a Sala dos Espelhos que
atualmente é usado como sala de espera para os espetáculos e que no
passado era o local de reuniões em que lideranças políticas de Ribeirão
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Pedro II. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto também se mobilizou
realizando concertos na Esplanada, em frente ao teatro destruído, para
alertar sobre a necessidade da preservação desse patrimônio. Depois

Preto dialogavam e decidiam sobre a administração e a política da região, do Estado e até do país. Quando essas reuniões terminavam, as
autoridades e seus familiares (que se hospedavam no Palace Hotel, ao
lado) iam assistir as apresentações artísticas na sala principal. Na sala
dos espelhos, é possível admirar lustres da época da construção em
estilo Art Déco e os espelhos bisotê, de origem belga.

de anos de reformas, envolvendo profissionais de vários ofícios nos trabalhos de restauração, a reinauguração aconteceu em agosto de 1996.
O potencial de ensino em uma expedição ao Theatro Pedro II é enorme,
tanto do ponto de vista da história, como das artes visuais e performáticas e, até, das ciências.

No espaço entre a Sala dos Espelhos e a entrada da plateia há duas
maquetes. A primeira maquete foi esculpida em madeira e mostra detalhes da fachada do teatro, porém com algumas diferenças em relação
à construção. A segunda maquete reproduz a obra da artista plástica
Tomie Otake, escolhida para a restauração do teto da sala principal do
Theatro Pedro II. Também neste ambiente encontram-se o quadro denominado “Fundação de Ribeirão Preto” (1960), da artista Odilla Mestriner.

Parte da história de Ribeirão Preto e seus costumes pode ser recontada por meio da visita a esse teatro que é tombado pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, Arqueológico e
Turístico do Estado de São Paulo). O respeito ao patrimônio histórico-cultural da cidade, a noção de preservação dessa construção e a valorização da memória da cidade são aspectos que podem ser fomentados
nos alunos que visitam o Theatro Pedro II. Ademais, o cultivo das artes
e a experiência de assistir a um espetáculo de música sinfônica, como
nos programas do “Juventude tem Concerto”, da Orquestra Sinfônica
de Ribeirão Preto, podem despertar nos alunos o gosto pela música de
concerto e a oportunidade de ouvir, muitas vezes pela primeira vez,
uma apresentação desse tipo. Outra ótima oportunidade de assistir
a um concerto gratuito e instrutivo é acompanhar a série “Concertos

O último local de visitação é o auditório Meira Júnior, no subsolo do teatro. No passado, esse local serviu de salão de bailes de carnaval promovidos pela Companhia Cervejaria Paulista (para seus funcionários) e de
cassino para os grandes coronéis do café. Durante as primeiras décadas
de funcionamento do teatro esse local era conhecido como “Caverna do
Diabo”. Hoje é um espaço onde acontecem recitais, palestras e comemorações culturais.

USP-Theatro Pedro II”, promovidos pelo Departamento de Música da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP, junto à
Fundação D. Pedro II e o referido teatro.

Na década de 1960, o Theatro Pedro II se encontrava descaracterizado,
mal preservado e transformado em cinema. Toda a obra de arte de sua
sala principal estava escondida atrás de placas de madeira. Em 1980,
durante uma sessão, o recinto pegou fogo.
A mobilização da sociedade foi decisiva para a reconstrução do Theatro
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A série “Juventude tem Concerto” com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto apresenta espetáculos gratuitos para crianças e jovens aos
domingos pela manhã, às 10:30.
Consulte a agenda do Theatro Pedro II para saber as datas. “Concertos USP-Theatro Pedro II” acontecem na última terça-feira de cada
mês, às 20h30min. Os programas figuram na agenda do Theatro Pedro
II.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
São várias as possibilidades educativas, sendo possível planejar abordagens específicas em função dos objetivos didáticos e do perfil dos alunos. Recomenda-se uma preparação dos alunos para a visita, por meio
de pesquisa prévia e de atividades que despertem o interesse pelas artes, arquitetura e/ou pela história de Ribeirão Preto.
Partindo da criatividade e dos seus objetivos educacionais, os professores têm disponíveis diversos assuntos e abordagens a serem explorados
na expedição ao Theatro Pedro II. São muitas as possibilidades envolvendo o estudo em História, por exemplos: a mitologia greco-romana;
as origens do teatro; os aspectos históricos de Ribeirão Preto; costumes
e práticas carnavalescas do passado; A importância da preservação do
patrimônio histórico-cultural e restauração de prédios históricos etc.
No campo das artes, pode-se abordar temas como: Ópera; Música sinfônica e de Concerto; instrumentos musicais; Restauração de obras de
arte. A física da acústica pode ser abordada a partir da vivência das modificações de ressonância e amplificação do som em diversos pontos da
sala de espetáculos.

A cidadania e importância da mobilização social em prol de um bem
comum é outro assunto possível. Considerando o histórico do teatro,
pode-se abordar os procedimentos de proteção contra incêndios e de
segurança em espaços público.

Planejamento da atividade
O planejamento da expedição é essencial pois são muitos os assuntos
e o grau de aprofundamento que o guia da visita pode abordar. Muitas
informações estão no site do teatro, mas é preciso telefonar com 15 a
20 dias de antecedência, para agendar a visita monitorada, informando
a faixa etária e a quantidade prevista de alunos.
Ao telefonar para agendar, pode-se consultar sobre acesso de ônibus
escolar no estacionamento em frente ao teatro.
É importante lembrar aos participantes que é proibido tocar nas maquetes e entrar com comida ou bebida nas salas de apresentações.
Como material de apoio para o professor, indicamos algumas referências
apontadas no término desse texto. Também mencionamos o Projeto do
Centro de Documentação e Memória do Theatro Pedro II (CEDOM),
que, em parceria com a Fundação D. Pedro II e o Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da USP, cataloga e restaura, desde o ano de 2005, um
acervo de mais de 6.000 documentos, principalmente de apresentações
artísticas, realizadas no Theatro Pedro II, desde sua re-inauguração até
os dias atuais. inauguração
É recomendável que o professor avalie a possibilidade de conjugar a
expedição ao Theatro Pedro II com a Praça XV de novembro e entorno.
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CASA DA MEMÓRIA ITALIANA - RIBEIRÃO PRETO
O Instituto Casa da Memória Italiana é uma entidade privada, sem fins
lucrativos, fundada no ano de 2013, objetivando a promoção e preservação da história da imigração italiana, com ênfase na região de Ribeirão Preto - SP. Tal instituto, atua por meio da realização de atividades
museológica e oferece visitas em vários espaços da Casa sede que foi
doada pela família Biagi, no ano de 2014.

Localização

A casa assobradada, construída na década de 1920, reúne vários objetos, fotografias e elementos decorativos, além da infraestrutura. Todas
são reveladores dos usos e costumes da elite local da época. A localização e a arquitetura da casa destaca a influência social que os antigos
proprietários possuíam na localidade.

https://www.casadamemoriaitaliana.com.br

A Casa está em excelente estado de preservação, graças aos cuidados
constantes de seus moradores até o ano de 2012. Atualmente, o espaço é cuidado pela já referida instituição e tem destinado esforços para
manter a memória coletiva sobre a vida, o trabalho e os costumes das
famílias italianas, na região de Ribeirão Preto - SP.

Acesso

Rua Tibiriçá, 776, centro - Ribeirão Preto/SP.

Informações e Contato
(16) 3625-0692

https://www.facebook.com/casadamemoriaitaliana/
contato@casadamemoriaitaliana.com.br

Público

Todas as visitas são gratuitas, monitoradas e exigem agendamento prévio. Há dois tipos de visitas: 1) para indivíduos ou pequenos grupos de
até 13 pessoas são realizadas quinta-feira às 15hs e sábado às 10hs; 2)
para grupos grandes (até 40 pessoas) o dia e horário da visita é acertado
no momento do agendamento. O edifício não possui recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência de locomoção.

Recomendamos que as expedições didáticas sejam promovidas para
alunos a partir dos anos finais do Ensino Fundamental.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
O edifício que abriga a Casa da Memória Italiana foi idealizado pela fazendeira Joaquina Evarista Meirelles e seu filho, Joaquim Machado de
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Souza, com um estilo arquitetônico eclético, influenciado pelo estilo estadunidense da época. A construção ocorreu entre os anos de 1925 e
1926.
A partir de 1941, a casa foi adquirida pela família Biagi, sendo residência
dos membros da referida família até o ano de 2012. Em 2014, a construção foi doada ao Instituto Casa da Memória Italiana, no intuito de reunir e resgatar as memórias das diversas famílias e grupos italianos que
colaboraram para a formação e desenvolvimento da cidade de Ribeirão
Preto - SP. Desde então são realizadas oficinas, exposições e palestras,
a fim de reunir o maior número possível de documentos e relatos para
que o espaço se torne um Museu-Casa.

Desenvolvimento: Antes da expedição ao espaço, recomendamos que
o professor trabalhe com os alunos aspectos relacionados à imigração
italiana e demais tipos de imigrações que vieram para o Brasil e para a
região de Ribeirão Preto. As seguintes questões podem ser usadas como
pontos de partida para o trabalho educativo inicial nas áreas de Geografia e História: Quais foram as principais motivações dos imigrantes para
virem ao Brasil e para a localidade? Em que época os italianos vieram
para a localidade? Quais trabalhos os imigrantes italianos realizavam no
Brasil e na localidade? Quais as principais consequências da imigração
italiana (e de outras imigrações) para o processo de urbanização das
cidades brasileiras e, em especial, para a de Ribeirão Preto?

O espaço possui monitores que realizam visitas guiadas que devem ser
agendadas previamente. As visitas podem ter diferentes enfoque, pois
os monitores podem abordar aspectos arquitetônicos, aspectos voltados para as questões de gênero, de faixa etária e relações de sociabilidade entre os antigos moradores e funcionários da propriedade.

Durante a expedição, recomendamos que os alunos se atentem aos detalhes da arquitetura, os materiais, o mobiliário antigo, a explanação
do(a) monitor(a), dentre outros. Na sala de aula, aconselhamos que o
professor retome a explicação sobre os conceitos de memória, história
oral, patrimônio material e imaterial, imigração, etc.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Com alunos do Ensino Fundamental, sugerimos abordar especificamente a imigração em Ribeirão Preto - SP; compreender as influências da
imigração para o desenvolvimento da região; relacionar o acervo existente na Casa da Memória Italiana e a produção historiográfica sobre a
imigração italiana; valorizar o patrimônio material e imaterial da região
de Ribeirão Preto; estudar o desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto
e de outras cidades do interior paulista; abordar temas como a República Oligárquica considerando a memória e o patrimônio da localidade,
dentre outros.

Na sequência, o professor pode questionar a percepção dos alunos sobre a expedição realizada, buscando identificar aspectos relacionados
aos costumes dos imigrantes italianos com os dos alunos. Isso poderá
ser realizado por meio de comparação entre os objetos presentes na
casa e os de uso cotidiano dos alunos. Também é possível destacar indícios das relações de trabalho existentes entre os patrões e os empregados da casa por meio os objetos utilizados por uns e outros e, ainda,
pelos espaços que ocupavam na casa. Ainda, consideramos pertinente,
que professores e alunos levantem outros elementos que julguem relevantes para o entendimento a respeito dos costumes e das tradições
italianas.
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Outra atividade sugerida é identificar as formas de sociabilidade no espaço da moradia; discutir os conceitos de sociabilidade e as relações
de gênero e infância nos espaços privados; avaliar os lugares que cada
membro da família ocupava de acordo com a faixa etária e gênero; compreender as possíveis rupturas e permanências das diferentes formas
de sociabilidade nos espaços privados da moradia.

Organização da Expedição
As expedições educativas em grupo precisam ser agendadas. O professor precisa fazer uma visita prévia para conhecer o espaço e planejar
a atividade com os alunos. Professor e monitores devem combinar o
enfoque que se pretende no momento do agendamento.
Salientamos que a visita guiada para focalizar o espaço e as relações de
sociabilidade entre patrões e empregados acontece com um percurso
invertido, ou seja, o início da expedição se dá pelas portas dos fundos e
segue a lógica do acesso das alas destinadas aos funcionários em contraposição aos aposentos prioritários e mais suntuosos da Casa.

Desenvolvimento: Previamente, na sala de aula, o professor pode trabalhar com os alunos as relações de sociabilidade e os diferentes usos
dos espaços da Casa. As definições dos papéis de gênero e o conceito
de infância também podem ser interessantes para serem abordadas em
aulas. No decorrer da expedição algumas indagações poderão ser realizadas pelo professor, tendo em vista tais aspectos:

É essencial que o responsável pela expedição planeje e organize a
questão dos transportes para o grupo considerando as diversas opções:
carro próprio ou contratado, transporte público, ônibus fretado, etc.

- quais espaços são “destinados” aos homens, às mulheres e as crianças?

Para saírem da escola, os alunos menores de idade precisam da autorização assinada pelos responsáveis. Recomendamos que os alunos estejam munidos de seu documento de identificação. A Casa permite o uso
de máquinas fotográficas e celulares para fazerem registros. Para possíveis anotações, os alunos poderão levar cadernos ou blocos, canetas
ou lápis. Na Casa, não há espaços para descanso ou alimentação. Não é
permitido a entrada com alimentos e bebidas.

- existem espaços específicos da Casa que eram destinados aos empregados? Se localizam no interior da residência ou fora dela?
- por conservar as estruturas físicas originais, quais são os espaços para
as crianças? Onde elas costumavam brincar?
Após a expedição, o professor pode propor aos alunos uma reflexão sobre as relações de poder na sociedade brasileira, durante a primeira
metade do século XX, bem como as relações patriarcais existentes até
os dias de hoje. Essas relações de poder são evidenciadas a partir das
observações dos objetos, dos quartos, dos móveis, enfim, de toda a estrutura que serve como fonte de conhecimento histórico.
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PARQUE CURUPIRA - RIBEIRÃO PRETO
O Parque Curupira, oficialmente denominado Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali, é uma antiga área de exploração de basalto localizada na
zona leste de Ribeirão Preto - SP e convertida em parque urbano, sendo
inaugurado em 18 de novembro de 2000. É a maior área verde urbana
de Ribeirão Preto, com 152 mil metros quadrados. Recebe, diariamente, praticantes de caminhadas, corridas e outras atividades físicas. Além
disso, é uma importante referência para turistas e moradores interessados em atividades de lazer ao ar livre. As condições de infraestrutura,
a facilidade de acesso a partir de diversos pontos da cidade e o grande
potencial para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de diversas temáticas presentes nos currículos escolares fazem do
Parque Curupira uma excelente opção para educação em espaço não
formal.

Informações e Contato
Secretaria Municipal de Turismo: (16) 36326060
Zeladoria do Parque Curupira: (16) 39314448
http://www.ribeiraoturismo.pmrp.com.br/PontoTuristico/Index/parque-curupira

Acesso
Entrada Gratuita. Funcionamento: todos os dias, das 6h às 20h. O parque possui amplo estacionamento na Portaria principal. Possui pontos
de acessibilidade, banheiros, cantina e sinalização dos espaços. Não são
recomendadas atividades durante o período noturno já que a visibilidade fica comprometida.

Público
O Parque Curupira possibilita o desenvolvimento de atividades educativas com alunos de todas as faixas etárias e dos vários segmentos da
Educação Básica e Superior. O local é amplo e oferece condições para
que vários grupos realizem diferentes atividades ao mesmo tempo.

Quando ir?
O Parque Curupira pode ser visitado o ano todo. Recomenda-se atenção
especial aos horários de maior insolação e aos períodos do ano em que a
umidade relativa do ar atinge índices mais baixos. Lembre-se de consultar a
previsão do tempo para o dia da expedição.

Localização
Av. Costábile Romano (Portão Principal), Rua Irineu Ferreira (Portão 2) e
Rua dos Catetos em Ribeirão Preto – SP.
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DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
O Parque do Curupira possui pistas asfaltadas que possibilitam diferentes percursos para a sua exploração. A pista externa, mais longa, percorre os limites do parque e apresenta áreas com inclinações acentuadas
que exigem maior esforço durante a caminhada. Nesse trajeto, há várias
espécies arbóreas, além de uma boa vista da pista menor e do entorno
do parque. Cercas de alambrado foram instaladas nos pontos em que há
risco de queda, caso algum visitante se desvie das pistas para observar
a parte mais interna do parque. Existem bancos e bebedouros ao longo
desse trajeto, sendo possível acessar a pista menor em pontos específicos.
A pista interna, de menor extensão, margeia o lago e as cachoeiras (ambos artificiais). Nessa área há um palco para eventos e uma ampla área
gramada, a partir da qual é possível visualizar, com melhor detalhamento, o paredão de basalto que se destaca na paisagem do parque.

POTENCIALIDADES DO ESPAÇO
Parques urbanos são espaços privilegiados para atividades educativas.
Permitem o desenvolvimento de diferentes olhares para as questões
socioambientais por meio da análise das contradições que caracterizam
a (re)construção do espaço urbano e que estão materializadas na paisagem.
Superando a ideia de simples contemplação, a expedição ao Parque
Curupira possibilita reflexões sobre as paisagens, o processo histórico
de uso e ocupação do solo e as funções do parque urbano em Ribeirão Preto. Pode-se, portanto, promover um olhar crítico para a cidade

e seus modos de produção, além de discutir o papel que sua população
deve (ou deveria) assumir num contexto de autonomia e cidadania.
O amplo espaço pode ser utilizado para diversas atividades lúdicas,
como jogos cooperativos, que estimulem a solidariedade, a participação, a resolução de problemas de forma coletiva e outros valores humanos. É possível organizar rodas de leitura associando lazer, bem-estar e
aprendizagem.
Os alunos podem ser estimulados a descrever as paisagens, a observar
elementos da fauna e da flora, estabelecendo relações entre conceitos
básicos de Ecologia identificáveis ao longo do parque.
Por se tratar de uma área verde em meio a uma densa região urbana, é
oportuno discutir a importância dessas áreas para o microclima urbano,
levantando hipóteses relacionadas às diferenças de sensação térmica
entre esse lugar e outros espaços da cidade. O escoamento superficial
das águas pluviais, o processo de infiltração/percolação, a cobertura do
solo em áreas urbanas e as enchentes fazem parte das importantes temáticas que podem ser correlacionadas ao longo da expedição.
Recomendamos o registro das atividades, tanto pelo professor quanto
pelos alunos, através de vários recursos tecnológicos e que esses registros sejam retomados em outros momentos. Produção de vídeos, organização de exposição fotográfica, desenhos e croquis são exemplos
de ferramentas e ações que potencializam a experiência de andar pelo
parque e que contribuem no compartilhamento de opiniões e de sensações vivenciadas por todos.
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Oriente sobre a observação do solo, das rochas, das copas das árvores e
da diversidade de espécies que existe no local. Solicite que pensem nos
caminhos que a água da chuva percorre dentro do parque e nos bairros
do entorno e as possíveis consequências nesses diferentes lugares. Se
possível, leve um termômetro e compare a temperatura aferida em
diferentes pontos do parque e relacione com as temperaturas que
seriam registradas em outros lugares da cidade. Estimule os alunos a
fotografar diferentes momentos da expedição e aproveite o material
produzido para ampliar as discussões em sala de aula. Organizar uma
exposição fotográfica pode ser uma boa estratégia de socialização dos
resultados.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Atividade A – Observação da Paisagem
Esperamos que essa atividade contribua na compreensão do conceito
de paisagem e dos processos naturais e antrópicos que resultam em
sua transformação. A paisagem e o espaço geográfico estão entre os
conceitos basilares da Geografia e a discussão prévia ajudará os alunos
na realização da atividade proposta.
Apresentando diferentes imagens de vários lugares do Brasil e do mundo, esperamos que estimule a percepção dos elementos que constituem essas paisagens e como elas são produzidas ao longo do tempo
em diversos processos naturais e sociais. É importante explicar o que
são os planos de uma paisagem e orientar o grupo na identificação desses planos. Aproveite para discutir os conceitos e os tipos de uso dos
espaços públicos, das áreas verdes urbanas, parques urbanos, etc.

Atividade B – Orientação Espacial
Nessa atividade propomos o trabalho com a orientação espacial. Recomendamos que sejam abordadas, previamente à expedição, as possibilidades de orientação a partir de elementos naturais e da bússola.
O mapa do parque e bússolas são essenciais nessa atividade. Pode-se
adaptar um mapa a partir do Google Maps, do Google Earth ou de alguma base cartográfica disponível no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (Secretaria de Planejamento). Na impossibilidade de oferecer
bússolas aos alunos, oriente que baixem em seus celulares uma bússola virtual. É recomendável que o professor faça uma curadoria desses
aplicativos e indique aqueles que apresentam melhor funcionalidade.
Uma bússola por grupo será suficiente. Produza previamente com seus
alunos alguns objetos a partir de garrafas pet que servirão para destacar alguns pontos dos trajetos indicados (Figura 1). Nessa atividade, es-

Quando chegarem ao parque, estabeleça um caminho a percorrer e
selecione alguns pontos em que os alunos possam parar e observar a
paisagem. Determine um tempo para a observação. Questione sobre os
elementos que percebem, se são naturais ou culturais e quais as suas
possíveis funcionalidades (ecológica e social). Nesse momento, é importante destacar como as percepções podem ser diferentes e como a
observação da paisagem é subjetiva. Estimule a identificação e caracterização dos diferentes planos perceptíveis em cada ponto de observação e como o parque tornou-se um espaço diferenciado e até mesmo
de refúgio para algumas espécies em uma área densamente povoada.
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ses objetos serão denominados sinalizadores e serão diferenciados por
equipe a partir da cor da tampinha ou por retalhos de tecidos coloridos
presos entre a tampa e boca da garrafa.

Figura 1 – Sinalizadores feitos a partir de garrafa pet.
Fonte:preparado pelos autores (2018)

Inicie a atividade solicitando que observem a posição do sol considerando o horário naquele momento. Questione os alunos sobre o movimento aparente do sol e em quais direções estão o nascer e o pôr do sol.
Organize os alunos em grupos e peça que posicionem o mapa de acordo
com essas conclusões e o uso da bússola. É importante que registrem
no mapa a referência “Norte” (N↑). Desse modo, os alunos poderão
relacionar sua localização naquele momento, os pontos cardeais e a sua
posição na representação cartográfica.
Em seguida, forneça aos grupos um roteiro com informações que indiquem de três a cinco sequências de deslocamento ao longo da área
gramada localizada na parte mais interna do parque, margeada pela
pista menor. Indique a quantidade de passos, o ponto de partida e os
sentidos desses deslocamentos considerando o uso dos pontos cardeais
(Ex: cinco passos a leste, três passos no sentido Norte, quatro passos
a oeste, etc.). Cada etapa do deslocamento deve ser marcada com os
sinalizadores. Mude a ordem das sequências de um grupo para outro.

Lembre-se de que o tamanho do passo de um adulto não é equivalente
ao de uma criança. Faça uma adaptação considerando as características predominantes em seu grupo. Organize sequências que estimulem
o deslocamento em vários sentidos e que fiquem restritas ao espaço
delimitado pela faixa asfáltica. Desse modo, a atividade não incomodará outros visitantes que estejam caminhando nessa área e você terá
condições de visualizar todos os grupos. Esclareça que as orientações
propostas não pedem a entrada do grupo em nenhum trecho de mata
ou dentro do lago e que devem respeitar a referida faixa.
Delimite um tempo para que realizem a atividade e retornem a um
ponto de encontro. Verifique com os grupos o posicionamento dos sinalizadores e as orientações recebidas. Peça que cada grupo avalie o
seu desempenho e quais as possíveis dúvidas que tiveram ao longo da
atividade.

Planejamento da atividade
Faça o agendamento prévio com os responsáveis pela gestão do Parque
Curupira através dos contatos apresentados anteriormente. Organize
um roteiro com o percurso que pretende realizar dentro do parque destacando os locais de parada e quais os assuntos que pretende abordar
em cada momento. Elabore um termo de autorização aos pais detalhando local, data, horário, objetivos da atividade e quais as pessoas
responsáveis pelo monitoramento dos alunos.
Trata-se de um espaço amplo e o grupo pode se dispersar. Ofereça aos
alunos um croqui do espaço interno do parque indicando o trajeto a ser
seguido e, se possível, destaque alguns elementos que devem ser ob- 32 -

A facilidade de aproximação da margem do lago deve ser considerada
com atenção, por oferecer risco, principalmente às crianças. Durante o
agendamento, consulte as normas do parque e oriente os alunos. Jogar

servados com maior atenção. É uma ótima oportunidade para abordar a
linguagem cartográfica, a visão vertical e a orientação com seus alunos.
Solicite o transporte com antecedência. Verifique se a empresa contratada tem boas referências para esse tipo de transporte. Utilize a pequena pista que liga a entrada principal do parque à Avenida Costábile Romano para embarque e desembarque dos alunos. Verifique se é
possível acessar o parque pela entrada lateral, na Rua Irineu Ferreira. É
uma rua com menor movimento de veículos e que conta com guarita e
a presença da guarda municipal.

lixo em local adequado, não alimentar os animais, respeitar os demais
visitantes, não retirar folhas, flores e frutos estão entre as principais
normas do parque.
SAIBA MAIS
BARGOS, Danúbia C.; MATIAS, Lindon F. Áreas verdes urbanas: um estudo
de revisão e proposta conceitual. REVSBAU – Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Piracicaba/SP, v.6, n.3, 2000, p.172-188. Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/geoget/acervo/artigos/areas%20
verdes%20urbanas%20Danubia.pdf. Acesso em: 15 set. 2018.

Aproveite o deslocamento escola-parque-escola para destacar elementos da paisagem urbana e agregar essas observações às discussões propostas.
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É importante visitar o parque antes da expedição e verificar se as condições locais estão adequadas aos objetivos que pretende desenvolver.
A falta de manutenção podem inviabilizar a expedição ou exigir adequações ao roteiro de trabalho.
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vegeta%C3%A7%C3%A3o%20nos%20centros%20urbanos.pdf. Acesso em:
26 set. 2018.

Verifique a previsão do tempo para o dia programado. Oriente os alunos
quanto ao uso de protetor solar, boné, tênis ou outro calçado fechado.
Chinelos e sandálias não são recomendados e podem arrebentar. Sugira
que levem uma garrafinha com água e, de acordo com a duração prevista, quais os tipos de lanche são mais adequados (estimule o consumo de

LONDE, Patrícia R.; MENDES, Paulo Cezar. A influência das áreas verdes na
qualidade de vida urbana. HYGEIA – Revista Brasileira de Geografia Médica
e da Saúde. 10(18): 264-272. Junho de 2014. Disponível em: http://www.
seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/26487/14869. Acesso em: 15
set. 2018.

frutas). Se houver uma pausa para lanche, utilize as mesas localizadas
nas proximidades da entrada principal ou leve uma toalha para acomodar os alimentos num local adequado para piquenique. Incentive a ideia
de lanche comunitário.
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2018.
RIBEIRÃO PRETO. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cartilha Vamos
Arborizar Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: 2008. 40p. Disponível em: http://
www.ribeiraopreto.sp.gov.br/smambiente/cartilha.pdf Acesso em: 03 set.
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CEMITÉRIO DA SAUDADE - RIBEIRÃO PRETO
O Cemitério da Saudade de Ribeirão Preto foi construído na área do
lote rural nº 16 da 3º Secção do antigo Núcleo Colonial Antônio Prado
e seu funcionamento teve início em 31 de agosto de 1893. Funciona
até hoje como importante aparelho municipal que contribui tanto sanitária quanto culturalmente. Esta necrópole carrega inúmeros dotes
artísticos, arquitetônicos e históricos relacionados aos seus túmulos e a
memória de seus mortos. Isto, contribui para que os educandos tenham
uma introdução à história regional e social.

Localização: Av. Saudade, 1775 – Campos Elíseos, Ribeirão Preto-SP.

O horário recomendado para se iniciar uma expedição com os alunos é das 7h às
10h, quando a incidência do sol é mais branda. Evite visitar durante períodos
muito quentes.
Informações e Contato
(16) 3626-4781 e-mail: cemitério.saudade@pmrp.com.br

Público
Acesso

Pode-se promover expedições didáticas para este espaço com público de qualquer idade. No entanto, o educador deve realizar alguma
atividade para sondar as condições de maturidade emocional de seus
alunos, avaliando em que medida estão preparadas estão para a expedição do sepulcrário.. É recomendado que se realize as expedições ao
cemitério a partir dos anos finais do Ensino Fundamental. É importante
a mediação do professor na identificação de alunos que passaram por
traumas ou situações difíceis relacionadas à morte. Sugerimos que as
expedições ocorram em grupos pequenos para um melhor aproveitamento da atividade.

Espaço público de acesso gratuito
Horário de funcionamento para visitantes: das 7h às 18h
Horário de funcionamento da administração: das 7h30min às 11h e das
13h às 17h30min.
Horário de sepultamentos: das 8h30min às 11h e das 13h às 17h.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
O espaço é organizado em um total de 32 quadras, dividido por avenidas e ruas sinalizadas com placas indicadoras. Além dos túmulos convencionais, o local também possui as gavetas ossuárias em seus muros.
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A acessibilidade é limitada às avenidas e algumas ruas, pois o percurso
entre os túmulos, por vezes se apresenta desafiador. O educador deve
se atentar, caso haja algum educando com deficiência, pois ele terá dificuldades de acesso a determinadas partes da necrópole pela falta de
espaço ou deterioração do terreno. A arborização é pouca, concentrada
nas avenidas principais, o que eleva ainda mais a exposição ao sol. O
croqui a seguir, disponibilizado pelo site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto contribui para a melhor compreensão da organização do
espaço.

função de características diversas de seus túmulos. O espaço pode ser
usado para diferentes tipos de atividades para problematizar conteúdos
curriculares. O educador pode tratar temas da história local e regional,
abordando diferentes perspectivas culturais e/ou sociais que foram e
ainda são apresentadas, como por exemplo, a variedade dos túmulos
no que se refere às dimensões (monumentalidade) e caracteristícas artistico-arquitetônicas que podem refletir as desigualdades sociais.
A morte imita a vida na diferença social desses indivíduos. Os mais ricos
são sepultados nas avenidas de principal fluxo do cemitério e os pobres
nas periferias, onde se encontram os túmulos mais simples e, por fim,
as gavetas ossuárias junto aos muros do local. Seguindo essa linha de
raciocínio, pelo menos em parte, a sociedade dos mortos é um “espelhamento” da sociedade dos vivos.
Além da temática socioeconômica é adequado tratar esse “espelhamento” no tocante aos aspectos socioculturais por meio da religião. No
cemitério há túmulos que se destacam em número de visitações, por
exemplo, o do Menino Zezinho, ao qual a religiosidade popular atribui
inúmeros milagres, o que evidencia novos aspectos da ideia de patrimônios da fé.

CROQUI 1 - Representação espacial do Cemitério da Saudade de Ribeirão Preto, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

O Cemitério da Saudade é muito representativo do ponto de vista artístico, arquitetônico, patrimonial (material e imaterial) e histórico em

É possível também abordar os ritos e a relação da humanidade com
a morte na perspectiva da Filosofia e Sociologia, focando a diferença
dos contextos sociais e históricos. Por exemplo, quando a religiosidade
hegemônica era o catolicismo havia a preocupação de que o enterro
ocorresse em “terreno santo” para se garantir a vida eterna. Após a
ascensão da laicização, os símbolos e ritos do catolicismo passaram a
conviver com outros conjuntos simbólicos como os ramos de café, em
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referência a riqueza de determinados grupos sociais em período histórico

túmulos ou a ausência deles terão de ser anotados no caderno de campo para confeccionar as legendas da exposição.

específico, ou bustos de personalidades influentes na política e economia local.

Conteúdos: História / Artes / Sociologia / Filosofia

O campo das Artes pode ser estudado por meio da Arquitetura, versando sobre os diferentes estilos de construções dentro do espaço, entre
outras possibilidades que podem ser articuladas, por exemplo, com a
Geografia e a origem dos materiais usados nos túmulos. É o caso do
mármore de Carrara, trazido pelos imigrantes italianos que com o tempo tornou-se raro, e por isso, substituído pelo mármore comum, granito
ou bronze, que nos túmulos mais simples foram trocados por materiais
mais acessíveis: bronze, azulejo, tijolo e vidro.

Recursos: Caderno de campo e celular ou máquina fotográfica.
Produto final: Apresentação fotográfica em ambiente escolar feita pelos educandos para os demais usuários da escola e seus convidados.
- Os educandos farão alongamentos e aquecimentos físicos antes de
realizar a expedição. Durante o mesmo, o educador construirá um diálogo ao redor dos benefícios de uma atividade física.
- Os educandos anotarão suas dúvidas e seus “feedbacks” para que após
o expedição seja realizada uma discussão.
- Os educandos poderão fazer uso de um caderno de campo, explicado e
montado anteriormente para que tudo que for considerado pertinente
para ele, possa ficar registrado.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1 - Trabalhar com fotografias e investigação
Os educandos deverão fotografar três túmulos de sua escolha em um perío-

- Os educandos poderão realizar filmagens no interior da necrópole para
que após a expedição, numa data estabelecida consensualmente, possa
ser realizada a produção de vídeos e como resultado, uma exposição na
escola. Também se aplica isso para as fotografias ou desenhos.

do de dez minutos. Entre os túmulos escolhidos um deverá ser um luxuoso
e os outros dois não luxuosos. A escolha será de responsabilidade total do
educando. Logo após, o educador selecionará três fotos de três educandos
diferentes e identificará os tipos de materiais envolvidos nas construções, seus

- Os educandos poderão incorporar os guias também. Eles podem guiar
(se atentando ao tempo de expedição) os demais aos túmulos de suas
famílias para que se possa ouvir suas histórias, opiniões e sentimentos
em relação aos familiares e a morte.

os elementos simbólicos, sua decoração e o posicionamento geográfico dos
túmulos escolhidos para analisar os significados sócio-histórico e culturais que
evidenciam as desigualdades sociais, bem como a pluralidade religiosa, artística e cultural. As demais fotos, juntamente com as escolhidas serão parte de
uma exposição organizada no ambiente escolar com o tema: “Desigual-

- Os educandos poderão realizar entrevistas com os frequentadores e os
trabalhadores do local. Logicamente, tendo em mãos um questionário

dade Social na Cidade dos Mortos”, ou outro tema que o educador ou
os educandos julguem pertinente. Os dados encontrados inscritos nos
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já elaborado anteriormente à expedição. Podem-se realizar desde de
perguntas subjetivas e sentimentais a perguntas concretas e técnicas,
claramente tendo uma noção de ética e respeito para com o entrevistado.

Após a expedição, de volta à sala, o professor poderá realizar uma autoavaliação e mediar a montagem de uma exposição intitulada “Olhares
geográficos sobre a religiosidade” com os alunos.
Conteúdos: Geografia / Artes / Sociologia / História
Recursos: Caderno de campo e celular ou máquina fotográfica

2 - Geografia das religiões e localidade
O professor pode iniciar a aula perguntando qual a religião dos educandos para elaborar um gráfico da sala. A partir deste levantamento é adequado propor uma pesquisa das religiões levantadas em sala e outras
de matriz africana (Lei 10.630/03) para apresentação em sala de aula.
Fazer um levantamento estatístico das instituições religiosas presentes
no município de Ribeirão Preto e suas respectivas zonas por meio do
Atlas Geográfico de Ribeirão Preto.
Como forma de complementação e enriquecimento pedagógico o professor continuará os estudos no espaço do Cemitério:
Na expedição ao cemitério o professor poderá adotar várias estratégias
no sentido de mostrar e analisar com os alunos a grande diversidade religiosa existente no Cemitério da Saudade. Algumas possibilidades são:
Túmulo do Menino Zezinho, Túmulo das almas, Cruzeiro, Menino da
Piedade, Mausoléu da maçonaria Estrela d’oeste, Túmulo dos Padres,
Capela central, Túmulo da Nossa Senhora da Cabeça e Túmulo das Irmãs
Ursulinas.
Durante a expedição o professor poderá relacionar os elementos conceituais vistos e debatidos em sala com a paisagem, as formas e os itens
presentes nos túmulos como amostragem da cultura material das religiões presentes no Brasil.

Produto final: Apresentação fotográfica em forma de exposição (com
placas explicativas e monitores) no ambiente escolar feita pelos alunos.
Esta exposição poderá ser montada com horários definidos para cada
sala de aula com alunos monitores.

Planejamento da atividade
Contate o administrador previamente à expedição, solicitando autorização da mesma, para que não haja complicações e impedimentos do
ato. É terminantemente essencial que o responsável pelos educandos
se atente ao transporte. Isso dependerá das limitações que cada um
possui, ou seja, se os alunos têm a possibilidade de ir de carro próprio
ou contratado, ônibus urbano, fretado, doado, etc. Quando menores de
idade, deve-se fazer o uso da autorização mediante assinatura dos responsáveis. Traçar um roteiro anteriormente é imprescindível para que
o foco das atividades seja mantido, visto que o local é relativamente
vasto. Recomenda-se que pelo menos, os alunos estejam munidos de
seu documento de identificação, garrafa d’água, protetor solar e chapéus. Celular ou máquinas fotográficas são de grande ajuda também,
para registrar os momentos através das fotografias. Lembrando que os
estudantes devem-se atentar a divulgação das mesmas, lembrando de
não divulgar o nome de famílias e indivíduos.
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Deve-se ir aos cemitérios com predisposição para libertar-se de preconceitos e/ou esteriótipos e aprender o quanto as necrópoles podem ser
espaços de visitação afetiva, estudos, admiração artística, arquitetônica e ambiental, meditação, tranquilidade e religiosidade plural. O Cemitério da Saudade de Ribeirão Preto não foge dessas possibilidades e
funcionalidades e, por isso, pode ser compreendido e preservado como
expressão material da identidade comunitária na qual está inserido. A
seguir, estão indicadas algumas referências bibliográficas para possíveis
aprofundamentos que contribuam com o planejamento e o êxito do trabalho.

CARVALHO, Luiza F. Os cemitérios artísticos como laboratórios de estudos. Revista MOUSEION, Canoas, n.25, dez. 2016, pp.75-89
Projeto DOC 2012 “In Memoriam” https://www.youtube.com/watch?v=x0-AtctFI_8
GIAMPAOLI, M. Quando o laicismo não é mais um princípio: cemitérios
e setores confessionais em Île-de-France. Revista Agenda Social, Rio de
Janeiro, v. 9, n. 2, p.6-17, 2015.
LASTORIA, A. C. (Org.). Atlas Escolar Histórico, Geográfico e Ambiental de
Ribeirão Preto. 1. ed. Ribeirão Preto: FFCLRP/USP, 2008. v. 300. 140p .
MARTINS, J. de S. O que a morte não leva. Jornal da Usp. São Paulo, p. 1-5.
out. 2008.
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ASSENTAMENTO MÁRIO LAGO - RIBEIRÃO PRETO
O Assentamento Mário Lago é formado por 264 pequenos lotes rurais
que ocupam parte da antiga Fazenda da Barra, desapropriada para fins
de reforma agrária pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA),
em 2007. Tal assentamento faz parte de um Projeto de Desenvolvimento Sustentável, denominado PDS da Barra que se destaca pela produção
agrícola de alimentos baseada nos Sistemas Agroflorestais (SAFs). Diferente do sistema agrícola convencional, adotado na maior parte do território brasileiros, os promotores dos SAFs propõem uma produção de
alimentos sem uso de agrotóxicos ou insumos químicos. Neste espaço,
alunos da Educação Básica até Ensino Superior poderão conhecer um
assentamento da reforma agrária, entender melhor sobre a produção
baseada nos Sistemas Agroflorestais (SAFs) e até vivenciar a dinâmica da vida rural. Assim, uma expedição envolvendo esse espaço pode:
romper preconceitos contra assentados; despertar ou fortalecer a consciência quanto a importância da proteção ao meio ambiente; aumentar
os conhecimentos sobre alternativas para a produção de alimentos e
estimular reflexões sobre a questão fundiária no Brasil.

Adultos e crianças, a partir de 6 anos de idade, podem realizar atividades didático-pedagógicas. Dependendo da faixa etária a organização do
assentamento oferece visitas monitoradas definidas de acordo com os
objetivos do grupo.
É possível realizar visitas exploratórias para conhecer a história e o
modo de vida de famílias camponesas. Para os estudantes do Ensino
Fundamental e Médio recomendamos a expedição para conhecer a produção nos SAFs e como realizam a comercialização da produção.

Localização
O Assentamento Mário Lago está localizado no extremo leste do município de Ribeirão Preto-SP, próximo aos bairros do Ribeirão Verde, Parque Residencial Cândido Portinari e Parque dos Flamboyans.

Quando ir?
A expedição pode ser realizada durante todo o ano, entretanto, em períodos
chuvosos o acesso ao local fica mais difícil. As visitas podem ser realizadas
durante o dia todo, contudo as realizadas no período da manhã, são mais
agradáveis, em virtude do município atingir altas temperaturas durante o
ano inteiro.

Público
O Assentamento Mário Lago está aberto para pessoas interessadas em
passar um dia em atividades no campo, conhecer o trabalho nos SAF’s e
as áreas de preservação.
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Informações e contato
Facebook: https://www.facebook.com/agroflorestamariolago/
Whatsapp: (16) 99709-6916 (Falar com Patrícia)
e-mail: pjoianunes@gmail.com

Acesso
Para realizar a expedição, é necessário agendar com antecedência, sendo cobrada uma taxa para as visitas guiadas. Há também a opção de
se contratar um café da manhã ou almoço caseiro no Assentamento.
É possível dialogar com os membros do assentamento para definir valores especiais para os grupos e as escolas públicas. Cadeirantes terão
dificuldades para o deslocamento, uma vez que as superfícies do local
são irregulares e de terra.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
Os SAFs podem ser identificados no assentamento por meio dos cultivos em meio às árvores de maior porte. Os lotes ou sítios possuem no
máximo 2 hectares. A pequena área dos lotes pode ser observada facilmente pelo visitante ao percorrer as estradas do assentamento.
Os banheiros disponíveis localizam-se na sede do assentamento.
A área que abriga o Assentamento Mário Lago pertenceu à Fundação
Sinhá Junqueira e foi arrendada pela Usina da Pedra, para plantação de
cana-de-açúcar. A expansão do plantio impulsionou o desmatamento
e o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DPRN)

abriu inquéritos civis para investigação do desmatamento, realizado
nas áreas de reserva legal, nas áreas de preservação permanente e na
drenagem das áreas de várzea do Rio Pardo. Em 1993, foram constatadas irregularidades e a Fazenda da Barra recebeu seguidas multas pelos
passivos ambientais. Nos anos de 1999 e 2000, o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) classificou a fazenda como uma
grande propriedade improdutiva. No ano de 2003, o Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), o Departamento Estadual de Proteção
dos Recursos Naturais (DEPRN), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e o Ministério Público Estadual afirmaram que a Fazenda da Barra estava parcialmente abandonada e que
os locais de exploração agrícola ocupavam áreas de reserva legal com
intensivo uso de agrotóxicos, representando um risco de contaminação
para o Aquífero Guarani. No mesmo ano, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) organizou o primeiro acampamento a fim de
pressionar o governo federal, através do INCRA, para desapropriação da
área vizinha à Fazenda da Barra. O acampamento Mário Lago abrigava,
inicialmente, 400 famílias. Após muitas idas e vindas das famílias acampadas e uma intensa luta campesina, em 2007, as terras da Fazenda da
Barra foram desapropriadas para fins da Reforma Agrária e com a admissão de posse da área, iniciaram-se as reuniões para discutir o modelo de assentamento que seria implantado nessa fazenda. É importante
destacar que a antiga Fazenda da Barra possuía uma área de 1.541,34
hectares. Durante o processo de assentamento foram organizados três
acampamentos, homologados junto ao INCRA.
Ribeirão Preto é apresentada como a capital brasileira do agronegócio,
entretanto esta produção (monocultora baseada em grandes proprieda- 42 -

Um dos objetivos dos PDS, como mencionado, é a produção agroecológica e a preservação ambiental. Outro objetivo é estimular práticas
cooperativas e associativas, o que se realiza por meio da organização de
quatro cooperativas no assentamento. É relevante destacar que a proximidade do Assentamento Mário Lago com a área urbana do município,
possibilita a comercialização de alimentos agroflorestais diretamente
aos moradores da localidade.

des) apresenta contradições do ponto de vista social e ambiental. Parte
do município, bem como a área do assentamento está localizado em
área de afloramento do Aquífero Guarani. Este é um dos maiores mananciais de água doce do mundo. As atividades agrícolas, em especial
a monocultura de cana-de-açúcar, utiliza produtos químicos com um
grande risco de contaminação do aquífero. Neste sentido, uma produção de alimentos livre de agrotóxicos potencializa a preservação deste
recurso hídrico na localidade.

A adoção dos SAFs representa uma nova perspectiva para o uso da terra, confrontando os sistemas convencionais de produção de alimentos,
desta forma, a agrofloresta fundamenta-se em um complexo sistema de
produção agrícola, no qual são plantados, no mesmo espaço e no mesmo tempo-período, hortaliças para colher em 45 dias, cereais para colher em 90 dias, raízes para colher em 180 dias, e frutíferas, para colher
em um ano ou mais, possibilitando a preservação e recriação da vida.

A discussão sobre a formação de um assentamento com base no modelo
produtivo agroflorestal deu-se desde o início do primeiro acampamento
em 2003, assim, a partir de 2007, o INCRA, o Ministério Público e os
movimentos sociais, discutiram qual seria o melhor projeto de assentamento para a Fazenda da Barra. Especificamente no Assentamento Mário Lago foram assentadas 264 famílias, em lotes de aproximadamente
1,7 ha, por meio de um Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS).
Essa modalidade de assentamento requer que as famílias assentadas
tenham um compromisso com a produção sustentável, agroecológica e
a preservação ambiental. Isso significa que a área da antiga fazenda foi
dividida em lotes que devem, além de produzir alimentos sem uso de
agrotóxicos, garantir a preservação ambiental em áreas de reserva. As
áreas de reserva totalizam 30% da área do assentamento.

Atualmente o assentamento iniciou um processo de certificação participativa vinculado a Associação Agroecológica Terra Viva de Ribeirão
Preto e região, formada por consumidores, comerciantes e produtores
agroecológicos. A certificação orgânica é necessária para a expansão da
comercialização dos produtos do assentamento, bem como a garantia
ao consumidor quanto aos cuidados no processo de produção agrícola
e qualidade dos produtos .

As famílias que ali vivem, produzem hortaliças, frutas e outros gêneros
agrícolas e animais de pequeno porte (galinhas caipiras) que são comercializadas de diferentes maneiras: em feiras de produtores rurais e com
a organização de cestas de alimentos agroflorestais, entregues semanalmente às famílias que as adquirem, chamados de co-produtores.

POTENCIALIDADE
O fato de proporcionar uma experiência relacionada ao meio rural com
observação de práticas agrícolas sustentáveis, em uma área próxima à
cidade, já é por ela mesma uma atividade rica em vivências diferenciadas para a maioria dos alunos.
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Esta descrição inicial nos permite propor a discussão sobre a questão
fundiária no Brasil, a organização dos movimentos sociais e, em especial, a dinâmica organizacional de luta do MST. Além disso, a expedição ao assentamento possibilita abordar temas como: a utilização dos
agrotóxicos na produção dos alimentos, os conceitos de agroecologia e
agrofloresta, a conservação ambiental e as práticas cooperativas e associativas.
Conteúdos de Ciências Naturais e Ciências Humanas podem ser explorados por meio da investigação sobre as práticas de conservação do solo,
composição dos solos na área de afloramento do Aquífero Guarani, produção agrícola sustentável, histórias de vida dos camponeses e a questão fundiária no Brasil.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Em geral, a organização do assentamento recepciona os visitantes e
estabelece uma roda de conversa com assentados. Isso possibilita que
suas histórias de vida sejam compartilhadas, possibilitando aos alunos
a compreensão sobre o significado de uma prática agrícola sustentável
e concepção sobre sistemas agroflorestais. A partir dessas informações
eles poderão constatar que existe outra forma de produção, além da
convencional monocultora e com utilização agrotóxicos.
Por ser uma área de recarga do Aquífero Guarani, um aspecto que pode
ser trabalhado pelos professores de Geografia é a formação do aquífero, observação de como se encontra a situação ambiental da área de
recarga, se há florestas e onde elas estão. Lembrando que na história
da ocupação da Fazenda da Barra, uma das questões que levou os mo-

vimentos sociais do campo a ocuparem a propriedade foi o fato dela
ter desenvolvido atividades agrícolas em área de reserva legal, em Área
de Preservação Permanente (APP) do rio Pardo, com uso excessivo de
agrotóxicos colocando em risco o Aquífero Guarani e assoreamento do
rio Pardo.
Ao percorrem o Assentamento os alunos poderão visualizar a pequena
extensão dos lotes. Nesse momento, o professor pode discutir a questão da desigual estrutura fundiária do país. De um lado existem milhares de pequenas propriedades, muitas vezes com extensão insuficiente
para produção e o sustento de uma família e de outro lado, a maior
parte do território está concentrada em um número muito pequeno de
proprietários rurais (latifúndio), muitas vezes improdutivas.
Havendo a possibilidade, pois existe um custo, os alunos poderão tomar
o café da manhã ou almoçar com os produtos cultivados pelas famílias
do assentamento.
Após voltarem para a escola, é importante que o professor retome as
questões observadas pelos alunos e aprofunde a temática com pesquisas, filmes, e discussões. O professor pode propor aos alunos uma exposição fotográfica com as fotos do assentamento e a elaboração de
legendas baseadas nos estudos realizados.

Organização da expedição
A primeira ação a ser tomada é entrar em contato com a organização
do assentamento para verificar a disponibilidade da equipe de recepção
dos estudantes no local. Eles tem uma proposta educativa para divulgar
o trabalho do assentamento junto à sociedade, no entanto, necessitam
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organizar a logística para a recepção. Eles não podem receber grupos
sem agendamento prévio. Para grupos grandes (40 alunos, por exemplo), é interessante que o transporte seja realizado por ônibus e que
o motorista seja avisado que eles irão percorrer estradas rurais. Se os
alunos forem menores de idade, é necessário que todos tenham autorização formal dos responsáveis.

SAIBA MAIS
AGUIAR, V. J. Proposta da Comuna da Terra no Assentamento Mário
Lago (PDS Fazenda da Barra) em Ribeirão Preto - SP. Presidente Prudente:
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 2011.
Disponível em: <http://www2.fct.unesp.br/nera/monocegeo/monografia_vandei.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2018.

Como a área é extensa, é importante combinar previamente com a
equipe do assentamento que recepcionará a expedição quanto a locais
visitados, aspectos abordados e duração das atividades. A partir disso,
sugerimos que seja elaborado um roteiro de observação do espaço para
facilitar e guiar a observação de determinados aspectos do espaço. O
roteiro é um instrumento didático importante podendo ser elaborado
pelo professor e discutido previamente com os alunos.

MACHADO, A. M. B.; BIZZO, N. A. Camponeses da reforma agrária e a floresta: o caso do Assentamento Mário Lago, Ribeirão Preto, SP. EMBRAPA,
DF, 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1055876/camponeses-da-reforma-agraria-e-a-floresta-o-caso-do-assentamento-mario-lago-ribeirao-preto-sp>. Acesso em: 10
jul 2018.
NUNES, P. J; SILVA, T. B. da. Implantação de sistemas agroflorestais: a experiência do assentamento Mário Lago, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Informações econômicas, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 42-53, 2016. Disponível em:<http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/ie/2016/tec4-0616.
pdf>. Acesso em: 05 jul. 2018.

Os alunos podem utilizar celulares para fotografar o que despertar suas
atenções e que, por ventura, não estiver no roteiro. Tais registros serão
usados para completar a discussão em sala de aula a respeito do que
não constava no roteiro.

OLIVEIRA, A. U. de. Agricultura brasileira: transformações recentes. In:
ROSS, Jurandyr L. Sanches (org). Geografia do Brasil. São Paulo:Edusp,
1998.

Como a expedição ocorre em espaço rural, os alunos devem ser orientados para vestirem roupas e sapatos confortáveis. Eles podem levar
lanches e água, pois no assentamento não existem locais que vendam
esses produtos.

SANTOS, A. C. A agrofloresta agroecológica: um momento de síntese da
agroecologia, uma agricultura que cuida do meio ambiente. Deser, n. 156,
p. 1-6, 2007. Disponível em: <http://www.deser.org.br/documentos/doc/
Agrofloresta.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018.

Recomendamos o uso de boné, chapéu, viseira e bloqueador solar.

Sites
Biblioteca da Reforma Agrária. Disponível em: http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca
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Facebook do Assentamento Mário Lago. Disponível em: https://www.facebook.com/agroflorestamariolago/
Vídeos recomendados
Manual de Sobrevivência para o Século XXI Disponível em: <https://www.
youtube.com/channel/UCqv-vFrzi6qual5UmM00VyA/videos> Acesso em:
10 mai. 2018.
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MUSEU DA CANA - PONTAL
O Instituto Cultural Engenho Central é uma entidade sem fins lucrativos,
fundada em 2005, que objetiva a conservação do patrimônio histórico e
a promoção da cultura. A instituição idealizou o Museu da Cana em um
engenho localizado nos municípios de Sertãozinho e Pontal-SP, fundado
no ano seguinte.

Público
O Museu da Cana oferece visitas monitoradas e convivência para grupos de estudantes de todos níveis escolares, isto é, Educação Básica e
Educação Superior. Há possibilidades educativas para crianças desde
a Educação Infantil até adultos do Ensino Superior. As temáticas que
envolvem o referido museu podem atrair também o público em geral.

O Instituto Cultural Engenho Central – Museu da Cana é de grande importância para preservação histórica e cultural do início da industrialização da região metropolitana de Ribeirão Preto - SP.

Por ser um espaço amplo, o museu pode receber diferentes grupos
ao mesmo tempo. Os monitores são preparados para receber grupos
com até 50 pessoas. Como o espaço interno no galpão de produção é
estreito, sugerimos que grupos de 50 pessoas sejam subdivididos para
um melhor aproveitamento e visualização dos maquinários.

O Museu da Cana tem como eixo principal seu contexto histórico da
cultura do açúcar e o Engenho Central, focado também na preservação
do patrimônio material e imaterial. O grande diferencial do Museu da
Cana é seu acervo composto de moderna maquinaria escocesa do final
dos anos de 1880.

Localização

O visitante do complexo Museu da Cana, por meio de monitores e placas informativas, recebe informações sobre as etapas de produção de
açúcar, tem contato com conservados maquinários usados na produção
de um engenho do início do século XX e com um rico acervo de objetos
que retratam a organização do trabalho rural e as relações sociais com
os moradores do Engenho Central. Assim, com a valorização do espaço
e seus vestígios históricos e arquitetônicos também é preservado a
memória dos trabalhadores e seus familiares, dentre outros.

Fazenda Engenho Central, Casa 1, Zona Rural Pontal-SP. Acesso por caminhos rurais sem denominação e cercados por canaviais.

Informações e Contato
site: www.museudacana.org.br
facebook: www.facebook.com/museudacana
e-mail: educativo@museudacana.org.br
Telefone: (16) 3497-5008
- 47 -

Acesso

Com finalidade educativa, por meio de ações como a conservação de
acervos que representam a história da indústria e dos trabalhos na lavoura e metalurgia, realiza pesquisas mediante práticas educativas e
culturais e difunde a história e a memória da indústria açucareira de
nosso país. Destacam-se a apresentação dos modos de produção de
açúcar desde o período colonial (coleção Engenho de Bangue) até o período de industrialização no Brasil, por meio da exposição da linha de
produção de açúcar, do início do século XX. Além disso, o museu realiza
atividades focando o patrimônio imaterial, como apresentação da cultura regional: cantigas, brincadeiras folclóricas, contos, festas juninas,
Folia de Reis, Festa de São Gonçalo etc.

A visita e as atividades desenvolvidas pelo setor educativo do museu
são gratuitas. Aberto ao público em geral o ano todo, sendo que boa
parte da programação com atividades educativas são realizadas no período letivo. Dias e horários de funcionamento do museu: Terça a sexta,
das 10h às 16h. Domingo, das 9h às 17h

O Museu da Cana oferece áreas verdes para realização de piquenique,
espaço com mesas e cadeiras, lanchonete, campo de futebol, banheiros (inclusive com rampas de acesso para cadeirantes), bebedouro com
água potável, livreto com informações (texto em tinta e em Braille) e
equipe de educadores para recepcionar os grupos.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

O Museu da Cana apresenta uma imponente edificação com tijolos aparentes e ornatos simples, construída com arquitetura no estilo industrial
britânico do início do século XX.

O local oportuniza ao público, vivenciar as mudanças e permanências
da cultura canavieira, permitindo abordar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais previstos no currículo formal das instituições
de ensino dos diferentes níveis educacionais e das diversas áreas do
conhecimento. Sugerimos que no percurso, os estudantes e professores
fotografarem os espaços percorridos.

Quando ir?
Nos meses de maio, acontece a Semana dos Museus, e em setembro, Primavera dos Museus. São atividades desenvolvidas pelo corpo educativo com temáticas propostas pela organização do evento.
Todas as quartas e quintas são reservadas para acontecer atividades temáticas, voltadas para a área cultural e ambiental.
Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em razão do período de chuvas,
recomendamos grupos menores para a visitação escolar.

Entre os maquinários destacamos a moenda a vapor, os cozedores, os
cristalizadores e ensacadores, trazidos da Europa ainda na época da monarquia e até hoje preservados em suas posições originais dentro da
linha de produção do engenho.

Em Geografia, sugerimos trabalhar com os anos finais do Ensino Fundamental, noções e conceitos espaciais voltados para as transformações
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provocadas nas paisagens rurais em decorrência do desenvolvimento

transformações nos processos produtivos e seus impactos sociais. Esta

da cultura canavieira e a produção do açúcar. Nessa direção, é possível

atividade pode ser desenvolvida com alunos do oitavo ano do Ensino

solicitar que os alunos, após visitarem o museu, construam croquis do

Fundamental, considerando o tema da Revolução Industrial. Além da

espaço. Este mapa pode ser construído individualmente para que cada

temática dos processos produtivos, o professor também pode trabalhar

aluno pense o espaço e o trajeto que percorreu no mesmo. O professor

o conceito de trabalho e de trabalhador, utilizado durante os contextos

pode retomar noções cartográficas básicas como, por exemplo, a impor-

históricos apresentados no infográfico. Destacando as mudanças e as

tância da legenda, do título e da escala.

permanências ocorridas ao longo do tempo.

Articulado a isso, consideramos pertinente destacar, em História e Geo-

Os professores de História também podem propor a construção coletiva

grafia, os aspectos econômicos que impulsionaram as transformações

de linhas do tempo, a partir do que pode ser observado durante a expe-

espaciais ocorridas na localidade, abordar as funcionalidades da cons-

dição. Os alunos podem indicar datas e fatos marcantes da construção

trução da colônia para abrigar os trabalhadores e as consequentes mu-

e, também, do funcionamento do museu e da cultura da cana de açú-

danças provocadas pela introdução de novos serviços para atender a

car. Neste detalhamento temporal, os estudantes podem pesquisar fa-

comunidade local. Aspectos estes, que podem ser observados e discuti-

tos concomitantes que ocorreram na região, no país ou no mundo para

dos durante e após a expedição.

assim, estabelecer uma comparação com o que se passava no engenho

Ainda em História e Geografia, os professores podem, em sala de aula,

e em outros lugares e tempos.

propor pesquisas para complementarem as fotografias e anotações realizadas ao longo da expedição. As pesquisas podem recorrer aos livros

Organização da expedição

didáticos e sites buscando imagens e referências sobre: a produção

Como parte do planejamento da expedição salientamos a necessidade

açucareira durante o período colonial, através das gravuras dos viajan-

de agendamento da data e horário com os responsáveis pelo Museu

tes e pintores europeus que vieram ao Brasil, durante este período; a

da Cana. Durante o agendamento é conveniente informar os objetivos

produção do açúcar durante a monarquia e o (lembrando que todo ma-

pretendidos para que os educadores do museu preparem a expedição

quinário preservado no museu, data deste período histórico), final do

de acordo com os interesses do grupo.

século XIX; e a fabricação do açúcar atualmente, nas usinas. Após a pesquisa, utilizando as fotografias produzidas na expedição e as imagens

Nos dias da semana, o serviço de cantina pode ser oferecido a depender

pesquisadas, os alunos podem construir infográficos, apresentando a

da necessidade da escola. Nesse caso, é preciso informar se há alguma

produção do açúcar ao longo do tempo, destacando e apresentando as

restrição alimentar.
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Aos domingos é servido refeições, no horário do almoço. Recomendamos, aos interessados, que façam reserva, principalmente se o grupo for
grande. O contato e o cardápio é publicado nas redes sociais do museu.

SAIBA MAIS:
COELHO, E. A.. A relação entre Museu e Escola. Lorena, UNISAL, p. 5.
2009. Disponível em: <http://www.lo.unisal.br/nova/estagio/arquivos/
producao_academica_erica.pdf>. Acesso em: 01 out. 2018.
FRONZA-MARTINS, A. S. Da magia a sedução: a importância das atividades educativas não formais realizadas em museus de arte. Campinas:
UNICAMP, 2006.
Globo Repórter: Açúcar 29/06/2018 - Museu da Cana. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=EdDbGPT5JCs>
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MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI
O Museu Casa de Portinari é um espaço não formal de ensino, criado a
partir da edificação onde viveu o artista Candido Portinari e seus familiares. No local são conservados pertences da família, bem como pinturas do artista (pintura mural, nas técnicas de afresco e têmpera, nas
paredes da casa), com predominância da temática sacra. Vários objetos
e características do espaço podem ser entendidos como parte da memória do município de Brodowski - SP.

Recomendamos entrar em contato, antecipadamente, com o museu
para agendar visitas guiadas e verificar a quantidade ideal de pessoas
para compor cada grupo.

Localização
Praça Candido Portinari, nº 298, Centro, Brodowski – SP.

O espaço possui conexões com outros locais de interesse cultural e educativo no referido município, tais como: a praça Candido Portinari, localizada em frente ao museu, a igreja Santo Antônio, o coreto Lauro
J. Almeida Pinto, o bebedouro público de animais e a antiga estação
ferroviária.

O Museu Casa de Portinari está aberto à visitação pública das 9 às 18
horas, de Terça a Domingo, inclusive em feriados. Às Quartas-feiras o
horário é estendido até às 20 horas. Fechado apenas na Confraternização
Universal (1/1), Natal (25/12) e eleições.

Público

Informações e Contato

O museu é recomendável para um amplo público devido à variedade de
possibilidades educativas. Desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, incluindo Educação de Jovens e Adultos e Terceira Idade, o espaço
permite o desenvolvimento de práticas formativas diversas e multidisciplinares.

Para informações sobre o museu, incluindo as orientações para visita ao
espaço, notícias, programações e demais serviços acesse: https://www.
museucasadeportinari.org.br
Telefone: (16) 3664.4284
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Acesso
A entrada no espaço é livre e gratuita. Entretanto, desde 2017 há um
convite para que o público contribua com as ações culturais e sociais
desenvolvidas com a comunidade local, por meio de um ingresso voluntário no qual o visitante paga o quanto quiser ou puder.
O local é acessível para qualquer meio de transporte escolar e para veículos particulares, com estacionamento ao redor da praça em frente.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
O museu ocupa uma casa centenária com vários cômodos que foram
construídos para atender as necessidades de seus moradores, por isso
não é um espaço contínuo. Para adentrar a casa há degraus e a passagem entre os cômodos é estreita, o que dificulta o acesso de cadeirantes. Contudo, o museu possui uma proposta diferenciada às pessoas
com deficiência, principalmente as visuais, pois apresenta vários materiais de acessibilidade, tais como maquetes táteis da capela existente no
museu do museu e réplicas táteis de obras bi e tridimensionais. Além
disso, o museu dispõe de outros recursos ao público tais como visitas
monitoradas, acessos adaptados, cadeiras de roda, andador e bengala,
textos informativos em tinta e em braile, audioguia e DVD em Libras
(elaborado em parceria com a Associação de Surdos de Ribeirão Preto),
com a apresentação do museu para o deficiente auditivo, jogos, quebra-cabeças e detalhes de obras.
Em um dos espaços dessa casa-museu há uma maquete montada com
recursos visuais para explicitar as alterações e ampliações realizadas
pela família Portinari ao longo dos anos.

O espaço possui banheiros (feminino e o masculino) em um contêiner
externo à casa, com ar condicionado e lavabo.
A praça em frente ao museu oferece mesas e cadeiras que, em dias não
chuvosos, podem ser usadas para fazer um lanche ao ar livre.
Ao percorrer o espaço, o visitante tem a oportunidade de acessar aspectos relevantes sobre a vida e a obra de Candido Portinari. As obras e
os objetos exposto permitem a percepção da diversidade étnico-racial
brasileira aos olhos de Candido Portinari, refletindo sobre o conceito de
lugar e a aparente significação de sua relação com a cidade, a casa e a
praça, perceptível tanto em suas obras quanto na localização da casa e
na organização espacial do museu. Além disso, ao explorar o entorno, é
possível identificar as diferentes temporalidades na construção da paisagem e transformação do espaço.
Outro aspecto de destaque é a relação do artista com a religiosidade
e com o café, aspectos claramente visíveis em suas obras. Todos esses
aspectos podem desdobrar em pesquisas para aprofundamento e compreensão sobre o contexto histórico, cultural, econômico e social vivenciados pelo artista, e que tanto influenciaram na criação de suas obras.

Capela de Santo Antônio
Em frente ao museu existe a praça Candido Portinari que ocupa todo
o quarteirão. Contendo diversos bancos de concreto, algumas mesas
e beirais para sentar. O local é bastante arborizado e proporciona um
ambiente agradável, em dias não chuvosos. Ótimo para lanchar ou promover rodas de conversa.
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artista, este tipo de pintura, é a mais apropriada para a arte social, pois
pertence a coletividade e conta uma história a um número maior de
pessoas.

A praça é um dos principais monumentos da cidade por abrigar a primeira igreja matriz de Brodowski, construída em 1905. Candido Portinari ajudou na reforma da igreja e em 1942 ofereceu uma de suas pinturas
para o altar. O espaço passou a ser denominado como Capela de Santo
Antônio. Tal obra não deve sair da capela, segundo termo registrado na
época, pelo próprio artista.

Durante a visita, professores e estudantes têm a tarefa de listar as obras
apresentadas ao longo do percurso e a descrição das mesmas. Na escola, podem ser organizados grupos de trabalho para o levantamento de
detalhes sobre a obra a fim de ser apresentado e discutido coletivamente. A ideia é identificar quais aspectos são marcantes na pintura mural
do artista, como, por exemplo, padrão de cores, cenas, pessoas, lugares,
etc. Posteriormente, pode ser proposta a criação de uma pintura mural,
possibilitando aos alunos relacionarem o seu lugar aos lugares representados por Candido Portinari.

Por se tratar de uma capela, possui dimensões modestas e comporta,
em média, trinta pessoas. Sua estrutura de arcos e colunas ajudam a
propagar melhor a sonoridade do local, trabalhando com a percepção
auditiva, visual e sensorial. Logo na entrada da capela há uma reprodução da escultura de gesso de Santo Antônio. Esta obra recebeu um
tratamento especial na sua superfície, o que a possibilita ser tateada
por pessoas com deficiências visuais.

O professor pode iniciar a atividade, propondo aos alunos que façam
um esboço do lugar ou da cena escolhida, para, posteriormente, promover a pintura de paredes ou muros da escola, com os desenhos produzidos pelos estudantes.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Professores e alunos podem, antes da expedição, definir uma pauta
para direcionar os registros (que poderão ser escritos, pictográficos e/
ou fotográficos) dos aspectos percebidos por eles sobre a relação que
Candido Portinari tinha com o lugar. Sugerimos que os registros fotográficos realizados durante a expedição, sejam compartilhadas posteriormente em sala de aula e expostas em um mural na escola. Para ampliar
a “leitura” dessas informações, os alunos podem elaborar legendas detalhando o contexto das obras, dos objetos, dos textos e outros elementos capturados pelos participantes durante a expedição.

Um dos espaços do museu-casa e algumas obras revelam a relação do
artista com o café. Partindo dessa informação, os estudantes podem
ser instigados a explorar e identificar, durante a visita, elementos comprobatórios dessa relação. Essas informações podem ser ampliadas
por meio de pesquisas, que possibilitem aos estudantes reconstruir o
contexto histórico vivido por Candido Portinari (pessoal e profissional),
compreendendo a importância do café para a cidade natal do artista.
Pode-se discutir, ainda, a influência do complexo econômico do café
para o crescimento de outras cidades do interior paulista, buscando relacionar características comuns desse crescimento e identificar aspectos desse mesmo crescimento que se diferenciam.

Uma atividade marcante na obra de Candido Portinari é a pintura mural.
Ela é executada diretamente na superfície da parede. Para o referido
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Planejamento das atividades
As visitas de grupos, principalmente de escolares, devem ser previamente agendadas com o museu. Consideramos pertinente detalhar os
responsáveis pelos alunos sobre o trabalho educativo a ser realizado
fora da escola. Para isso, a elaboração de um texto informativo sobre
os objetivos da expedição, bem como horário de saída e retorno para a
escola, devem ser enviados aos responsáveis.
Toda saída da escola requer a autorização formal dos responsáveis dos
alunos. Ela deve ser recolhida antes da data agendada.
Para um melhor acesso a todos cômodos da casa e maior compreensão
das explicações dos monitores, os alunos podem ser divididos em grupos de até 20 alunos.

SAIBA MAIS
Site
Museu Casa de Portinari - https://www.museucasadeportinari.org.br/
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GALERIAS A CÉU ABERTO: OBRAS DE BASSANO VACCARINI - ALTINÓPOLIS
Este roteiro focaliza uma expedição para conhecer as obras de Bassano
Vaccarini dispostas em vários espaços públicos urbanos de Altinópolis,
galerias de arte a céu aberto. O conjunto de obras está distribuído em
diversos pontos da cidade: Praça do Trabalhador, Jardim das Esculturas,
Praça da Conversa, Prefeitura Municipal, Ginásio Municipal e Casa da
Cultura.

As esculturas de Bassano Vaccarini, assim como várias cachoeiras e grutas deste município são atrações turísticas. O clima ameno e agradável
também é uma de suas características. Essas atrações levaram Altinópolis a ser reconhecido, em 2016, como Município de Interesse Turístico
(MIT).
Bassano Vaccarini, pintor, escultor e cenógrafo, nasceu em 1914, na pequena cidade de San Colombano al Lambro, na Itália e faleceu em 2002,
em Altinópolis. Chegou ao Brasil em 1946, juntamente com outros artistas italianos, e, a partir daí atuou em várias atividades no campo da arte.

Vaccarini retrata nessas obras o cotidiano do município de Altinópolis,
a economia baseada na agricultura (principalmente a produção de café
e leite), o trabalho (rural e urbano), e a figura feminina em suas várias
facetas.

Na cidade de São Paulo, no período de 1950 a 1955, participou da fundação do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e dirigiu várias peças de
teatro. Concebeu cenários e figurinos para renomados artistas, tais
como, Cacilda Becker, Tônia Carrero, Paulo Autran, Sérgio Cardoso e Nídia Lícia. Foi professor de artes plásticas na Faculdade de Arquitetura da
Universidade de São Paulo (FAU/USP), de 1954 a 1956 e, posteriormente,
na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). Foi convidado, em 1958,
pela prefeitura de Ribeirão Preto, para restaurar prédios da cidade. Sua
obra é extensa com participação em mais de 100 exposições, inclusive
as Bienais de São Paulo e Veneza, na Itália.

Localização
Altinópolis é um município da Região Metropolitana de Ribeirão Preto
com população estimada de 16.219 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017.
A distância entre as cidades de Altinópolis e Ribeirão Preto é de 69 km,
indo pela Rodovia Cândido Portinari (SP-334) até Batatais e, de lá, pela
Rodovia Altino Arantes (SP-351).

Sua aproximação com a cidade de Altinópolis ocorreu por volta de 1980,
a convite do prefeito Dr. Pio Antunes de Figueiredo para produzir esculturas em cimento em diferentes pontos da cidade, constituindo galerias
a céu aberto. Em Altinópolis e região a maior parte de suas esculturas
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está exposta em locais de livre acesso como praças, prédios públicos,
centros de lazer e ruas. Há obras de Vaccarini também em acervos particulares de colecionadores do Brasil e do exterior.

Público
A expedição é recomendável para todas as idades, da Educação Básica
ao Ensino Superior. No espaço da Casa da Cultura de Altinópolis, o único espaço fechado dessa expedição, recomendamos que o grupo não
seja numeroso, uma vez que comporta turmas em torno de 30 pessoas.

Informações e Contato:
Secretaria da Educação, Esportes e Lazer de Altinópolis
Endereço: Rua Alagoas, 248
E-mails: secretaria.educ@altinopolis.sp.gov.br
turismo@altinopolis.sp.gov.br
Telefones: (16) 3665-9591 (16)36659599
Telefone da Casa da Cultura: (16) 3665-0250
Site: http://altinopolis.sp.gov.br/
Facebook:

Localização das obras:
Praça das Esculturas: Rotatória Dr. Pio Antunes de Figueiredo

https://www.facebook.com/prefeituradealtinopolis/?rf=4244394643
01849

Praça do Trabalhador: R. Bahia, 841
Praça da Conversa: Av. Alberto Crivelenti esquina com a Rua Maria Teresa
Painel: Rua Floriano Peixoto esquina com Av. Alberto Crivelenti
Casa da Cultura: R. Barão do Rio Branco, 314
Ginásio Municipal: Esquina da Rua Floriano Peixoto com a Rua D. Pedro
II
Prefeitura de Altinópolis: Rua Major Garcia, 144

Acesso
O acesso a todos os espaços é gratuito. Uma vez que se trata de explorar
várias partes da cidade, é recomendável que haja a mediação de um
guia, que poderá ser contatado a partir da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Município. Ressaltamos que, em alguns espaços, como
na Praça da Conversa e no Mural de São Martinho, por estarem localizados próximos a avenidas ou rodovia, é recomendável que as obras
sejam observadas de dentro do ônibus.

Como se tratam de locais abertos, é preferível que a expedição aconteça
durante os meses não chuvosos. O roteiro pede de duas a quatro horas
para realização da expedição.
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A História do município e de toda a região está representada na obra
de Vaccarini. Em especial, a menção ao papel da mulher na sociedade e
o do trabalhador do campo. A questão da imigração, fator de extrema
relevância para a nossa região no início do século XX e tão presente nos
dias atuais em vista da nova onda migratória mundial, também é um
tópico a ser abordado por esta expedição, a começar pelo próprio Vaccarini, que era um imigrante italiano.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
As obras de Vaccarini estão distribuídas por vários espaços da cidade e
não há placas indicativas de como chegar a estes lugares ou informações acerca dessas obras para que o visitante possa ter uma ideia completa do que representam. Por esta razão, é recomendável a mediação
de um guia.
O único espaço fechado é a Casa de Cultura. Recomendamos que a visita se inicie por este local. Nesse local estão expostas telas e algumas
esculturas em madeira. Não há rampa na entrada o que pode limitar
acessibilidade para pessoas com dificuldades de locomoção. Recomendamos a Praça da Matriz (Rua Coronel Honório Palma esquina com a
Rua Maria Teresa) para descanso, lanche e uso de banheiros.

No Jardim das Esculturas, os alunos terão uma vista panorâmica da região, ou seja, do relevo e das plantações de diferentes tipos de cultura,
em especial os cafezais.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Esta expedição apresenta grande potencial de ensino nas áreas de Arte,
História e Geografia, no sentido de:

Um trabalho de investigação, que tenha como eixo principal a vida e
obra de Bassano Vaccarini, tem potencial de estudo do conhecimento
na perspectiva interdisciplinar. Para desenvolver a investigação em diferentes áreas do conhecimento a partir das obras de Bassano Vaccarini,
sugerimos:

a) sensibilizar o aluno para que aprecie obras de arte, especialmente de
temática brasileira;
b) conhecer artistas que produziram seus trabalhos na região e valorizar
o patrimônio artístico-cultural local;

Em Artes Visuais: Observação das esculturas (imaginar o que representam); identificar os personagens e suas ações; tentar reproduzir com o
próprio corpo as posturas das esculturas e os movimentos sugeridos

c) incentivar o estudante a desvelar o processo de criação do artista,
observando a relação da obra de arte com o ambiente para o qual foi

por elas. É importante que o professor faça a mediação do olhar dos
estudantes, problematizando as obras em relação:

projetado;
d) investigar a paisagem sonora do local onde estão colocadas as esculturas e como esta dialoga com o conjunto das obras e

a) às suas dimensões (são gigantes e inatingíveis como os monumentos colocados nas praças ou estão mais próximos do toque e do olhar?
Apresenta grande proporções ou foi concebida próxima à escala huma-

e) despertar nos alunos o respeito pela obra de arte, fazendo-os entender a importância da sua preservação, evitando depredações em geral.
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na? São contornáveis, ou seja, é possível enxergar as “costas da escultura”? Ou não são contornáveis, como é o caso dos painéis?);

do espaço (frente, fundo e laterais do palco; frente, meio, fundo e laterais da platéia).

b) à caracterização das esculturas (São alegorias? São personagens? São
personagens mitológicos ou do universo da fantasia? São representações de figuras da elite? São personalidades do cotidiano? Estão em
postura de pose ou parece que foram flagrados em alguma ação? São
figuras solitárias ou parecem interagir com outras figuras? São simétricas? São proporcionais?);

Os murais “Direitos humanos e liberdade de expressão” que estão no
fundo do palco do teatro de arena podem ser cenário para a realização
de atividades de reflexão sobre cidadania e direitos, temas relevantes
tanto no contexto da época de produção das obras quanto na atualidade.

c) ao agrupamento (estão em fila? Estão em aglomerados? Parecem posar como se estivessem tirando uma foto de família?).
Na obra da Praça dos Trabalhadores sugerimos que os alunos façam desenhos sobre os trabalhos descritos ou realizem decalques, esfregando
carvão ou giz de cera sobre papel manteiga ou de seda posto sobre o
alto-relevo que caracteriza a obra de arte.
Em Música: investigação da paisagem sonora do local onde estão colocadas as esculturas: É possível ouvir sons da natureza? Sons de máquina? Sons produzidos por pessoas (passos, conversas, espirro, sons
de trabalho, entre outros)? Há silêncio? Como essa paisagem sonora
dialoga com o conjunto das obras? Essas sonoridades permitem imaginar o que as personagens representadas nas esculturas estão fazendo?
Ao fazer uma pesquisa da época retratada nas obras, é possível levantar
que tipo de música estava em seu universo sonoro?
Em Teatro: Apresentação no teatro de arena (em frente à Praça do Trabalhador) de improvisação ou cena anteriormente preparados na escola; Investigação do preparo acústico do espaço por meio de brincadeira
sobre emissão sonora, cantando ou declamando nos diferentes pontos

Em Geografia e História: a partir do Jardim das Esculturas, ponto mais
alto da cidade e espaço mais amplo de todos, sugerimos a produção de
textos variados relacionados à topografia, vegetação, paisagem, dentre
outros. Outro aspecto que pode ser estudado a partir da biografia do artista são os movimentos migratórios, retratados nas esculturas e painéis
e presentes na história da formação do município de Altinópolis.
Em Matemática: identificação dos sólidos que podem sintetizar as formas de algumas esculturas (esferas, cilindros, paralelepípedos, cubos,
entre outros), ângulos formados nas poses das personagens das esculturas e dos painéis, estudo de escala e proporção.

Planejamento da atividade
Atividades
Em sala de aula, o professor pode propor experiências e ações criativas,
sugerir que seus alunos pintem, desenhem, façam esculturas ou instalações.
A obra de Arte, de forma simples, pode estar presente no cotidiano
do estudante. Ao mostrar reproduções de obras, o professor contri- 58 -

buiu para a ampliação do repertório visual do grupo (crianças, jovens
e adultos), além de discutir problemas e soluções colocados pelos artistas dentro dos seus contextos. Assim, a ida a um museu ou a outros
espaços não formais de ensino pode ser um complemento ao trabalho
desenvolvido em sala de aula. As reproduções de trabalhos são muito
úteis, mas a elas escapam detalhes, texturas, as dimensões e a própria
materialidade da obra de arte, que permite a real vivência da experiência proposta pelo artista. Nesses espaços, o conhecimento se constrói
no embate entre sujeito e objeto.

ajudará o professor a determinar quanto tempo pode ser dedicado à
apreciação de cada obra.

Outro ponto a ser considerado é a importância de a escola ampliar seus
muros e tornar a cidade um campo para o conhecimento por meio do
estímulo para que crianças, jovens e adultos frequentem espaços públicos e, assim, se apropriem das instituições urbanas como locais para
reflexão, entretenimento e convivência social.

Sobre a apreciação das obras, os estudantes podem investigar anteriormente à expedição, os aspectos estéticos e estilísticos que marcam as
produções de Vaccarini. O que pode ser considerado belo naquele contexto histórico-cultural? Quais seriam as características que distinguem
a obra de Vaccarini da de outros artistas contemporâneos?

Para que todas essas questões se manifestem numa saída da escola, a
participação do professor é fundamental. Uma expedição desta natureza não pode ter um fim em si mesmo, o que significa tratá-la como parte
do currículo, na direção de conectar a teoria à prática, onde as várias
áreas do conhecimento possam dialogar.

Outros pontos ainda podem ser levantados para que os estudantes estejam atentos e possam retomá-los ao voltar da expedição, tanto em
relação às obras vistas quanto ao trajeto até o local de exposição, à arquitetura e ao espaço.

O planejamento da expedição Galerias a Céu Aberto começa com a elaboração do percurso a ser realizado e, para tal, é preciso conhecer os
espaços e as obras. A Internet oferece fotos das obras e mapas de sua
localização, bem como informações complementares a respeito de Bassano Vaccarini, sua vida e obra. Uma visita inicial é de grande utilidade,
pois é possível conhecer o potencial didático das galerias e dos espaços
como objeto de estudo na relação com o Currículo Escolar. Essa visita

um ambiente em que as potências da obra e do público se encontrem. A
fala e a escuta são instrumentos fundamentais. Aliadas à prática criativa
podem gerar um encontro e, talvez, um acontecimento.

Esse planejamento pode ser feito em conjunto ou compartilhada com
o grupo, assim, os estudantes saberão a que lugar estão indo e por que
o estão fazendo. Os alunos podem ser convidados a participação da escolha dos instrumentos de investigação das obras e seu processo de
criação: entrevista com os familiares do artista e gestores municipais,
elaboração do roteiro de observação das obras, consulta ao acervo de
imagens do município, dentre outros.

A visita orientada a um espaço artístico é um encontro de potencialidades: as discussões, observações e sensações partem do olhar atento às
obras. Cabe ao professor fornecer informações e, mais importante, criar

Na escola, os dados coletados com a expedição poderão ser base para
as produções do grupo: exposição fotográfica; produção de texto na for- 59 -

ma de relatos, análises, ensaios, poesia, texto teatral; seminários; vlogs,
filmes e animações. Esse material pode servir de base para a avaliação
coletiva da expedição em relação a vários aspectos: aos conteúdos, às
experiências, às ferramentas de registro, às estratégias de apreciação
das obras, às sensações, aos aprendizados estéticos, aos instrumentos
de investigação.

SAIBA MAIS
BRONDI, O. O Povo Que Faz a Minha Terra. Altinópolis, SP: Editora da
Fundação Fabbri Felipucci. Volume II, 2009.
ROSA, L.R.de O.; MATTOS, M. de F. da S. G.; SILVA, A. Artistas do mundo:
Bassano Vaccarini, Pedro Caminada Manuel-Gismondi, Leonello Berti,
Francisco Amêndola, Odilla Mestriner. São Paulo: IPCCIC - Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais/FAAP, 2013.
Documentário
TODAS dimensões de Bassano Vaccarini: dentro de um realismo mágico.
Direção: Hossame Nakamura.
Documentário. Ribeirão Preto: 2010. DVD. (15 min). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=5ykX5NJj9dM Acesso em: 02 de
outubro de 2018.

Obras de Bassano Vaccarini em Ribeirão Preto
– Morro de São Bento - Conjunto escultural Bassano Vaccarini - Os Músicos;
– Mercado Municipal de Ribeirão Preto – painel em pastilhas e concreto;
– Painel de concreto da Faculdade de Medicina – USP
– Centro de Referência em Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - Mater –
escultura;
– UNAERP - grupo escultórico em concreto: Solidariedade Humana em
frente ao Teatro Bassano Vaccarini; dentro do teatro, dois altos relevos
em concreto: Máscaras Gregas e Teatro Moderno e telas a óleo na biblioteca;
– Parque Maurílio Biagi - Praça das Artes - painéis em concreto e esculturas;
– Obra na recepção do Black Stream Hotel.
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SANTUÁRIO SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE:
OBRAS DE PORTINARI - BATATAIS
A Igreja Matriz da cidade de Batatais - Santuário Senhor Bom Jesus da
Cana Verde - é o marco inicial em torno do qual a cidade cresceu. Foi
construída a partir de 1893 e segundo dados da prefeitura do município, passou por três reformas que alteraram seu estilo arquitetônico:
de colonial a neogótico e, atualmente, neoclássico. Esta última reforma
ocorrida no início dos anos 50 do século passado, coincide com o trabalho do engenheiro e arquiteto italiano Carlos Zamboni que convidou o
artista Candido Portinari para realizar as pinturas neste santuário, e do
financiamento do Sr. José Martins de Barros que custeou a maior parte
das obras. Nessa igreja está o maior acervo de obra sacra de Portinari.
Internamente o espaço é amplo, as grandes telas do artista Portinari
estão dispostas no Altar-mor e nas capelas adjacentes. A Via Sacra contorna o recinto, com seus quadros posicionados próximos aos bancos
da igreja.

Público
Indicamos essa expedição a todas as faixas etárias, pois o contato com
a arte é recomendado desde a Educação Infantil. Porém, é preciso ressaltar que como se trata de um ambiente de oração, há uma norma que
proíbe que se converse ou faça barulho no interior da igreja. Portanto,
a observação das obras de arte deve ser feita em silêncio. Na praça em
frente à Matriz, os grupos terão a chance de conversar e discutir entre
si e com os professores sobre o que foi visto no interior do santuário.

Localização
Praça da Matriz - Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Rua Cônego Joaquim Alves, 42 - Centro
A Estância Turística de Batatais localiza-se na região metropolitana de
Ribeirão Preto, a uma distância de 42 Km dessa cidade.

O tempo de permanência no santuário dura, em média, 40 minutos e a
época do ano mais recomendável é durante o outono/inverno quando o
clima é menos chuvoso, contudo, pode-se considerar que a visitação na
primavera propicia a apreciação das flores das praças da cidade.

Informações e Contato
Site do Santuário: http://www.bomjesusdosbatataes.com.br/
Informações relevantes: https://www.turismobatatais.com/
E-mail: pbjcverde@gmail.com
Telefone: (16) 3761-248
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O acesso é gratuito. O santuário abre de terça a domingo das 8h às
17h30, mas é aconselhável entrar em contato previamente para confirmar se não há algum tipo de impedimento de visitas ou, até, outro
grupo programado para o mesmo horário. Alguns poucos degraus levam à entrada do santuário e há rampa na entrada lateral que permite
o acesso de cadeirantes.

A praça Cônego Joaquim Alves, em frente ao santuário, é muito bem
conservada, em estilo de jardim francês, com coreto e esculturas em
plantas (topiaria). Pode ser um ótimo lugar para o desenvolvimento de
alguma atividade ligada à expedição, além de um ambiente onde o professor e os alunos terão a oportunidade de discutirem sobre as obras
visitadas. A praça também é propícia para o descanso e o lanche. Há
banheiros públicos na praça da Matriz.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO

Acervo

O santuário é amplo e as capelas laterais não são muito pequenas. O
espaço oferece ótimas condições de receber aqueles que desejam conhecer a obra sacra de Portinari, é bem iluminado e permite uma ótima
observação das pinturas à luz natural. Na entrada, em uma pequena
sala à esquerda estão expostas fotografias que contam a história da
construção da matriz e da instalação das obras.

Candido Portinari é um dos maiores artistas brasileiros e, portanto, o

Acesso

A Via Sacra está disposta de forma que o visitante deve se aproximar
dos bancos da igreja e olhar para cima, pois as estações estão dispostas
mais no alto. Uma criança da Educação Infantil terá mais dificuldades
em observá-la de perto, vale lembrar que é proibido subir nos bancos
para se aproximar delas. As obras maiores e o Altar-mor podem ser
apreciados sem dificuldade.
O espaço pode comportar grupos numerosos, porém a condição de se
fazer silêncio absoluto durante a permanência no interior da igreja é um
fator que merece a atenção do professor e pode ser limitador quanto ao
número de participantes.

caráter educativo desta expedição é relevante e singular. A experiência
de estar diante de obras de valor artístico inestimável tem grande potencial para favorecer aos visitantes a apropriação de conhecimentos
sobre Arte, Estética, Cultura, História e, especificamente, sobre a vida e
obra desse pintor. O despertar da sensibilidade para as artes encontra
neste espaço ótima oportunidade de trabalho. Diante da temática sacra, o visitante se emociona com a força dos traços de Portinari e o seu
domínio da cor e da forma. Muitas obras podem ser apreciadas pelos
livros, gravuras, pela internet, mas nada pode substituir a emoção da
presença em face de uma obra original dessa importância.
As obras de Portinari estavam correndo risco de se deteriorarem, infiltrações e cupins ameaçavam todo esse patrimônio artístico-cultural.
Porém, em 2013 foi iniciada a restauração das 28 telas que compõem o
acervo da matriz. Com o início do processo de tombamento pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) do Estado de São Paulo, as obras passaram a pertencer
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ser incentivadas, especialmente com as crianças pequenas que podem
expressar suas impressões acerca da obra do mestre pelo uso das cores
e formas, aspectos de especial apelo na obra de Portinari.

ao Estado de São Paulo e pôde-se dar início à restauração que durou
por volta de 10 meses. Um ateliê de restauração foi montado na própria
igreja, respeitando o pedido de Portinari de que as telas nunca saíssem
do templo.

Os alunos do Ensino Fundamental II e Médio podem pesquisar sobre
a vida e obra de Candido Portinari, bem como o seu processo de criação; sobre a obra sacra do artista exposta na matriz de Batatais; sobre
a construção da Matriz e os seus três estilos arquitetônicos: colonial,
neogótico e neoclássico.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
É importante despertar nas novas gerações o respeito à Arte em geral,
às obras de arte, ao patrimônio artístico-cultural do povo brasileiro e
aos artistas. Além da Arte, essa expedição favorece, também, investigações em outras áreas do conhecimento como História, Geografia, Química e Física.

Em História podem ser elencados o significado da Via Sacra para os cristãos; o surgimento dessa devoção na Idade Média e sua relação com
as Cruzadas; o surgimento da cidade de Batatais e sua importância para
a região no passado e nos dias de hoje; o contexto histórico da obra de
Portinari e a identidade cultural brasileira.

Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, as atividades devem ter um caráter lúdico e a arte de contar histórias pode
ter um papel fundamental para atrair o interesse das crianças. Nesse
sentido, a aproximação com a obra de Portinari não precisa, necessariamente, desenvolver-se pela temática religiosa, mas pela forma como
ela é apresentada. Numa abordagem atual, a composição da Via Sacra favorece um paralelo com a estrutura das histórias em quadrinhos,
pois ambas mostram sequências de cenas que contam uma história.
Outros aspectos das obras podem ser explorados, como o uso das formas, cores, entre outros. A ampliação desse estudo pode ser realizada
apreciando outras obras do artista que são desenvolvidas sob outras temáticas: brincadeiras infantis, natureza morta, imagens do cotidiano de
trabalhadores. Essa ampliação pode ser realizada em expedição conjunta com o Museu Casa de Portinari (também apresentado no presente
almanaque). Posteriormente, na escola, atividades de desenho podem

Sobre os processos físicos, químicos e a saúde, os estudantes podem
pesquisar como o artista obtinha suas cores tão peculiares, principalmente os tons de azul; a relação entre a manipulação de tintas com
metais pesados e a causa da morte de Portinari.
Com relação ao tema Cidadania, os alunos do Ensino Fundamental I, II
e Ensino Médio podem debater e produzir textos sobre a importância
da preservação dos patrimônios histórico-artístico-cultural e o respeito
que todo cidadão deve ter com tais patrimônios evitando a degradação
pela ação do tempo, de indivíduos ou da sociedade.
Também é possível propor pesquisas que resultem no mapeamento das
obras de Portinari: quais os museus, instituições e nações que abrigam
esses trabalhos?
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Planejamento da atividade

SAIBA MAIS

Uma expedição em espaço aberto em outro município preconiza preparativos com relação ao transporte, à alimentação, às autorizações de
viagem, à documentação e identificação dos alunos. A cidade de Batatais conta com uma variedade de locais para alimentação. Ao redor da
praça, ou a uma pequena distância, é possível encontrar lanchonetes,
padarias, cafeterias e lojas de conveniência para lanches e refeições rápidas, entretanto, com capacidade para pequenos grupos. Também há
restaurantes que podem receber grupos mais numerosos para refeição.
Caso o grupo de visitantes seja grande (por exemplo uma classe inteira
de alunos), recomendamos que se faça o contato com esses locais antecipadamente.

BALBI, M. Portinari: o pintor do Brasil. Boitempo: 2003.
CEDO, R. Encontro com Portinari. 5ª ed. Formato Didático, 2001.
FERREIRA, A. Criar e Brincar com Portinari: uma abordagem da arte por
meio de atividades lúdicas. Nova Razão Cultural, 2006.
PORTINARI do Brasil. Documentário. Direção geral: Rozane Braga. Brasil:
2012. 53 min, color.
ROSA, N. S. S. Candido Portinari. Mestre das artes no Brasil. Editora Moderna, 1999.
TRZMIELINA, N.; BONITO, A. Crianças Famosas: Portinari. São Paulo: Callis Editora, 1997.

O material de apoio está listado nas referências e inclui artigos, livros e
o endereço eletrônico do “Projeto Portinari”, principal fonte, em meio
eletrônico, para pesquisas sobre o artista. Nesse mesmo endereço é
possível ver as obras em detalhes, bem como os desenhos e versões
diferentes das imagens que foram escolhidas para fazerem parte do
acervo do Santuário. Apreciar os estudos e outras versões das obras é
importante para que o estudante compreenda que o trabalho do artista passa por um processo de criação que envolve testes e experiências
com outros materiais (giz, lápis, grafite, carvão em vez de tinta) até chegar à versão definitiva.

Sites
Enciclopédia Itaú Cultural. Candido Portinari. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10686/candido-portinari Acesso em:
02-10-2018.
Pontos Turísticos de Batatais. Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Disponível em: https://www.turismobatatais.com Acesso em: 02-102018.
Projeto Portinari. Disponível em: http://www.portinari.org.br/#/pagina/
projeto-portinari/apresentacao Acesso em: 02-10-2018.
Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Galeria de Fotos. Disponível
em: http://www.bomjesusdosbatataes.com.br/ Acesso em: 02-10-2018.
Técnicas físicas revelam segredos das cores de Portinari. Agência USP de
Notícias. Disponível em: http://www5.usp.br/66990/tecnicas-fisicas-revelam-segredos-das-cores-de-portinari/ Acesso em: 02-10-2018.
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CERÂMICA STÉFANI - JABOTICABAL
A Cerâmica Stéfani é uma empresa fundada no ano de 1947, pelos irmãos De Stéfani com sede no município de Jaboticabal - SP. Desde o
início de suas atividades, a Cerâmica Stéfani dedica-se à produção de
filtros de água (por gravidade e por pressão) para uso doméstico e seus
acessórios.

Informações e Contato

Originalmente toda a produção dos materiais cerâmicos baseava-se em
processos manuais. Ainda hoje, a maioria das peças é feita, aliando recentes tecnologias de produção com trabalho artesanal, procedimentos
estes que podem ser observados na visita monitorada que a empresa
pode oferecer, mediante tratativas prévias, nos meses de menor demanda na produção.

Acesso

Público

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO

O espaço tem potencial pedagógico para alunos do Ensino Médio e
Ensino Técnico, em idade a partir dos 14 anos. As condições do local
comporta uma visita de aproximadamente 20 pessoas. A visita não é
recomendada para alunos da Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Também não é recomendável para pessoas alérgicas a pó,
devido a grande quantidade, em especial de sílica usada nos filtros.

A Cerâmica Stefani ocupa uma área de 17 mil m², na zona urbana do
município de Jaboticabal-SP.

Telefone (16) 3209-4788
E-mail sac@ceramicastefani.com.br e export@ceramicastefani.com.br

Gratuito, mediante agendamento prévio e dependendo das condições
de produção. Por se tratar de uma indústria em funcionamento normal,
a visita está condicionada à aspectos como segurança e disponibilidade
dos administradores. Meses em que há redução na produção são os
preferidos pela empresa para a realização da visita.

Localização

Tratar-se de uma indústria em funcionamento que produz internamente todos as partes de seus produtos a partir de matérias prima bruta
como argila, pó de sílica e plástico em grãos. O principal espaço é um
enorme galpão que abriga várias máquinas, fornos e outros equipamentos que modelam os filtros, as velas, as torneiras, as moringas, as talhas
de argila, dentre outros acessórios

Av. Major Hilário T. Pinheiro, 1.388 - bairro Sorocabano, Jaboticabal –
SP.

O galpão de produção possui corredores delimitados por faixas amarelas que permitem a circulação com segurança.
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Além do prédio administrativo e estacionamento, na parte externa do
galpão encontramos 4 chaminés de aproximadamente 30 metros de altura, que funcionam como um respiro para liberar o calor do forno, que
atinge 800 graus Celsius com um controle computadorizado.

O município de Jaboticabal abriga empresas de produção de materiais cerâmicos desde 1828, em função da grande disponibilidade da matéria prima (argila)
no trecho do rio Mogi Guaçu que margeia seu território.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Sugerimos que o professor responsável pela expedição, junto com a
equipe pedagógica da escola, estabeleça um plano de atividades para
que, antes da visita, alguns conceitos sejam apresentados aos alunos.
As práticas educativas na Cerâmica Stéfani poderão envolver os componentes curriculares das áreas de Geografia, História, Física, Química, Biologia, dentre outros, em temáticas como: tipos de solos e sua
composição, matéria-prima e seus produtos, influência da temperatura
e umidade nos materiais, origem da cerâmica na diversidade cultural,
efeito da temperatura de queima em algumas propriedades mecânicas
de cerâmica vermelha, velas em cerâmicas empregadas para a filtração
doméstica de água, dentre outros.
Para o estudo dos tipos de solo, o professor poderá pedir para os alunos
coletarem vários tipos de solos. Após uma conversa sobre o trabalho,
os alunos deverão observar e manipular os tipos de solos, coletados,
como exemplo temos: solo arenoso, solo argiloso e solo orgânico (com

húmus de minhoca, decomposição de folhas secas). Poderão classificar
os solos levando em conta a cor, textura e capacidade de absorção de
água de cada amostra. Experiências de plantios de sementes podem ser
feitos para que os alunos possam observar como cada tipo de solo influencia no desenvolvimento da agricultura, assim como o solo argiloso
pode ser moldável para a fabricação de filtros e o arenoso é usado nas
construções em geral.
Outra possibilidade é promover reflexões em torno do processo de filtração. Previamente, o docente pode explorar a construção de filtros
e suas utilizações domésticas, e também os diferentes materiais que
podem ser utilizados nesses processos. A temática da filtração é central
no Ensino Médio, sendo parte integrante do conjunto de processos de
separação de misturas, podendo ser abordada com ênfase no cotidiano
e nas relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, tendo
em vista processos como o de coar café, processos de separação utilizados nas estações de tratamento de água e esgoto, o processo de
infiltração de água no solo da região, dentre outros.
Uma expedição educativa à empresa oferece a possibilidade de abordar
assuntos como linha de produção, processos em batelada, produção artesanal. Tais conceitos poderão ser previamente trabalhados pelo docente e a observação in loco poderá colaborar para apresentação de assuntos como trabalho, tecnologia, produção industrial e outros na área
de Geografia, História e disciplinas do ensino técnico.
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Planejamento da atividade
É necessário que o professor responsável faça uma visita prévia ao local
para conhecer o espaço, seus limites e potencialidades e, segundo suas
expectativas pedagógicas, organize os seguintes aspectos: reserva e
agendamento prévio junto aos responsáveis pela empresa; transporte;
alimentação; autorizações; documentação; identificação; comunicação
aos responsáveis; roteiro; máscaras de proteção, dentre outros. É
muito importante que nos preparativos à expedição sejam informadas
as instruções e tarefas dos participantes assim como as regras de
segurança no interior da empresa.

SAIBA MAIS
Site
http://ceramicastefani.com.br/historia.php.
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ESTAÇÃO METEOROLÓGICA MANUAL - SÃO SIMÃO
A Estação Meteorológica Manual de São Simão-SP é um espaço vinculado ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão federal do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Criada em 1920, a
Estação Meteorológica coleta diariamente dados das condições atmosféricas abrangendo a região Metropolitana de Ribeirão Preto - SP. Além
de contribuir na elaboração da previsão do tempo, o espaço tem grande
importância no desenvolvimento da agricultura regional.

Acesso
Trata-se de uma área de entrada franca, porém só é permitida . A expedição acontece somente mediante agendamento prévio. Funcionamento da estação: Segunda à Sexta, das 08:00 às 17:00 horas. Recomendamos que as
expedições sejam realizadas iniciando-se as 8:30 ou 14:30 horas, pois
permitirão acompanhar a coleta de dados. Possui fácil acesso por qualquer meio de transporte e também para pessoas com qualquer tipo de
deficiência.

Público
O local é recomendado para crianças a partir dos 10 anos, jovens e adultos. Não há capacidade máxima de visitantes, porém para que a expedição seja melhor compreendida é recomendável que o professor divida
os alunos em grupos de 10 a 15 pessoas.

Informações e Contato
Para maiores informações e agendamento, o telefone da Estação Meteorológica é (16) 3984-5075. A Estação Meteorológica está localizada
a aproximadamente 3,5 km do centro da cidade onde é possível encontrar postos de gasolina, padarias, salgaderias, bancos, atendimento
hospitalar, entre outros. Site do INMET: www.inmet.gov.br

Localização
Avenida Santa Isabel, sem número, Jardim das Américas, São Simão-SP.

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO

Quando ir?
Preferencialmente nos meses de inverno, em que a possibilidade de chuvas são menores,
pois trata-se de um local onde a maior parte dos aparelhos meteorológicos ficam expostos a céu aberto.

Ocupado por um pequeno abrigo onde uma técnica em Meteorologia
registra e informa os dados coletados. Nessa área interna, há dois instrumentos meteorológicos: o Barômetro e o Barógrafo. Os demais ins- 69 -

trumentos da estação ficam localizados em pontos estratégicos da área
externa, sendo eles: Termo-Higrógrafo, Heliógrafo, Pluviômetro, Pluviógrafo, Evaporímetro e Cata-Vento. Existe um único banheiro para todos
os visitantes. O local não dispõe de bebedouro.
A Estação Meteorológica Manual de São Simão - SP possibilita expedições educativas que enfoquem assuntos relacionados ao ensino de
Geografia, dos currículos do ensino básico ao superior, tais como Climatologia e agricultura. Contudo, o espaço oferece boas oportunidades para abordagens interdisciplinares, como: conceitos de Física (por
exemplo: temperatura, velocidade do vento, etc.), de Matemática (por
exemplo: unidades de medida), de Biologia (exemplo: relação dos climas com a vegetação). Também é possível promover a aprendizagem
de procedimentos importantes aos alunos tais como observação, desenhos e registros. O espaço tem potencial para promover a interação
entre diversas áreas do currículo escolar.

registrar o volume de chuva, que pode auxiliar os moradores em suas
diversas atividades.
Planejamento da atividade
Por se tratar de uma expedição a um local com pouca área coberta, é
recomendável realizar a atividade no período da manhã. Verifique com
antecedência (no site do INMET) se há probabilidade de chuva. Em caso
de cancelamento por esse ou outro motivo, avisar com máxima urgência. Aconselhar os alunos a usarem protetor solar e repelente de insetos, sapatos e roupas confortáveis e chapéus, viseiras ou bonés.

SAIBA MAIS
OLIVEIRA, Fausto Pires de. Elementos para a História de São Simão.
[S.l.: s.n.], 1975. 394p.
Sites
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Estações e dados: estações convencionais. Disponível em <http://www.inmet.gov.br>.
Acesso em 09 de Setembro de 2018.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Destacamos uma atividade específica da Geografia em que os alunos,
por meio de fichas, preencham suas observações meteorológicas. Pode
ser solicitado aos alunos que façam medições e observações no início
e no término da expedição. Veja a sugestão de “ficha” no final desse
texto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO. Morro do Cruzeiro. Disponível em <https://www.saosimao.sp.gov.br>. Acesso em: 02 de Setembro de 2018.
São Simão possui alguns outros espaços com grande potencial
educativo tais como:
- Casa de Cultura Marcelo Grassmann
- Museu Histórico Simonense Alaur da Matta
- Morro do Cruzeiro

Outra atividade é orientar os alunos a indicarem alguns dos equipamentos encontrados no local, descrever suas funções e relacioná-los às
medições. O professor pode explicar sobre a importância desse tipo de
monitoramento para o cotidiano das pessoas que vivem na localidade.
Podemos citar o exemplo do pluviômetro, instrumento utilizado para
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DO ROSÁRIO AO CORETO - MOCOCA
O Centro Histórico do município de Mococa - SP, tal como o de outros
municípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, apresenta significativa riqueza histórica, geográfica e cultural, destacando-se os monumentos arquitetônicos que datam do fim do Século XIX até segunda
década do Século XX.

Localização
Mococa situa-se na região nordeste do Estado de São Paulo, na região
conhecida como Mogiana com uma população de 66.290 habitantes
(IBGE, 2010) pertence a Bacia do Rio Pardo, estando a aproximadamente 100 km do município de Ribeirão Preto.

No percurso de oito quarteirões, pode-se vislumbrar por exemplo:
como o projeto arquitetônico da cidade foi construído, quais famílias influenciaram tal projeto e qual a atividade econômica que proporcionou
tamanha empreitada.

Informações e Contato
Casa da Cultura Rogério Cardoso. Contato: 19-3656.3657 (visitas monitoradas ao acervo)

O roteiro proposto para uma expedição pelo Centro Histórico de Mococa possibilita ressaltar os aspectos do povoamento, da construção da
praça da matriz e a influência do ciclo cafeeiro nesse contexto, intensificando a memória histórica, ainda muito viva no percurso sugerido: Do
Rosário ao Coreto.

Escola Estadual Barão de Monte Santo. Contato: 19-3656.4181/3565.3657
(para visitação interna solicitar autorização com a direção da escola)
Casarões - visita externa

Acesso
Público

Os casarões podem ser observados pelo lado externo, a partir da rua.

Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Em
média um grupo de 30 a 35 alunos.

A Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Matriz de São Sebastião e as praças são abertas à visitação pública.
Para visitas monitoradas ao acervo da Casa da Cultura Rogério Cardoso
é necessário agendamento prévio.
Para acesso interno à Escola Estadual Barão de Monte Santo é necessário agendamento prévio.
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DESCRIÇÃO DO ESPAÇO
Do Rosário ao Coreto é o nome do roteiro proposto para essa expedição
educativa. A presente proposta visa a observação de marcas do passado
no centro histórico e conduzir o olhar entre as duas praças principais da
cidade de Mococa. Ambas sinalizam como o processo de urbanização se
organizou no município. No percurso, há vários outros locais públicos e
privados que podem ser explorados e estudados em ações futuras.
As ruas são pavimentadas com paralelepípedos e as calçadas de alvenaria. Há três praças com fácil acessibilidade, arborizadas e com bancos.
Duas praças possuem apenas as igrejas de Nossa Senhora do Rosário e a
matriz de São Sebastião. Já a praça Marechal Deodoro, abriga o coreto,
uma fonte e banheiro público. Há locais para estacionamento de veículos em frente à igreja matriz. Os monumentos arquitetônicos (casarões,
teatro e escola) estão em volta das praças, e, em suas proximidades,
existem restaurantes, lanchonetes, bancos, farmácias, a sede da Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, a Casa da Cultura, o Museu Histórico Pedagógico, a Biblioteca Municipal e o Centro de Saúde.

da Sesmaria de Zabelona foi reivindicada pelo tenente Urias Emídio Nogueira de Barros. Em 1822, foi colocado um cruzeiro na Fazenda Água
Limpa, pelo alferes José Cristóvão de Lima e a partir dessas propriedades surgiram as diversas outras fazendas.
A Sesmaria, foi vendida ao espanhol D. Tomás de Molina, que dividiu
as terras em duas propriedades, e as negociou em 1835 com o capitão
Diogo Garcia da Cruz e com o capitão José Gomes de Lima, que, mais
tarde, doaram 16 alqueires de suas terras para a fundação da cidade.
Os poderes da Coroa e da Igreja se misturavam e a primeira iniciativa
para um povoamento se tornar uma vila era transformá-lo em capela
curada com a provação de um bispo, sendo feitas doações de terras
para formar um patrimônio e assim consumar tal objetivo.
Em 1841, surge o povoado de São Sebastião da Boa Vista e, no mesmo
ano, passa a ser nomeada como Capela Curada de São Sebastião da
Boa Vista. Com o aumento do número de habitantes e a realização mais
frequente das missas, foi requerido junto ao bispo a elevação de Capela
para Freguesia.

Para auxiliar a organização prévia da expedição, apresentamos a seguir
um pequeno histórico sobre o povoamento inicial do município e os
impactos do ciclo do café baseado em duas obras importantes: “Assim
nasceu Mococa” e “Inventário Arquitetônico Mococa”.

A evolução administrativa da povoação iniciou-se em 1841 com a Capela Curada de São Sebastião da Boa Vista, elevação a Freguesia em 1856,
elevação à categoria de Vila em 1871 e por fim para categoria de cidade
com o nome de Mococa (etimologia – casa de pequeno esteio), sede de
município e Comarca conforme a lei de 08 de abril de 1875.

Povoamento do Município

Importância do ciclo do café

Na segunda metade do século XIX, foram feitas as primeiras solicitações
de posses nos extremos da área atual do município. Em 1820, a posse

A organização urbana de Mococa deu-se a partir de duas praças: a da
matriz velha e a da matriz nova. A praça da matriz nova foi construída
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para ser o “centro nobre”, o qual aglutinava as casas dos fazendeiros
de café, com uma arquitetura bastante requintada. Neste espaço, não
se concentrou a movimentação comercial da cidade, este polo deu-se
na praça da matriz velha. Atualmente Praça do Rosário, local onde foi
construída a primeira capela do povoado e as ruas centrais da cidade. O
mercado central, a via de acesso a estação ferroviária, os armazéns de
secos e molhados, na sua maioria estavam também concentrados nesta
área. A intenção era distinguir os espaços diante de seus uso. A praça
da matriz nova ficou reservada para o uso e ocupação do espaço pelas
famílias mais nobres da cidade. Estas famílias constituíam a aristocracia
cafeeira mocoquense, que proporcionaram o desenvolvimento do município pelas trilhas do café.

O café construía também as estruturas do sistema financeiro da cidade, pois os estabelecimentos de créditos foram fundados com capital
mocoquense. Entre os anos de 1895 e 1925 foram instaladas várias
instituições bancárias. A saber: o “Banco Regional de Mococa”, o “Banco
de Comércio e Indústria de Mococa”, o “Banco F. Barreto” e o “Banco
de Mococa”.

A primeira lavoura de café no município data de 1845 e, no período de
50 anos, tornou-se a cultura predominante. Essa atividade econômica
proporcionou a valorização das terras locais. A necessidade de escoamento da produção desencadeou a ampliação da malha férrea na região, levando, inclusive, alguns produtores a construírem seus próprios
troncos férreos. Se a estação não chegava até a fazenda produtora,
construía-se sua própria estação.

A arquitetura e decoração mais sofisticada era importada da Europa,
fruto do poder econômico. Em Mococa, o trabalho do arquiteto italiano
Gherardo Bozzani, a serviço dos “fazendeiros”, marcou o perfil arquitetônico do centro urbano.

Com o processo de industrialização não foi diferente, em 1888 foi inaugurada a primeira indústria de Mococa, a “J. Nicola e Irmãos”, que produzia maquinários para beneficiamento de café.
O café constituía-se como um traço cultural na vida social do município, os hábitos das famílias mais abastadas tornaram-se aristocratizados
com a chegada de novos costumes.

Tão fortes foram estas marcas na construção e desenvolvimento urbano
que estas se encontram ainda vivas, refletidas na permanência sólida
dos casarões do café no Centro Histórico de Mococa.

A ferrovia chegou na cidade no ano de 1890, compondo a linha da estrada de ferro Mogiana. Trazendo consigo a expansão e maior organização
da atividade cafeeira, várias casas comissárias de café foram instaladas
no município. O desenvolvimento urbano foi impulsionado por iniciativas particulares. A construção da primeira cadeia, a câmara, a escola
pública, o teatro, por exemplo, foram financiados por fazendeiros da
época.

Potencialidades
O objetivo principal é ampliar o olhar para a potencialidade que este
percurso reúne. Há muito mais o que explorar, estudar e conhecer no
Centro Histórico, aspectos paisagísticos e arquitetônicos podem proporcionar as Ciências da Natureza e às Ciências Exatas expedições em vários níveis de ensino.
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A respeito das disciplinas da área das Ciências Humanas, sugerimos atividades a serem desenvolvidas com alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Tais sugestões podem ser adaptadas para
os anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação Infantil e Ensino Superior. Trata-se de uma questão de planejamento, ora mais teórica, ora
artística, mais ambiental, dentre outros.
Neste percurso, será possível analisar o mundo social, com base nos
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações
de significado no tempo e no espaço. Permitindo a comparação entre
eventos ocorridos no mesmo espaço, em espaços variados e em tempos
diferentes.
Analisar a produção dos marcos de memória (ruas, praças, monumentos e museus) da cidade pode também ser objeto desta expedição.
Diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) que são ferramentas do ensino de História e Geografia,
poderão ser utilizados, para ampliar as redes de pesquisa que a expedição pode proporcionar.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Mapa mental
Desenho da praça
Exposição de fotos
Desenho dos casarões
Comparação construção atual casas e antigas

- Construção de Maquetes e planta baixa
- Pesquisa sobre as famílias tradicionais da cidade
- Pode-se realizar estudos sobre as Fazendas Históricas de Mococa que
remontam ao período e proporcionam um aprofundamento no tema
estudado.

Organização da expedição
A expedição percorrerá duas igrejas, a Casa de Cultura, o Teatro Municipal, o Coreto, a Praça da Matriz e 06 casarões. Para orientar o percurso,
foi construído um croqui (ver final do presente texto) que pode ser reproduzido para facilitar o trajeto do grupo.
O ponto de partida será em frente à Igreja do Rosário (1), o qual pode
ser visitada internamente, seguir em frente na Rua Muniz Barreto, primeira parada em frente à Residência Venerando Pereira Santos (2) observação externa, segue até próxima construção, Casa da Cultura Rogério Cardoso (3) visita interna, segue pela mesma Rua até chegar na
Praça Marechal Deodoro, a caminhada seguirá pelo lado esquerdo da
Praça, um quarteirão, observando os casarões, na próxima esquina parada para observar dois casarões Residência Coronel José Pereira Lima
(4) e Residência Cândido de Souza Dias (5) observação externa, próxima esquina mais uma parada, Residência Francisco Muniz Barreto (6)
observação externa, contorna-se pela parte traseira da matriz, e mais
uma parada E.E. Barão de Monte Santo (7) observação externa ou visita
às dependências internas, contornando a Praça e subindo a escadaria da Igreja, mais uma parada nos dois casarões Residência José major
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doado para a instituição da Escola Profissional Mista. A escola oferecia cursos profissionalizantes na área de marcenaria, corte e costura,
bordado e em 1932 oferece curso técnico em Laticínios para atender a
demanda local. Endereço: Rua Dr. Muniz Barretto, 54.

Quintino Pereira (8) e Residência António Livramento Barreto (9), visita
interna à Matriz (10), na saída seguir a alameda das palmeiras imperiais
e finalizar a expedição no Coreto da Praça(11), no qual se avista ainda
o Teatro Municipal(12) e outros casarões, onde é possível fazer o piquenique, usar os banheiros públicos, e finalizar as reflexões sobre os
conteúdos a serem explorados.

4 - Residência Coronel José Pereira Lima (1916)
Construída em 1916 pelo engenheiro Gherardo Bozzani, a fachada e
parte interna mantém o projeto original, assim como a pintura de alguns cômodos e parte do mobiliário. Na decoração da fachada destaca-se os elementos esculpidos em cimento, com máscaras, flores e ramos
de café. Endereço: Praça Marechal Deodoro, 133.

Inventário arquitetônico do roteiro proposto - apoio às atividades
1 - Igreja Nossa Senhora do Rosário (1921)
Inaugurada em 1921 após a demolição da Capela de São Sebastião em
1919, a igreja foi construída por iniciativa da família Francisco Garcia de
Figueiredo e projetada pelo engenheiro italiano Gherardo Bozzani. Com
fachada neorrococó, inspirada na arquitetura do Leste Europeu possui
composições de vitrais e interior eclético com elementos classista nas
pinturas. Endereço: Praça Major José Pedro.

5 - Residência Cândido Souza Dias (1893)
Construída em 1893, a residência foi a primeira edificação eclética na
Praça Marechal Deodoro. A residência passou por diversas reformas; a
fachada mantém o projeto original, enquanto a parte interna está descaracterizada. Endereço: Praça Marechal Deodoro, 167.

2 - Residência Venerando Pereira Santos (1923)
Construída em 1923 pelo fazendeiro de café foi projetado pelo engenheiro Gherardo Bozzani. A fachada permanece original, conservando o
estilo art nouveau floreal. Endereço: Rua Dr. Muniz Barretto, 92.

6 - Residência Francisco Muniz Barretto (sem data)
Com estilo arquitetônico eclético, o prédio permanece com a família.
Foram realizadas pequenas alterações como a substituição do telhado
do terraço, internamente preservou o projeto e, até os anos de 1990, foi
mantido o mobiliário original. Endereço: Praça Ademar de Barros, 17.

3 - Escola Profissional Mista Francisco Garcia/Casa da Cultura (1929)
Construído por italianos em 1929 para ser sede da “Sociedade Italiana
Dopo Lavoro”, foi projetado por Lourenço Paroli. O prédio em 1931 foi
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7 - Grupo Escolar Barão de Monte Santo (1913)
Construído em 1913 pelo arquiteto Manuel Sabater. Os edifícios escolares da época tinham um ideário modernizador dos republicanos que
tinham expectativas de tornar o interior paulista ícone de prosperidade
e desenvolvimento. O mesmo Projeto arquitetônico foi reproduzido nas
cidades de Iguape, Tatuí e Sorocaba. Endereço: Praça Ademar de Barros,
181.

8 - Residência Major José Quintino Pereira (sem data)
Construída para residência do Major José Quintino Pereira foi projetada
pelo engenheiro Odon Carlos de Figueiredo Ferraz. Assobradado com
fachada escalonada e integrada por um alpendre com estilo neocolonial. Endereço: Praça Ademar de Barros, 36.

ficação com planta longitudinal formada por nave central, capelas laterais, transepto, capelas do Santíssimo Sacramento e Sacristia. Endereço:
Praça Ademar de Barros.

11 - Coreto (1906)
Construído por iniciativa de Francisco Muniz Barretto e Dr. Aureliano
Roberto Duarte foi projetado por Luis Ciochi. É um elemento típico de
cidades interioranas, caracteriza-se com peça do mobiliário urbano.
Com planta poligonal, de disposição oitavada, possui guarda corpo, lambrequins e cobertura em ferro sobre base de alvenaria. Endereço: Praça
Ademar de Barros.

12 - Cine Teatro Municipal (1924)
9 - Residência Dr. Antonio Livramento Barretto (sem data)
Construída para residência da família do Dr. Antonio Livramento Barretto, foi projetada pelo engenheiro Gherardo Bozzani. Em 1922 foi adquirida pelo Dr. Joaquim de Lima Camargo e depois por Célio Figueiredo Costa. Possui estilo eclético com alguns elementos do art nouveau,
passou por pequenas reformas, mas a fachada permanece inalterada.
Endereço: Praça Marechal Deodoro, 222.

Construído por iniciativa dos comerciantes Francisco Cucci, Francisco
Maglioca e do Fotógrafo Delfino Bonara; foi projetado pelo Mestre de
obras João Scarparo. Em 1975, a edificação foi adquirida pela Prefeitura
Municipal e reformado, preservando a fachada original. O assobradado
tem capacidade para plateia de 1000 pessoas. Endereço: Praça Marechal Deodoro,82.

10 - Igreja Matriz de São Sebastião (1892)
Inaugurada em 1896, projetada pelo engenheiro Oscar Kleinschmidt, foi
assentada isoladamente na Praça Ademar de Barros. A igreja é uma edi- 78 -
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PRAÇA XV DE NOVEMBRO E ENTORNO - RIBEIRÃO PRETO
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THEATRO PEDRO II - RIBEIRÃO PRETO
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CASA DA MEMÓRIA ITALIANA - RIBEIRÃO PRETO
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PARQUE CURUPIRA - RIBEIRÃO PRETO
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CEMITÉRIO DA SAUDADE - RIBEIRÃO PRETO
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ASSENTAMENTO MÁRIO LAGO - RIBEIRÃO PRETO
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Planta esquemá ca do Assentamento Mário Lago, inserido na Fazenda da Barra. Fonte: BIZZO MACHADO, 2016, p. 17.
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MUSEU DA CANA - PONTAL
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MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

- 92 -

- 93 -

GALERIAS A CÉU ABERTO: OBRAS DE BASSANO VACCARINI - ALTINÓPOLIS
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SANTUÁRIO SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE:
OBRAS DE PORTINARI - BATATAIS
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CERAMICA STÉFANI - JABOTICABAL

Vários aspectos de segurança e de organização empresarial podem ser
observados ao longo da expedição. Symone A. C. S. Augusto, 2018.

A produção alia processos industriais automa ados om procedimentos artesanais. Fonte: Symone A. C. S. Augusto, 2018
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ESTAÇÃO METEOROLÓGICA MANUAL – SÃO SIMÃO
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DO ROSÁRIO AO CORETO – MOCOCA
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Casa da Cultura e residência Venerando Pereira Santos.
Fonte: Marcelo Resende, 2018.

Residência Dr. Gabriel Pinheiro de Figueiredo. Fonte: Marcelo Resende, 2018 .

Residência Cândido Souza Dias. Fonte: Marcelo Resende, 2018
.

Residência Francisco Muniz Barreto. Fonte: Marcelo Resende,. 2018

- 99 -

