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INTRODUÇÃO 

Atualmente vivemos em uma sociedade avançada tecnologicamente, onde a 

facilidade de comunicação, o deslocamento de pessoas, a integração econômica, política e 

cultural, são fatos comuns em nossas vidas. Nosso ambiente do cotidiano está cada vez 

mais padronizado. Isso se expressa nas diferentes formas espaciais das praças, parques 

urbanos, áreas de lazer, onde o cidadão torna-se apenas mais um objeto na composição do 

espaço. 

 Neste contexto, hoje, mais do que nunca, fica evidente que as diferenças e as 

diversidades culturais e naturais encontram seu espaço de discussão tanto na academia 

quanto na sociedade, em nível de senso comum. 

O processo de redescoberta local e regional (em escala menor) vem se contrapor ao 

global. Diante disso, sociedade e pesquisadores começam a enxergar de uma outra forma 

as áreas consideradas como “patrimônios”. Estas passaram a ter um valor que representa 

nossa identidade, o valor da nossa cultura, a nossa expressão histórica. A preocupação com 

o patrimônio, ou seja, a valorização e preservação dos bens que representam referências 

culturais ou naturais e que simbolizam a diferença e a diversidade - diante de um mundo em 

que parâmetros globais são referências de vida - está cada vez mais em discussão. 

A revitalização significa um avanço da nossa sociedade, no sentido de resgatar 

valores que há muito estavam fora do debate. A retomada das discussões sobre 

preservação, conservação e restauração do patrimônio e, essencialmente, a preocupação 

com espaços e manifestações que permitem o olhar, a convivência, o conhecimento e a 

interação com valores, histórias, símbolos e manifestações, podem trazer à sociedade uma 

cultura mais humana e mais próxima do meio ambiente em que vivemos. 

JUSTIFICATIVA 

Patrimônios culturais e naturais são entendidos como bens de natureza materiais e 

imateriais, tomados individualmente ou em conjunto correspondentes à identidade, à ação e 

à memória dos diferentes formadores da sociedade brasileira. Estão incluídos no que se 
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define aqui como bens culturais, as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver; 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios 

de valor arqueológico e científico. 

Segundo a Conferencia Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura, reunida em Paris de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, são 

considerados “patrimônios culturais”: 

- os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas monumentais, objetos 

ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e conjuntos de valor universal excepcional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência, 

- bens culturais edificados: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua 

arquitetura, unidade ou integração à paisagem, têm um valor universal excepcional do ponto 

de vista da história, da arte ou da ciência, 

- os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza assim 

como áreas, incluindo os sítios arqueológicos, de valor universal excepcional do ponto de 

vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

São considerados “patrimônios naturais”: 

- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

conjuntos de formações de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou 

científico; 

- as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 

constituam habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas de valor universal 

excepcional do ponto de vista estético ou científico, 

- os sítios naturais ou as áreas naturais estritamente delimitadas detentoras de valor 

universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. 

Dentre esses bens culturais como um todo, serão analisados e trabalhados nessa 

pesquisa os bens naturais e culturais do município de Rio Claro. 

A região de Rio Claro passou por grandes transformações sociais e econômicas, é 

preciso entender como se deu a ocupação urbana desta cidade, afim de detectar como os 

impactos ambientais e sócio-culturais estão hoje se refletindo nas suas formas espaciais. O 

crescimento desordenado das cidades, a especulação imobiliária, as mudanças de 

comportamento, os novos valores e estilos de vida podem gerar impacto irreversível nos 

patrimônios, pois são fatores resultantes da vida capitalista e de uma sociedade globalizada, 
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o mesmo ocorre com a cidade de Rio Claro. Neste contexto faço referência a este 

município, com histórico de “vida” que apresenta riquezas culturais e naturais de grande 

importância para a nossa sociedade. 

É também preciso deixar claro que este trabalho pretende abordar fatores sociais, 

políticos, econômicos e naturais, integrando-os para que se possa entender e articular os 

vários fenômenos que ocorreram na constituição dessa área, e como a revitalização e a 

preservação dos bens naturais e culturais podem viabilizar a inserção social e o exercício da 

cidadania. 

As novas práticas sócio-espaciais associadas às novas funções dos bens culturais 

deverão proporcionar ao indivíduo o conhecimento da sua cultura e da sua história, 

valorizando e revitalizando dessa forma espaços que são desconhecidos por grande parte 

da nossa sociedade. 

 O envolvimento da comunidade urbana ou rural, de instituições compromissadas 

com o meio ambiente e com a cultura são fundamentais para que projetos e propostas de 

revitalização patrimonial alcancem transformações significativas para a sociedade. 

Vale ressaltar que o Estado tem participação importante nesse processo de 

revitalização e preservação dos patrimônios “naturais” e “culturais”, cabendo a este a 

competência de identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir às gerações futuras o 

patrimônio cultural e natural situado em seu território, fazendo dessa forma parte da análise. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar o desenvolvimento de uma pesquisa que 

ocorre através do levantamento e estudo aprofundado de áreas consideradas bens naturais 

e culturais no município de Rio Claro. 

Trabalhando conceitos como cidadania, organização espacial, valorização e 

revitalização , e dessa forma oferecer propostas num contexto municipal, de novas funções 

para o uso otimizado desses locais, de maneira que a população local tenha acesso à esses 

bens culturais e naturais, contribuindo assim para a construção da cidadania. 

BASES TEÓRICAS DA PESQUISA 

Como base teórica para esse estudo, procura-se enfatizar a compreensão da 

organização do espaço geográfico urbano através de suas categorias de análise, onde a 

estrutura capitalista através do seu processo histórico gerou formas sócio-espaciais que 

neste trabalho tem como bens naturais e culturais, os quais podem vir a exercer diferentes 

funções. 
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A preocupação em trabalhar o conceito de cidadania existe em função da 

importância da mesma, a fim de esclarecer aspectos negativos no processo histórico de 

desenvolvimento das cidades e o padrão de desigualdades gerado, padrão este que hoje 

prevalece, principalmente no que tange à sociedade brasileira. 

Para Max Weber é na cidade que o homem adquire a emancipação material e moral, 

como demonstra: 

“Os cidadãos urbanos usurparam o direito de dissolver laços de dominação 

senhorial - e essa foi a grande inovação, de fato, a inovação revolucionária das 

cidades medievais do Ocidente em face as outras - a quebra do direito senhorial. 

Nas cidades centro e norte-européias originou-se o conhecido dito: ‘o ar da cidade 

liberta’ 

Nesse momento a ordem social passa a ser associada à emergência dos direitos 

humanos ligados aos direitos considerados naturais, intrinsicamente associados à condição 

humana. Direitos à liberdade, à propriedade, à segurança e direito à resistência à opressão. 

A multiplicação das cidades e as formas de vida que elas ensejam levam à subversão da 

ordem feudal contra as formas de opressão. 

 As palavras cidade, cidadão e cidadania3 foram, historicamente ganhando o mesmo 

sentido. O sentido moderno da palavra cidadania expressa, portanto três focos: o 

democrático, o liberal e o social. 

 O primeiro é o de polis, o segundo o civitas e o terceiro societas. Este último foco tem 

a ver com a descoberta de que o civitas e o polis somente poderiam existir com o mínimo de 

justiça social. Podemos, então, imaginar um seqüência: cidadania cívica, cidadania política e 

cidadania social. 

Hoje, há uma ruptura deste processo histórico, com impactos específico na América 

Latina. Aumenta o polis, mas o civitas permanece hipertrofiado pela inexistência do societas, 

afirma Ribeiro (2004). 

Com relação à cidadania Santos afirma que: 

                                                           
3 Podemos identificar três momentos dessa evolução. Antes de tudo na Antigüidade Clássica, 
cidadania tem a ver com a condição de civitas pela qual os homens, vivendo em aglomerados 
urbanos, contraem relações fundadas em direitos e deveres mutuamente respeitados. Posteriormente, 
a condição de civitas somou-se a de polis, ou seja, o direito de os moradores das cidades participarem 
dos negócios públicos. Já no século XIX, a condição de cidadania é expandida com a inclusão de 
direitos de proteção do morador da cidade contra o arbítrio do Estado. No final do século XIX e início 
do século XX, a condição de expressava também os direitos relacionados à proteção social, 
inicialmente relacionados aos riscos do trabalho assalariado (desemprego, acidente do trabalho, etc.) 
e, posteriormente, estendidos à própria condição de cidadão.   
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“É no território tal como ele atualmente é, que a cidadania se dá tal como ela 

é hoje, isto é, incompleta. Mudanças no uso e na gestão do território se impõem, se 

queremos criar um novo tipo de cidadania, uma cidadania, que se nos ofereça como 

respeito á cultura e como busca da liberdade.” 

Bortolozzi coloca que para uma melhor compreensão desse conceito é necessário 

uma análise mais profunda da sociedade e portanto também de como se dá a sua 

organização espaço/temporal. 

Segundo Santos (1985), para se compreender a organização espacial e sua 

evolução, torna-se necessário que se interprete a relação dialética entre estrutura, 

processo, função e forma4, que são as categorias analíticas que permitem a compreensão 

da totalidade social em sua espacialização. 

Para Santos, “ Forma, função estrutura e processo são quatro termos 

disjuntivos associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. 

Tomados individualmente, representam apenas realidades parciais, limitadas, do 

mundo. Considerados em conjunto, porém, e relacionados entre si, eles constroem 

uma base teórica e metodológica a partir da qual podemos discutir os fenômenos 

espaciais em totalidade” (Milton Santos, 1985, p. 52). 

Acrescenta ainda que : 

O espaço geográfico é um espaço mutável e diferenciado cuja aparência 

visível é a paisagem. E é, por conseguinte, o esteio de sistemas de relações, 

algumas determinadas a partir dos dados do meio físico (arquitetura dos volumes 

rochosos, clima e vegetação) e outras provenientes das sociedades humanas, 

responsáveis pela organização do espaço em função da densidade demográfica, 

organização social e econômica e do nível técnico científico – informacional atual. 

O espaço geográfico é um espaço percebido e sentido pêlos homens em função 

tanto de seus sistemas de pensamento como de suas necessidades. A percepção do 

espaço real, campo, aldeia ou cidade, vem somar-se ou combinar-se elementos irracionais, 

míticos ou religiosos. Cada agrupamento humano possui percepção própria do espaço por 

ele ocupado e que, desta ou daquela maneira lhe pertence. 

                                                           
4 Segundo Santos, forma é o aspecto visível, exterior, de um objeto, referindo-se ainda ao arranjo 
deles, que passam a constituir um padrão espacial , função implica uma tarefa, atividade ou papel a 
ser desempenhado pelo objeto criado. Assim, este tem um aspecto exterior, visível – a forma – e 
desempenha uma atividade – a função. A estrutura, refere-se ao modo como os objetos estão 
organizados, refere-se não a um padrão espacial, mas à maneira como estão inter-relacionados entre 
si. O processo é definido como uma opção que se realiza continuamente, visando um resultado 
qualquer, implicando tempo e mudança. Processo é uma estrutura em seu movimento de 
transformação. 
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As relações entre o homem e o meio físico que o cerca constituem um dos 

problemas suscitados pela análise do espaço geográfico. Um mesmo meio pode dar origem 

a diferentes paisagens humanizadas. 

A análise de uma paisagem urbana é igualmente denunciadora de sua história e de suas 

condições de desenvolvimento, revelando o peso do passado na organização do espaço 

urbano da época contemporânea, ou seja, as heranças ou rugosidades deixadas no espaço. 

 A idéia de “rugosidades” complementa a concepção de que a produção do espaço é, 

ao mesmo tempo, construção e destruição de formas e funções sociais dos lugares. Para 

SANTOS (1980, p 138): 

“as rugosidades nos oferecem, mesmo sem tradução imediata, restos de uma 

divisão de trabalho internacional, manifestada localmente por combinações 

particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados (...) O espaço portanto é 

um testemunho; ele testemunha um momento de um modo de produção pela 

memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem criada. Assim o 

espaço é uma forma, uma forma durável, que não se desfaz paralelamente à 

mudança de processos; ao contrário, alguns processos se adaptam às formas 

preexistentes enquanto que outros criam novas formas para se inserir dentro delas” 

 As “rugosidades” significariam então, formas espaciais do passado produzidas em 

momentos distintos do modo de produção e, portanto, com características sócio-culturais 

específicas. Nesse sentido ocorre a des (construção do espaço) mediante o aparecimento 

de novas funções que se adaptam às formas antigas ou criam formas novas, reorganizando 

a circulação de mercadorias e idéias redefinindo, através da divisão técnica do trabalho, 

novos espaços de produção e consumo 

A Importância de Áreas Patrimoniais em Áreas Urbanas 

 O passado de uma cidade está presente em suas edificações e nas lembranças de 

seus antigos moradores. Além do espaço físico, da natureza, ganha importância sua riqueza 

histórica, símbolo da memória de um povo que também deve ser preservada. Ganha grande 

destaque hoje, na discussão sobre o espaço urbano, a sincronia que deve existir entre o 

bem natural, o bem construído e a história do povo. A restauração e revitalização de 

“centros velhos” têm levado à incorporação de espaços que, em desuso ao longo dos anos, 

tornaram-se ambientes degradados e segregados. Apesar de terem sido construídos pelos 

moradores locais, tais áreas foram esquecidas e sem função passam a constituir-se em 

espaços denominados os “não lugares”.  

 Sua reincorporação ao espaço das cidades permiti um rearranjo que tornam estas áreas 
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pensadas e tratadas como “lugares” importantes da cidade. “Um pequeno trato”, no sentido 

coloquial da expressão, traz de volta à vida dos cidadãos um ambiente desgastado, que já 

fora considerado até então algo únutil. Os argumentos em favor de um reaproveitamento 

dessas construções antigas são vários. Podemos começar dizendo que a recuperação 

desses prédios é fundamentalmente econômica, segundo Nestor Goulart Reis Filho 

(1992:168) “reciclar um edifício custa apenas 30% do valor necessário para a construção de 

um novo, sendo que a margem de lucro dos empreendedores imobiliários pode ser maior 

nestes tipos de obras.”É importante também que estas restaurações favoreçam os atuais 

moradores que, muitas vezes resistem à deterioração de suas moradias. A restauração 

implica numa melhora na qualidade de vida em lugares que não possuem infra-estrutura 

adequada. 

 A revitalização também é importante porque devolve aos antigos centros um caráter 

urbano; os prédios antigos sendo usados como residências ou empreendimentos 

comerciais, dão vida a esses lugares, que fora do horário comercial se apagam, se 

esvaziam, perdendo seu lado humano e se transformando num amontoado de tijolos. Vale 

lembrar ainda que mais que o fator econômico, a revitalização de uma arquitetura passada, 

que hoje pode não existir mais, e sua restauração permite recuperar a beleza de nossos 

velhos centros, assim como sua história, mostrando a dignidade de nossa população, tanto 

antiga por ter construído tão belas obras, como a atual por ter preservado seu patrimônio. 

São esses os motivos que levam os pesquisadores de diferentes áreas a pensar o 

ambiente, não apenas como um bem natural, mas também como algo construído e que 

deve ser preservado. Como diz Ramón Gutiérrez (1992:123), “o patrimônio construído é a 

acumulação de esforços herdados por uma sociedade, que expressa seu desenvolvimento 

habitacional e a capacidade de investimento da comunidade através do tempo (...)”. 

Devemos cuidar para que haja um futuro para o nosso passado. O patrimônio de uma 

cidade é uma concentração de capital a qual deve ser aproveitada através da manutenção 

do natural e do construído. 

A Gestão da Conservação no Contexto Brasileiro: Os exemplos de Salvador e Recife 

A economia brasileira, a partir do início da década de 80, entrou em estagnação, 

ocasionando uma crise fiscal e financeira que perdura até hoje. A partir de 1988, com a nova 

Constituição da República, o governo central desobrigou-se das políticas públicas locais, 

transferindo essa responsabilidade para as instâncias subnacionais, em particular para os 

municípios. Assim, as municipalidades, particularmente as das grandes cidades, foram 

forçadas a elaborar estratégias específicas de desenvolvimento local. 

Apesar da variedade de experiências nacionais e locais, pode-se afirmar, sem 

grande margem de erro, que a maioria delas está calcada na idéia de criar valores para as 

 7171



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

especificidades municipais. Em todas as experiências, existe também a questão da 

formação de uma nova imagem da cidade, isto é, num mundo globalizado, onde localidades 

competem diretamente por investimentos produtivos, o que decide o jogo da competição são 

as especificidades das localidades e suas imagens, porque são elas que as diferenciam de 

outras com atributos econômicos similares (treinamento de mão-de-obra, infra-estruturas, 

incentivos fiscais, concentração de atividades, inserção em regiões deprimidas ou em 

expansão e outras). 

Os atributos ambientais, culturais e históricos das cidades são aqueles que, de modo 

privilegiado, têm sido utilizados como a base das especificidades locais. Nesse conjunto, as 

áreas urbanas antigas, de grande qualidade urbanística, arquitetônica e ambiental, têm 

assumido um papel importante e muitas vezes vital na construção de políticas locais de 

desenvolvimento. São políticas de desenvolvimento voltadas, em geral, para a revitalização 

de áreas urbanas deprimidas, subutilizadas ou abandonadas, que perderam sua vitalidade 

econômica, mas que são possuidoras de grande qualidade ambiental (no sentido do 

ambiente construído) e de grande significado simbólico para a população local, regional ou 

mesmo nacional. 

No Brasil, a aplicação de políticas locais de desenvolvimento, que adotam diretrizes 

de revitalização de áreas urbanas consolidadas ou históricas, é uma novidade. Poucos são 

os casos que podem ser analisados. Somente duas experiências brasileiras de revitalização 

urbana tiveram um caráter mais próximo de uma estratégia de desenvolvimento local: a do 

Pelourinho, em Salvador (BA), e a do Bairro do Recife, no Recife (PE).10 Em ambos os 

casos, a revitalização fazia parte de políticas de desenvolvimento local implantadas de modo 

diverso: no caso do Pelourinho, pelo Governo do Estado, e, no caso do Recife, pelo 

Município. 

No caso do Pelourinho, por sinal um projeto bastante polêmico, as avaliações têm-se 

concentrado no impacto social causado pela transferência da população tradicional da área 

e na descaracterização e perda de autenticidade do patrimônio urbanístico e arquitetônico. 

Pouco ainda foi analisado quanto ao impacto econômico dos vultosos recursos públicos 

aplicados na implantação do plano e na estratégia de gestão baseada na sua condução pelo 

Governo do Estado. 

Nesse projeto, o Governo do Estado obteve a propriedade dos imóveis mediante a 

posse daqueles abandonados ou de contratos de comodato. Todo o investimento de 

recuperação física das edificações foi feito pelo governo, e os imóveis foram cedidos ou 

alugados a instituições culturais e empresas de serviço e comércio a preços abaixo do 

mercado. Nos primeiros anos do projeto (correspondentes às três primeiras fases), ocorreu 

uma grande mudança no perfil dos negócios instalados, devido à incapacidade de o 
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mercado absorver os serviços ofertados. Os empreendimentos que fracassaram foram, 

então, sendo substituídos por meio de processos mais ajustados ao mercado imobiliário e 

de negócios de Salvador. Apesar dos ajustes e da mudança do projeto geral, com a inclusão 

de recuperações de edificações para habitação, continua alta a taxa de investimento 

público, relativamente à privada, e a transferência de fundos públicos para negócios 

particulares. 

O aparato institucional e instrumental utilizado em Salvador não apresenta grandes 

novidades, pois é um projeto quase totalmente comandado e financiado pelo Governo do 

Estado. Até 1997, a municipalidade estava excluída do processo de revitalização. Somente 

com a eleição de um prefeito alinhado com a tendência política do Governo do Estado, foi 

que a municipalidade iniciou a sua participação como uma das administradoras. Entretanto, 

mesmo com essa novidade, o projeto é comandado segundo uma perspectiva centralista e 

não negociada, típica do planejamento urbano dos anos 70. 

No caso do Bairro do Recife, a estratégia de implantação do plano tem merecido 

alguma atenção nos meios técnicos e acadêmicos. O grande diferencial, com relação ao 

Pelourinho, está no fato de que os investimentos públicos foram pequenos, mas tiveram um 

efeito multiplicador substancial, com forte resposta do setor privado (Zancheti et allii, 1998). 

Além disso, a gestão do processo de implantação foi conduzida de modo partilhado com o 

setor privado, sendo que o tempo para a implantação do projeto é muito mais longo que o 

caso de Salvador. 

No Bairro do Recife, o processo de revitalização partiu da premissa da transformação 

dos usos existentes e da revitalização de espaços urbanos subutilizados, pois a área no 

início dos anos 90, estava praticamente vazia. A ação pública concentrou-se, basicamente, 

na melhoria da infra-estrutura e na qualificação dos espaços públicos, além da recuperação 

direta de alguns poucos imóveis. O processo de atração de investimentos privados tem sido 

realizado por meio de negociação continuada da municipalidade com possíveis investidores 

privados. O papel do poder público tem sido o de facilitar a negociação entre proprietários 

de imóveis e investidores e ajustar o tipo e o cronograma de suas ações sobre a infra-

estrutura e o espaço público de modo a facilitar a execução de projetos pactuados entre os 

investidores. 

METODOLOGIA E MATERIAL UTILIZADO 

A pesquisa segue uma trajetória metodológica, que leva à compreensão e 

conhecimento do tema abordado e da área a ser pesquisada. Assim, compreendem as 

seguintes as etapas: levantamento bibliográfico e cartográfico de temas relacionados e 

desenvolvidos dentro do contexto geográfico e áreas afins; levantamento cartográfico dos 

patrimônios naturais e culturais compreendendo o município de Rio Claro; entrevistas e 
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aplicação de questionários com coordenadores e responsáveis por locais considerados 

patrimônios culturais e naturais em áreas urbanas; pesquisas em órgãos públicos e privados 

responsáveis pela preservação e manutenção desses patrimônios; análise dos dados e 

informações coletados por meio de uma abordagem sistêmica e integrada para a 

constituição de propostas em nível local; divulgação e veiculação do trabalho, em conjunto 

com órgãos públicos (municipais e/ou estaduais), à população em geral; busca de critérios 

para a escolha de um dos bens culturais edificados a fim de apontar sugestões de 

revitalização do patrimônio por meio de novas práticas sócio-espaciais conduzidas por 

políticas públicas. 

Levantamento e estudo aprofundado de áreas patrimoniais de Rio Claro 

Rio Claro compõe com as demais cidades da região um cenário favorável ao 

desenvolvimento de novas práticas sócio-espaciais, formado pelo conjunto de seus atrativos 

naturais e histórico-culturais. A seguir temos um levantamento realizado dos locais 

considerados nesta pesquisa como Bens ou Patrimônios Naturais e Culturais: 

Floresta Estadual "Edmundo Navarro de Andrade: Criada em 1909, possui 2.230,5358 

hectares com a maior variedade de espécie de eucalipto do Brasil, o que a torna referência 

no cultivo e pesquisa da planta e a faz conhecida como “berço do eucalipto”. Entre outras 

atrações, possui o Museu do Eucalipto, criado pelo agrônomo Edmundo Navarro de 

Andrade. Originalmente a Floresta pertencia à CIA. Paulista de Estradas de Ferro, tendo 

sido transferida para a FEPASA na década de 70, época da estatização das vias férreas. A 

partir de 1998 passou a ser administrada pelo Instituto Florestal da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, através do Instituto Florestal. 

 

Usina Hidrelétrica de Corumbataí situada a 3 Km a sul da cidade, com acesso pela SP-

127(Rio Claro - Piracicaba). Na confluência do rio Corumbataí com o Ribeirão Claro, está a 

mais antiga e totalmente preservada usina hidrelétrica do Estado de São Paulo (1895). No 

local funciona o Museu da Energia. 

Fazenda Santa Gertrudes, com mais de um século de existência, 1854 - 1998,  

a sede da fazenda, com requintes de uma verdadeira casa urbana, fato normal em São 

Paulo no período áureo da expansão cafeeira, consistia de uma verdadeira casa senhorial. 

Os terreiros em parte atijolados e as dependências para máquinas de benefício do café, 

situados nas proximidades da sede completavam-se com as colônias entre as áreas de 

café. 
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Bens Históricos - Culturais Construídos em Rio Claro 

Estação Ferroviária - Inaugurada em 1910, sucedeu a primeira estação inaugurada em 11 

de agosto de 1876. Teve importante papel no desenvolvimento de Rio Claro, como ramal 

férreo da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, entre Rio Claro e Campinas. O prédio, 

tombado pelo patrimônio histórico estadual, é um marco arquitetônico na história de Rio 

Claro. Abriga atualmente a Secretaria Municipal de Turismo, local de informações e eventos. 

O prédio é um centro de atividades culturais e turísticas, onde são realizadas exposições, 

festas típicas e apresentações culturais. 

Jardim Público - engloba as Praças XV de Novembro e Tenente Otoniel Marques Teixeira, 

onde Siqueira Campos iniciou, em 1886, o ajardinamento do antigo Largo da Matriz. Suas 

características paisagísticas, lhe conferem um aspecto de bosque, tornando-o um local 

agradável que contribui para amenizar o clima da área central. 

Igreja Matriz de São João Batista- Edificada entre 1912 e 1926, em estilo neo-românico. 

Guarda a primeira imagem do padroeiro de Rio Claro, São João Batista, peça de valor 

inestimável, oriunda da fundação da cidade. O relógio da igreja foi instalado em 1920, com 

quatro faces. O interior do prédio, reformado entre 1976 a 1996, passou a ser ponto 

importante de visitação pelo bom gosto e correção arquitetônicos. 

 

Solar Dona Luiza Barreto Rinaldi - suntuosa construção de dois pavimentos do final do 

século XIX, pertencente à dona Luiza até 1899. D. Luiza Botão, como era conhecida, 

nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul em 1838. As iniciais L.B.R. – “Luiza Barreto 

Rinaldi” podem ser observadas no frontispício do sobrado. 

Em 1914 o imóvel foi transferido à Prefeitura Municipal de Rio Claro, que o repassou à 

Escola Profissional Masculina em 1918. Em 1994 passa a denominar-se Escola Técnica 

Estadual“ Armando Bayeux da Silva”. 

 

Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro Oscar de Arruda Penteado - 
guarda documentos importantes da história da cidade. Foi a residência de Manoel Pessoa 

de Siqueira Campos, juiz e chefe da polícia. O Arquivo está aí instalado desde 1985. 

 

Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga - instalado no antigo solar do 

fazendeiro José Luiz Borges, o Barão de Dourados, foi construído em 1863. Arquitetura 

colonial que utiliza taipa, bairro e madeira, tem, no seu interior, móveis e utensílios da época 

do Império. Abriga, também, o Museu “Albertina Pensado Dias”, de amostras minerais, 

rochas e fósseis, a Sala Barão de Itapura, a Sala Joaquim Ribeiro, a Sala da Primeira 
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Mobília da Câmara Municipal, a Sala Comemorativa da Revolução Constitucionalista de 32, 

uma Sala Portuguesa, além de outros objetos, coleções e arquivos que complementam seu 

acervo (discoteca, fotografias, jornais) e, ainda, parte do acervo da documentação da 

Prefeitura de Rio Claro. Foi tombado pelo patrimônio histórico estadual em 1963. No museu 

acontecem freqüentemente exposições e eventos histórico–culturais. 

 

Gabinete de Leitura - o prédio, cujo início da construção data de 1876, no auge da cultura 

do café, foi concluído em 1889 e inaugurado no ano seguinte. Restaurado em 1997, é o 

único prédio no Estado de São Paulo que funciona com a mesma finalidade para que foi 

criado. Tombado pelo patrimônio, foi uma das primeiras edificações do estado a utilizar 

mão-de-obra livre. O gabinete oferece aulas de xadrez, clube da leitura e o Centro Literário 

de Rio Claro. Há também espaço destinado a palestras, reuniões e eventos em geral. Seu 

acervo conta com periódicos, livros atualizados, obras raras da literatura e toda a biblioteca 

“Lenyra Fracarolle”. 

Mercado Municipal: construção de 1897, passou a ser usado como quartel do exército por 

um período, voltando às atividades de mercado em 1924. 

Museu Theodor Kölle: - construção de meados do século XIX, (aproximadamente 1865) 

restaurada e inaugurada como museu em agosto de 1997. Theodor Albert Kölle, de origem 

alemã, atuou como professor e pastor, assistindo cultural e espiritualmente a seus 

conterrâneos que residiam em Rio Claro e região. O museu contém documentos, uniformes 

e fotos antigas da história do Colégio Koelle. Anexo possui um pequeno jardim de estilo 

inglês, que pode ser usado pelo visitante como uma área de reflexão ou mesmo de estudos. 

Atua também como Centro de Estudos da Imigração Alemã na Região. 

 

Após este levantamento será escolhido uma destas áreas para um estudo mais 

aprofundado , considerando as categorias de análise do espaço geográfico de forma 

integrada, afim de oferecer subsídios para uma requalificação do patrimônio. 

RESULTADOS A SEREM OBTIDOS AO FINAL DA PESQUISA 

Através do estudo aprofundado da área escolhida como mais significativa para esta 

pesquisa ( cujo critério de escolha ainda deverá ser determinado), e de uma análise 

qualitativa das informações que serão obtidas através da pesquisa de campo, pretende-se 

oferecer propostas de novas funções para o uso otimizado do referido bem, tornando-o um 

elemento de inclusão social e cultural no contexto da revitalização do patrimônio histórico- 

cultural e social do município de Rio Claro. 
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