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1. Resumo 

 

A presente pesquisa está inserida no campo da Geografia, ciência que tem como um de seus 

fundamentos o entendimento da relação homem – natureza, compreendendo o espaço vivido. A área 

de estudo é a cidade de Rio Claro, localizada no interior do Estado de São Paulo, e que tem por 

tradição o uso de bicicletas como um dos principais meios de transporte; possui uma frota de 

aproximadamente 127 mil bicicletas, e este número também se deve a sua topografia plana. 

Em seu passado, teve como um dos marcos mais importantes à instalação da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, em 1876, e de suas oficinas (construída voltada ao escoamento do café, 

que até o momento era feito em lombos de mulas; desta forma, os custos da produção reduziram-se 

bastante), tornando um referencial para a cidade tanto em desenvolvimento, movimentando a 

economia – geração de empregos, quanto como parte do cotidiano e da identidade das pessoas. 

Partindo deste contexto, o objetivo da presente pesquisa é analisar as mudanças ocorridas na 

cidade ao longo dos anos, na visão dos ciclistas - grupo que é tradicional e de grande importância local 

- considerando em especial a influência da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; o momento 

histórico de seu estabelecimento na região, seu apogeu e até seu declínio – privatização – e a 

desativação. 

Através de depoimentos, foram reconstituídos alguns marcos importantes, focando três pontos: 

o ser ciclista (questão da tradição), as mudanças do espaço (na visão deles, quais as principais 

mudanças da cidade) e a identidade do povo (busca das características que descrevem este povo). 

Assim, pretende-se manter vivas as experiências de vida e a relação com o espaço vivido. Procuram-

se vestígios de “paisagens” ainda existentes e outras que existem apenas nas recordações, e que são 

necessárias para afirmar momentos vividos. 

 A escolha dos ciclistas entrevistados se deu através da determinação de um primeiro critério 

indispensável: pessoas com mais de 60 anos e que, além de serem ciclistas, tenham vivido em Rio 

Claro pelo menos a maior parte de suas vidas.   



 Com os depoimentos dos ciclistas, buscou-se destacar as transformações ocorridas na cidade, 

neste período acima citado, bem como a formação da identidade dos rio-clarenses, apontando 

aspectos que complementam a história. Os relatos de vida se fundem aos relatos da cidade, mostrando 

como ambos estão interligados. Para a realização das entrevistas, utilizou-se da história oral, que 

consiste no diálogo como principal forma de obtenção dos dados pretendidos. 

As considerações finais relatam acerca do que se pode coletar e entender dos dados 

pesquisados, apontando os resultados como algo que deve complementar e enriquecer os estudos já 

existentes e abrir caminho para aqueles que ainda estão por vir; não há fim que não possa ser um 

recomeço. O que restou foram novas formas de ver a cidade, bem como a lembrança de tudo o que 

levou o local a se transformar no que é hoje, ponderando as mudanças para melhor e aquelas não tão 

boas. 
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2. Introdução 

 

Com esta pesquisa, pretende-se manter vivas as experiências de vida e a relação com o espaço 

vivido. Procuram-se vestígios de “paisagens” ainda existentes e outras que existem apenas nas 

recordações, e que são necessárias para afirmar momentos vividos. 

O trabalho de campo tem por objetivo resgatar a história da cidade e está diretamente 

relacionado com os relatos, as lembranças de idosos. Através da história oral, foi desenvolvida a 

pesquisa com idosos acima de 60 anos, que obrigatoriamente tenham sido ciclistas e que passaram 

suas vidas em um espaço social comum: a cidade de Rio Claro.  

Em cada depoimento, o que se busca-se fragmentos da história da cidade, focando a 

instalação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, suas influencias diretas e indiretas na 

estruturação de Rio Claro e as mudanças ocorridas após sua privatização. Assim, buscou-se resgatar a 

identidade dos moradores, levando em consideração a percepção dos ciclistas.  

A intenção não é confrontar informações, e sim complementar, em alguns casos até detalhar a 

história, com aspectos geográficos determinantes e indispensáveis. O foco foi trabalhar com o que foi 

lembrado, com o que foi citado, com aquilo que os entrevistados julgaram importante. 

Pensando neste resgate da história, encontra-se um caminho a ser trilhado, o de explorar as 

recordações e os relatos daqueles que estiveram, dia-a-dia, em contato com o meio, o espaço, e 



vivenciaram suas transformações de forma única e marcante, compondo também suas histórias de 

vida. 

Os objetivos detalhados desta pesquisa a campo englobam assuntos tais como: a necessidade 

de compreender as diferentes percepções do espaço (de acordo com cada realidade 

vivida/espaço/grau de interação com o local/recursos utilizados) e abordar as transformações da 

cidade. Mas em específico, é indispensável à compreensão da realidade dos ciclistas na cidade de Rio 

Claro, iniciando pelo contexto histórico onde se teve o desdobramento das bicicletas e passando pela 

Fisiografia do local (cidade plana), que tornou viável este processo e por fim abordar a percepção que 

eles têm do espaço, bem como os pequenos detalhes muitas vezes despercebidos pela maioria da 

população. 

 

3. Metodologia 

 

Optou-se por realizar entrevistas, que, para Marconi e Lakatos (1982, p.70) é “um encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversa (...)”. Utilizou-se um questionário semi-estruturado, o qual não foi entregue aos 

entrevistados, foi sendo montado conforme conversa, incluindo ou omitindo algumas perguntas, de 

acordo com as respostas obtidas. 

Assim, para Medina (2001, p. 43), o entrevistado “passeia em atalhos, mergulha e aflora, finge 

e é, sonha e traduz seu sonho, avança e recua, perde-se no tempo e no espaço”. De acordo com 

Merleau-Ponty (1974, p. 149), “quando falo a outrem e o ouço, o que escuto vem se inserir nos 

intervalos do que digo, minha palavra é recortada lateralmente pela de outrem, me escuto nele e ele 

fala em mim”.  

Estas entrevistas podem ser chamadas de história oral: a busca pela história de um 

determinado grupo, ou fato, de acordo com as recordações das pessoas. 

 

[...] história oral é um processo de registro de experiência que se organizam em projetos que 

visa formular um entendimento de determinada situação destacada na vivência social. [...] O 

que se pretende é a centralização das narrativas que se constituem, desde sua concepção, em 

objeto central das atenções. (MEIHY e HOLANDA, 2007, p. 64). 

 

Desta forma aconteceram as entrevistas, que foram baseadas nos conceitos da pesquisa 

social. Um ponto chave a ser abordado é a ligação das pessoas com o espaço em que vivem, com os 

momentos que ali passaram, com os aspectos que caracterizam seu passado e a projeção de um 

futuro ainda desconhecido. 



(...) as sociedades humanas existem num determinado espaço cuja formação social e 

configuração são específicas. Vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o 

futuro, num embate constante entre o que está dado e o que está sendo construído. (MINAYO, 

2002, p. 13).  

 

 Quanto ao método, optou-se pelo qualitativo, o qual: 

 

Em geral, as investigações (...) têm como objeto situações complexas ou estritamente 

particulares. Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de um determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 

processo de mudança de um determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. 

(RICHARDSON, 1985, p. 80).  

  

 Segundo Minayo, (2002, p. 22), a pesquisa qualitativa valoriza aspectos que muitas vezes 

passam despercebidos, mais de grande importância para entender as relações humanas com o 

espaço: 

 

A pesquisa qualitativa (...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 2002, p.22)  

 

Foram entrevistadas 8 pessoas, número este considerado suficiente para obter as informações 

necessárias e atender os objetivos propostos, pois: 

 

A pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade. 

Uma pergunta importante neste item é “quais indivíduos sociais têm uma vinculação mais 

significativa para o problema a ser investigado?”. A amostragem boa é aquela que possibilita 

abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões (MINAYO, 2002, 

p. 43). 

 

Os objetivos detalhados desta pesquisa a campo englobam assuntos tais como: a necessidade 

de compreender as diferentes percepções do espaço (de acordo com cada realidade 

vivida/espaço/grau de interação com o local/recursos utilizados) e abordar as transformações da 



cidade. Mas em específico, é indispensável à compreensão da realidade dos ciclistas na cidade de Rio 

Claro, iniciando pelo contexto histórico onde se teve o desdobramento das bicicletas e passando pela 

Fisiografia do local (cidade plana), que tornou viável este processo e por fim abordar a percepção que 

eles têm do espaço, bem como os pequenos detalhes muitas vezes despercebidos pela maioria da 

população. 

 

4. Resultados e conclusões 

 

Após delimitação das áreas da cidade com maior concentração de pessoas com mais de 60 

anos, buscou-se estas pessoas em alguns locais de encontro, como o jardim público, a praça da matriz 

São João Batista, a praça da Igreja São Benedito, além de algumas pessoas já conhecidas, que se 

enquadravam nos critérios definidos e se dispuseram a colaborar; ao todo foram entrevistadas 8 

pessoas. Os sujeitos abriram suas casas, local onde se passaram todas as entrevistas, as quais 

demoraram em média duas horas e meia. 

Das dificuldades encontradas, pode-se destacar que em todos os casos, a quantidade de 

informações apontadas pelos sujeitos que não faziam parte do roteiro de estudo – os idosos, quando 

contam suas vidas, suas memórias se envolvem na conversa e descrevem tudo com muitos detalhes – 

o que enriquece as questões pesquisadas, porém dificulta a compreensão destes dados e pode 

ocasionar a perca de foco do que foi perguntado. 

Quanto à coleta de dados, as informações foram sendo adquiridas de acordo com as respostas 

dos entrevistados, e depois foram tabuladas, a partir da análise categorial, e em seguida comparados: 

 

Com o objetivo de ampliar a quantidade de informações concebidas pelo entrevistado, 

adotamos a técnica de não nos limitarmos ao assunto restrito da pesquisa, mas explorar todos 

os aspectos da vida do entrevistado, onde o assunto em pauta estará necessariamente 

inserido. Como geralmente trabalhamos com entrevistados de mais idade, suas lembranças 

mais remotas são mais fáceis de serem extraídas (...). A história do cotidiano (...) pode se valer 

muito das lembranças dos velhos. (CORRÊA, 1996, p. 68-69). 

 

Trabalhar com história oral é complementar a história já existente, é basear-se no diálogo, o 

que transforma a entrevista em uma conversa aberta, sincera, em um momento de relembrar o 

passado e transpor aquilo que compôs sua história: 

 

Mas a História que queremos fazer é mais completa que uma história contemporânea feita 

sem fontes orais. Sabemos que a fonte oral, posto que é viva, é parcial. E vou defender a 



parcialidade da fonte oral, não só porque é inacabada, como também nos põe em confronto 

com o outro. É parcial e, nesse sentido é política porque, na confrontação do entrevistador 

com o entrevistado, pode-se buscar as diferenças e também a unidade. E esta dinâmica do 

diálogo é um dos aspectos apaixonantes do trabalho com fontes orais. (VILANOVA, 1994, p. 

46-47). 

 

 As perguntas realizadas foram divididas em quatro segmentos, sendo:  

1. Caracterização dos sujeitos (idade; sexo; ocupação profissional; grau de escolaridade; tempo de 

moradia na cidade; bairro em que reside; tempo de residência no bairro); 2. O ser ciclista (tempo em 

que utiliza/utilizou a bicicleta; principais caminhos percorridos; por que da escolha da bicicleta como 

meio de transporte); 3. As transformações do espaço/caracterização da cidade (o que mais chama 

atenção em termos de mudança na cidade?; o que melhorou?; o que piorou?; no caminho percorrido 

de bicicleta, o que permanece da mesma forma?; se pudesse mudar algo na cidade, o que mudaria?; o 

que a cidade não tem mais que te faz falta?; comente do antes e o depois da privatização da 

Companhia Paulista de estradas de Ferro); 4. Identidade do povo (O que significa morar em Rio 

Claro?; cite algo que represente a identidade da cidade – um símbolo de Rio Claro). 

 A partir das perguntas já apresentadas, os dados coletados foram analisados, de acordo com 

as categorias definidas, considerando tudo o que foi respondido acerca do assunto em questão, 

respeitando as opiniões e os diferentes pontos de vista. 

 

4.1 Caracterização dos sujeitos 

 

 As perguntas que compuseram esta categoria foram referentes a: idade; sexo; ocupação 

profissional; grau de escolaridade; tempo de moradia na cidade; bairro em que reside e tempo de 

residência no bairro.  

Dos resultados obtidos tem-se que, dos sujeitos entrevistados, 6 são do sexo masculino (75%) 

e 2 do sexo feminino (25%). Quanto a ocupação profissional, 7 são aposentados e apenas 1 não, 

sendo este o mais novo da amostra. No que se refere à escolaridade, 6 pessoas estudaram até a 

primária (o equivalente hoje ao ciclo de 1ª a 4 ª série do ensino fundamental), enquanto 2 possuem um 

pouco mais de estudo: a escola profissionalizante – secundária. 

Quanto à idade dos entrevistados, como antes já citado, utilizou-se pessoas com mais de 60 

anos, para que fosse possível resgatar a história da cidade. A maior concentração de pessoas está 

dividida entre os intervalos de 61 a 70 anos e 71 a 80 anos, com 3 pessoas cada. Acima de 81 anos 

encontra-se 2 pessoas.  



 De acordo com os dados apresentados, pode-se verificar que o intervalo se deu entre 60 e 83 

anos, gerando uma média de 74 anos. 

Outra variável indispensável para o desenvolvimento da pesquisa é o tempo de moradia de 

cada sujeito na cidade, uma vez que influencia diretamente na sua relação com o espaço, bem como 

no seu “olhar” sobre os diferentes aspectos vivenciados e transformados. O tempo de moradia na 

cidade está diretamente relacionado com a idade dos entrevistados. Assim, pode-se notar que a maior 

concentração de pessoas está no intervalo entre 61 e 70 anos (3 pessoas – o que corresponde a 

37,5% da amostra).  

 O intervalo se deu entre 46 e 82 anos, com uma média de 63, 5 anos. Na maioria dos casos, 

os entrevistados nasceram em Rio Claro, ou em cidades vizinhas e vieram ainda crianças para a 

cidade. 

 Além do tempo de moradia em Rio Claro, perguntou-se aos entrevistados o bairro em que 

residem hoje e o tempo de moradia no mesmo. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 1. 

Pode-se concluir que, dos bairros citados (Consolação, São Benedito, Jardim Claret e Cidade Jardim), 

o bairro Consolação é o que possui o maior número de entrevistados – 4 – e em segundo lugar o bairro 

São Benedito; no mapa 8 é possível verificar a localização da região de moradia dos entrevistados, 

sendo que, é um mapa de 2002, e trás os bairros agrupados, considerando o de maior extensão, como 

é o caso da área indicada do bairro Consolação, que abrange também o bairro Jardim Claret, e a 

região do Centro que abrange o Bairro São Benedito. Quanto ao tempo de moradia nos respectivos 

bairros, todos residem a mais de 25 anos, sendo o menor tempo encontrado de 26 anos e o maior de 

75 anos. 

Estes foram os principais dados de caracterização dos sujeitos entrevistados, que se 

considerou importante para a pesquisa. Em resumo, pode-se dizer que, dos 8 entrevistados, a maioria 

foi do sexo masculino, com média de idade de 74 anos, estando na cidade há 63 anos em média e 

residentes principalmente no bairro Consolação e seus arredores. 

 

4.2 O ser ciclista 

 

Esta categoria foi composta das seguintes perguntas: tempo em que utiliza/utilizou a bicicleta; 

principais caminhos percorridos e o porquê da escolha da bicicleta como meio de transporte. 

Quanto ao tempo de uso da bicicleta pelos entrevistados, é possível verificar que 50% da 

amostra, ou seja, 4 indivíduos se encontram no intervalo de 41 a 60 anos. É possível verificar uma 

pequena disparidade com o sujeito 4, que utilizou a bicicleta por apenas 11 anos, em relação aos 

demais entrevistados, que possuem uma média de uso de 55 anos, conforme gráfico 1. 



Referente aos principais caminhos percorridos de bicicleta, 7 dos 8 entrevistados a utilizou 

para trabalhar. Apenas 1 citou que a usava para seu lazer e alimentação, como se observa nos dizeres: 

Sujeito 8: “Era muito comum utilizar a bicicleta como meio de transporte até o local de 

trabalho, a maioria das pessoas assim faziam todos os dias. As fábricas possuíam estacionamentos 

para as bicicletas”.  

Sujeito 6: “Utilizei a bicicleta por muito tempo para ir até o Rio Corumbataí pescar, 

percorria entre 18 e 20 quilômetros de casa até lá, e além de me divertir, trazia alimento para casa”.  

Na tabela 2 pode-se verificar, de forma detalhada os dados referentes ao motivo de utilização 

da bicicleta (acima citado) bem como os locais de trabalho para os quais os sujeitos se deslocavam 

(dentre eles a escola Marciano Toledo Pinto, o Banco Particular, a antiga tecelagem Matarazzo, a CIA 

Paulista, a Caracu e o centro da cidade – local em sí não especificado). 

Quanto à escolha pela bicicleta, praticamente todas as respostas destacaram a facilidade pelo 

uso, uma vez que é um transporte acessível, a cidade é plana, além de ser um hábito, como se 

percebe nas falas:  

Sujeito 1: “era comum entre todos, na época havia poucos carros, e aos poucos se tornou 

costume”; 

Sujeito2: “porque a cidade é plana, facilita, e por muito tempo foi o principal meio de 

transporte”; 

Sujeito 6:  “porque na época eu não podia comprar um carro, e depois virou costume; minha 

primeira bicicleta tinha número 020, nunca esqueço”; 

Apenas um sujeito mencionou que não utilizou a bicicleta por muito tempo, já que a cidade 

cresceu muito, e para a finalidade em que utilizava ficou inviável: 

Sujeito 4:  “Não usei a bicicleta por muito tempo, apenas uns 11 anos, porque a cidade 

cresceu muito, as coisas ficaram cada vez mais longe, não tinha como percorrer tudo de bicicleta”. 

Neste bloco de perguntas, pode-se notar, de maneira clara, como estas pessoas tem apego à 

bicicleta, e como ela foi (e ainda é) fundamental em suas vidas, muitas vezes como meio de locomoção 

até o local de trabalho. O tempo de uso da bicicleta, média entre todos os entrevistados de 51 anos, 

comprova este elo. 

 

4.3 As transformações do espaço 

 

Esta categoria teve como objetivo verificar as mudanças do espaço da cidade de Rio Claro, 

focando naquilo que interferiu ou foi fundamental na vida e na história dos sujeitos. Foi composta pelas 

seguintes perguntas: o que mais chama atenção em termos de mudança na cidade?; o que melhorou?; 



o que piorou?; no caminho percorrido de bicicleta, o que permanece da mesma forma?; se pudesse 

mudar algo na cidade, o que mudaria?; o que a cidade não tem mais que te faz falta?; comente do 

antes e o depois da privatização da Companhia Paulista de estradas de Ferro. 

Quanto ao questionamento dos entrevistados a respeito do que mais lhes chamam a atenção 

em termos de mudanças na cidade, às respostas obtidas foram divididas em duas categorias: uma 

referente à população (crescimento populacional, imigração e, por conseqüência, o distanciamento das 

pessoas): 

Sujeito 8: “não se vê mais aquela união entre as pessoas, ninguém se ajuda”;  

Sujeito 7: “a população cresceu muito, veio muita gente de fora, aí as pessoas foram 

perdendo o contato”; 

Sujeito 3: “a cidade recebeu muitos imigrantes, isso mudou um pouco a cara da cidade – 

cresceu muito”. 

Outra categoria detectada refere-se à tranqüilidade/segurança da cidade (que hoje não existe 

mais, foi substituída pela violência): 

Sujeito 4: “a cidade era mais caseira, tinha segurança, conversávamos nas calçadas, podia 

caminhar tranquilamente pelas ruas, as casas ficavam abertas, e nada acontecia; hoje a cidade está 

mais desenvolvida, pagamos o preço do progresso; 

Sujeito 5:  “hoje não se pode nem pensar e deixar nada sequer aberto, as coisas mudaram 

muito, antes a gente vivia na tranqüilidade, agora só se houve de violência”. 

Outra pergunta a respeito destas mudanças ocorridas na cidade foi: O que melhorou? E o que 

piorou? As respostas obtidas estão detalhadas na tabela 3. 

Relacionado às mudanças para melhor, é possível destacar algumas categorias, tais como: 

desenvolvimento da cidade, modernidade e acesso as tecnologias (visão dos sujeitos 1, 5, 6, 7 e em 

partes dos 4 e 8) e outra categoria que poderia abranger a questão populacional, vista como cultura 

trazida a cidade e a mistura do povo (visão sujeitos 2, 4 e 8): 

Sujeito 3: “Com o desenvolvimento da cidade, melhorou as condições para as pessoas 

pobres, hoje existem programas de ajuda, como CDHU entre outros”. 

Sujeito 5: “ as tecnologias trouxeram asfalto, saneamento básico, mais escolas, e isso ajudou 

a desenvolver a cidade”; 

Sujeito 4: “A cidade cresceu, possui atrativos, se desenvolveu e desenvolveu novas culturas, 

como chegaram muitos estrangeiros, e a maioria ficaram, houve uma grande miscigenação de 

raças, culturas”; 

Quanto às mudanças para pior, pode-se destacar as categorias: violência (que aumentou 

muito), atrelada à falta de segurança:  



Sujeito 7:  “Rio Claro hoje  tem mais ladrão que gente, a violência tomou conta da cidade”. 

Sujeito 1: “A violência foi o que mais piorou na cidade”. 

E outra categoria percebida foi a infra-estrutura da cidade que, para os sujeitos 2, 4 e 8, não 

acompanhou o desenvolvimento, ainda existindo problemas com a moradia: 

Sujeito 4: “A infra-estrutura não acompanhou o desenvolvimento e está precária em muitos 

bairros”. 

Referente a estas mudanças na cidade, foi perguntado aos entrevistados,no caminho 

percorrido de bicicleta, o que ainda permanece da mesma forma. As respostas obtidas foram: pontilhão 

da avenida 7 (foto 1), o prédio da estação ferroviária (foto 2), o jardim público, a Escola Industrial 

Joaquim Sales, a praça da Boa Morte, a Praça do São Benedito e a casa da rua 2B (uma casa antiga, 

ainda conservada).  

Sujeito 1: “A única coisa que ainda existe é o pontilhão da rua 1 com avenida 7”; 

Sujeito 8: “acredito que o que ficou foram as praças – Boa Morte, São Benedito e a Escola 

Joaquim Sales – só que é público”; 

Sujeito 2: “Do caminho que eu fazia não ficou praticamente nada, só uma casa na rua 2, que é 

antiga e está conservada”. 

Dois entrevistados responderam que não existe nada que permaneça da mesma forma, tudo 

mudou.   

Sujeito 6: “Construiu-se bairros, o que antes era zona rural hoje é todo zona urbana, é cidade, 

o cenário antes percorrido não existe mais”. 

Outra pergunta foi: se pudesse mudar algo na cidade, o que mudaria? Dois entrevistados 

responderam que mudariam a segurança da cidade, o que hoje é um problema. 

Sujeito 3: Se eu pudesse mudar alguma coisa devolveria a segurança que a cidade tinha 

antes”. 

As demais respostas envolveram aspectos como a saúde, infra-estrutura em geral (áreas de 

lazer, horto), e as leis públicas.  

Sujeito 8: “Mudaria as leis públicas, para beneficiar os moradores, principalmente os idosos, 

que hoje são maioria na cidade”; 

Sujeito 4:  “Mudaria a participação da cidade nas políticas públicas, passariam ao invés de 

assistir, participar; falta patriotismo nas novas gerações”; 

Sujeito 1: “Mudaria a questão do sistema saúde público, que, apesar de estar melhor de uns 

anos pra cá, ainda é muito precária”; 

Sujeito 7: “Mudaria a infra-estrutura de Rio Claro, criaria mais áreas de lazer para a 

população principalmente para os idosos e cuidaria do horto, que está abandonado”. 



Quanto ao que a cidade não tem mais que lhe faz falta, das respostas obtidas pode-se 

classificar em 4 categorias, sendo a primeira referente a tranqüilidade, o contato direto com os vizinhos 

e amigos:  

Sujeito 5: “Devido às condições de vida, as pessoas não tem mais aquele contato humano 

que tinha antes, as conversas a tarde sentados na calçada, isso sim é cultura, e faz muita falta; a vida 

moderna e a falta de segurança nos levaram a perder isso”; 

Sujeito 3: “a feira na avenida 7, era tradicional, grande e um local de encontro entre amigos.” 

Sujeito 1: “a cidade não tem mais aquela tranqüilidade de antes, aquele sossego para se 

viver”. 

A segunda referente às indústrias que por muito tempo moveram à economia da cidade, 

empregaram muitas pessoas e que hoje já não existem mais (ou não operam na cidade). 

Sujeito 5: Acredito que as antigas indústrias como a Caracu, a Gurgel, a tecelagem 

Matarazzo fazem muita falta para a cidade, elas davam emprego para muita gente e muito dinheiro 

para Rio Claro. 

A terceira categoria é referente aos trens, à dinâmica da CIA Paulista na cidade.  

Sujeito 4: “O que me faz muita falta são os trens da CIA Paulista, a movimentação que existia 

na cidade em função deles”.  

E a quarta categoria a de que nenhuma mudança na cidade faz falta; o entrevistado 

argumentou dizendo que compreende que as coisas mudam, e que é preciso mudar junto com elas, se 

adaptar:  

Sujeito 2: “nada me faz falta, o importante é ter criatividade para viver a vida e acompanhar a 

modernidade”. Enfatizou que muitas coisas mudaram, mais que algo só faz realmente falta a alguém se 

essa pessoa não sabe se adaptar ao que tem naquele momento. 

Na última pergunta deste bloco foi pedido para que os entrevistados comentassem o antes e o 

depois da privatização Companhia Paulista de estradas de ferro. Todas as respostas foram 

enquadradas dentro de uma mesma categoria: a de que antes, Rio Claro era uma cidade ferroviária, 

que todos gostavam, que mudou muito com a privatização, e mudou para pior: 

Sujeito 1: “Parou a CIA Paulista parou a cidade, a economia, os empregos”.  

Sujeito 2: “A CIa Paulista foi um marco para Rio Claro: era um meio de transporte seguro, deu 

emprego para muita gente. Depois da privatização tudo entrou em decadência, não há mais trens, 

roubam os trilhos a cada dia, o que permaneceu foi o domínio das rodovias”.  

Sujeito 4: “Antes era uma cidade ferroviária, que vivia em função da ferrovia, dos apitos dos 

trens, a cidade era “a todo vapor” e todos eram mais felizes. Depois da privatização foi um desastre, 

muito se perdeu”.  



Sujeito 7: “Antes era a cidade que qualquer um gostaria de morar, depois da privatização tudo 

piorou”. 

Neste bloco de perguntas foi possível perceber, de maneira mais clara, as transformações do 

espaço da cidade de Rio Claro ao longo dos anos – o que mudou, o que permanece da mesma forma e 

como seus cidadãos avaliam todo este processo. 

 

4.4 Identidade – espaço vivido 

 

Esta categoria teve por objetivo destacar a identidade dos rio-clarenses, através das seguintes 

perguntas: O que significa morar em Rio Claro?; Cite algo que represente a identidade da cidade – um 

símbolo de Rio Claro. 

Referente à primeira questão, todas as respostas englobaram argumentos a respeito do amor 

à cidade, do local que possibilitou a vivência e a formação da família. Pode-se notar o apego que se 

têm à cidade, e como vêem a construção de suas vidas “misturadas” com o habitar a cidade. 

Sujeito 5: “Sempre gostei daqui, minha família toda é de São Carlos, mais eu preferi construir 

minha vida aqui, pois gosto de tudo”; 

Sujeito 6: “Na época morávamos no sítio, mais não éramos proprietários, éramos colonos, a 

vida era difícil, e vir para Rio Claro era a saída, por isso essa cidade é especial pra mim”. 

Na segunda pergunta: cite algo que represente a identidade da cidade – um símbolo de Rio 

Claro, as respostas foram referentes à: antigas indústrias (que praticamente formaram a cidade), CIA 

Paulista de Estradas de Ferro, a Igreja Matriz (porque era na Praça da Igreja o ponto de encontro dos 

rio-clarenses nos finais de semana), a tradição das bicicletas, o “ar” de cidade interiorana e os idosos, 

que são grande quantidade na cidade.  

Sujeito 1: “Antigas industrias que fizeram de Rio Claro cidade: Caracu, Matarazzo e CIA 

Paulista de Estradas de Ferro” 

Sujeito 7; “Uso das bicicletas e a cidade dos aposentados”. 

Nesta última categoria foi possível identificar, através dos aspectos apontados a identidade da 

cidade, bem como aquele símbolo que melhor representa Rio Claro. Em todas as entrevistas foi 

possível verificar, nos olhos de cada um o como a cidade é importante para eles, e o como gostam de 

viver ali. 

 

 

 

 



4.5 Análise dos dados coletados com a realidade observada 

 

Fazendo uma análise dos dados obtidos nas entrevistas, juntamente com o levantamento 

histórico realizado no primeiro capítulo, pode-se fazer algumas considerações.  

Primeiramente, quanto à caracterização do sujeito, pode-se notar a maior quantidade de 

homens, pois são eles, na maioria das vezes que ficam nas praças, enquanto as mulheres são mais 

caseiras. Todos moram em Rio Claro há pelo menos 45 anos e, por isso, possuem uma relação muito 

forte com o lugar. Referente à escolaridade dos entrevistados, no período em que freqüentaram as 

escolas, era comum realizar apenas a primária; aqueles que possuíam ensino superior a isso eram 

porque faziam parte da classe média-alta, ou porque trabalhavam na CIA Paulista de Estradas de 

Ferro, que oferecia escola técnica para os ferroviários, preparando-os para as atividades especificas, 

necessárias nas oficinas.  

 Os bairros Consolação e São Benedito são os que possuem o maior número de entrevistados 

por terem sido locais onde se buscou os mesmos, e também por serem bairros mais antigos e com 

grande número de idosos. 

Quanto ao tempo de uso da bicicleta, tem-se que, do tempo de moradia na cidade, pelo menos 

a metade deste foi utilizando a bicicleta. Analisando a importância da mesma para a vida das pessoas, 

em uma volta de 5 minutos, é possível perceber a quantidade de ciclistas pelas ruas (foto 3), bem como 

a estrutura mínima existente para as mesmas, como os suportes para “estacioná-las” e a ciclovia no 

distrito industrial.  

Desta estrutura, não foi possível estudar se ela é ou não adequada para o uso, uma vez que 

dos entrevistados, a maioria, já não têm mais condições de utilizar a bicicleta como meio de transporte, 

por limitações da idade. Assim, eles apontam as condições de antigamente. Segundo Jornal Cidade, os 

ciclistas hoje pedem mais respeito, mais apoio da prefeitura, para não apenas disponibilizarem infra-

estrutura, mas ajudem na conscientização dos motoristas quanto às bicicletas que dividem com eles o 

transito. Isto inclui planejamento da cidade pensando este grupo. Como iniciativa, a prefeitura irá 

implantar um projeto, para realização de ciclofaixas nas ruas, para melhor organizar o transito. 

Além de ser comum a utilização da bicicleta, na maioria das vezes a mesma se dava como 

principal meio de transporte dos trabalhadores até as fábricas. A CIA Paulista financiava a compra de 

bicicleta pelos seus colaboradores, bem como possuía um pátio apropriado para o estacionamento das 

mesmas. 

Quanto as transformações do espaço, é possível realizar uma pequena apresentação de 

alguns pontos na cidade que se transformaram, os quais foram apontados nas entrevistas. Uma das 



indústrias que marcou a história da cidade, e que foi responsável pela expansão econômica foi a 

Cervejaria Rio Claro, posteriormente conhecida como Caracu. 

 Hoje, em seu lugar está a Escola Superior de Tecnologia e Educação Asser (foto 4), a qual tem 

em sua maioria alunos que não sabem ao certo a importância daquele prédio, e da dinâmica do local 

para a cidade e para seus avós e pais.  

Outro estabelecimento que foi fundamental para o desenvolvimento da cidade foi a Tecelagem 

Matarazzo, a qual empregava muitos rio-clarenses e movimentava a economia. Hoje, naquele mesmo 

local está situado o Shopping Center Rio Claro (foto 5). 

A antiga Estação Ferroviária, que teve seu prédio tombado pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT), abriga atualmente a sede da 

Secretaria Municipal de Turismo e, na parte externa, um terminal de ônibus urbano (foto 6).  

Em todas as entrevistas foi possível perceber o quanto à ferrovia foi importante e ainda é para 

a vida das pessoas. Deste período, ficaram alguns sinais dispersos na paisagem, muitos já 

modificados. 

Hoje, em vários pontos da cidade os trilhos já foram arrancados, as ruas já foram modificadas, 

os bairros incorporaram o espaço, ocultando este passado (foto 7). 

O que restou foram alguns trilhos em algumas partes da cidade (que levam as máquinas até a 

oficina (foto 8) e o pontilhão da Avenida 7, citado pelos entrevistados. 

 Com todos os resultados obtidos, foi possível entender de forma mais clara, vários aspectos 

fundamentais da pesquisa, bem como alcançar os objetivos básicos propostos do campo.  

Concluindo, a Geografia da percepção é importante não apenas para o resgate da memória, o 

estudo das relações do homem com o espaço vivido, mas também para identificar o como as pessoas 

percebem o urbano, de diferentes formas e em diferentes escalas. Em Rio Claro, a visão que se pode 

destacar é de um local que se urbanizou, cresceu, se modernizou, porém, continuou com a “aparência” 

de cidade interiorana, e a população e seus costumes são os principais fatores para determinar esta 

“imagem” que se forma. 

Ficam ainda muitos questionamentos, referentes aos fatores que ocasionaram tantas 

mudanças na cidade, de uma forma mais detalhada, e o como isso é visto e analisado no momento de 

“ordenar” o território; por isso, cabem novas investigações a respeito de Rio Claro, da dinâmica, da 

história, da população e de muitos outros fatores, que contribuam no entendimento de suas 

características peculiares, de suas pluralidades e singularidades, e que possa contribuír para a 

melhoria de vida de todos que alí compartilham um espaço de vivência em comum. Eis o desafio! 

 

 



5. Figuras e fotos 

 

Tabela 1: Detalhamento bairro e tempo de moradia dos sujeitos 

Sujeitos Bairro em que residem Tempo de moradia no bairro 

1 Consolação 26 anos 

2 São Benedito 40 anos 

3 Jardim Claret 38 anos 

4 São Benedito 75 anos 

5 Consolação 30 anos 

6 Consolação 63 anos 

7 Cidade Jardim 47 anos 

8 Consolação 59 anos 
 

Fonte: trabalho de campo, organizado pela autora. 

 

 

Tabela 2: Descrição dos caminhos percorridos pelos ciclistas 

Sujeitos Principal caminho percorrido Motivo Freqüência 

1 De casa até a escola Marciano Toledo Pinto trabalho Diária 

2 De casa até o Banco Particular trabalho Diária 

3 De casa até a tecelagem Matarazzo trabalho Diária 

4 De casa até a CIA Paulista trabalho Diária 

5 Não tem um caminho fixo, anda a cidade toda trabalho Diária 

6 De casa até o rio Corumbataí Lazer/alimentação 3 vezes na semana 

7 De casa ao centro trabalho Diária 

8 De casa até a Caracu trabalho Diária 
 

Fonte: trabalho de campo realizado, organizado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: O que melhorou e o que piorou na cidade 

Sujeitos O que melhorou O que piorou 

1 
condição de vida, acesso as tecnologias, 

indústrias 
Violência 

2 dinamismo povo Segurança e moradia (ainda falta para muitos) 

3 ajuda aos pobres, programas como CDHU Violência 

4 
cidade cresceu, possui atrativos, se desenvolveu, 

chegaram novas culturas 

A infra-estrutura não acompanhou este 

crescimento 

5 
asfalto, saneamento básico (que antes não havia), 

escolas 
Segurança 

6 
desenvolvimento, asfalto, energia, telefone, água 

encanada 
Violência 

7 a cidade se desenvolveu Violência 

8 cultura, modernidade, saúde (está melhorando) condições de vida, salários em geral, violência 

Fonte: trabalho de campo, organizado pela autora. 

 

 
Gráfico 1: Detalhamento do tempo utilização bicicleta 
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Fonte: trabalho de campo, organizado pela autora. 

 

 

 

 



Foto 1: Pontilhão avenida 7. 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 

 

Foto 2: Estação Ferroviária de Rio Claro 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 

Foto 3: cenas dos ciclistas na cidade 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 



Foto 4: Antiga Caracu – atual Escola Superior 

.  

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 

Foto 5: Antiga Tecelagem Matarazzo – hoje Shopping Rio Claro 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 

Foto 6: Fachada da estação com sua nova função: terminal ônibus urbano 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 

 

 



Foto 7: Locais onde os trilhos já foram desativados 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 

 

 

Foto 8 : Trilhos e sinalização em frente ao Shopping 

 

Fonte: trabalho de campo, crédito da autora. 
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