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RESUMO 
 

Este trabalho se dedica a resgatar a trajetória do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

desde a sua idealização, analisando o pensamento ambiental disseminado em seus 

oitenta anos de existência. Vista a escassez de abordagens anteriores sobre o 

assunto, este estudo de caso exploratório-descritivo caracteriza-se pelo uso e 

análise de documentos, entrevistas e observação direta. Permeando a história da 

instituição, destacam-se personagens que, direta ou indiretamente, contribuíram 

para diversificar o seu legado de maneira interdisciplinar. Inaugurado em 1931 na 

cidade de São Paulo, o museu foi criado para fins científicos e para o estudo da 

silvicultura brasileira. Mas, no início desta investigação, ficou evidente a ênfase dada 

à dimensão educacional e à propagação de uma cultura ambiental. Tomando como 

fio condutor um dos níveis sugeridos por Donald Worster para se escrever a História 

Ambiental, a análise, tanto dos documentos quanto das entrevistas realizadas, partiu 

do olhar holístico no discurso dos frequentadores do museu, procurando detectar a 

conscientização ambiental. Conclui-se que, pela relevância da produção de 

conhecimentos e construção de significados ambientais visando o reflorestamento 

de São Paulo e do Brasil, em meio à disseminação de uma “cultura de florestas”, a 

instituição e seu idealizador poderiam constar como referências para a história 

ambiental brasileira como objeto de estudo e como fonte de pesquisa, vislumbrando 

futuros trabalhos acadêmicos e literários.  

Palavras-chave: Museu Florestal Octávio Vecchi; pensamento ambiental; história 

ambiental; Vecchi, Octávio (1878-1932). 
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ABSTRACT  

 

This work is dedicated to retrieve the path of the Forest Museum "Octavio Vecchi" 

since its conception by analyzing the environmental concern spread in its eighty 

years of existence. Since there is lack of previous approaches, this exploratory and 

descriptive case study is characterized by document analysis, interviews and direct 

observation. Stand out characters interposed in the institution's history, who helped 

directly or indirectly to interdisciplinarily diversify its legacy. Iniciating in 1931, in Sao 

Paulo, the museum was created for scientific purposes and for the study of forestry in 

Brazil. It became clear at the beginning of this investigation the museum special 

concern on educational aspects and spreading of an environmental culture. 

Following the path levels suggested by Donald Worster to write Environmental 

History, the analysis of both documents and interviews started from a holistic look at 

the museum visitors speech searching for environmental awareness. We conclude 

that the relevance of this institution and its founder in the production of knowledge 

and construction of environmental concerns in order to reforest São Paulo and Brazil 

amid the spread of a “culture of forests”, would be included as references to Brazilian 

environmental history and be object of study and source of research, aiming at future 

academic and literary works. 

Keywords: Forest Museum Octávio Vecchi; environmental thinking; environmental 

history; Vecchi, Octávio (1878-1932). 
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Não fabricamos a natureza, nem o passado;  
do contrário, talvez os tivéssemos feito mais simples.  

O desafio que temos de enfrentar agora é extrair algum  
sentido deles – e, neste caso, extrair sentido do seu 

complexo funcionamento conjunto. 

WORSTER, 1991, p. 214  
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INTRODUÇÃO 

 

Diante do leque de temáticas possíveis e interessantes para se escrever 

uma dissertação, a intenção da busca era estar em contato, de alguma forma, com a 

arte, a educação e o meio ambiente. Devido à minha formação acadêmica em 

Arquitetura e Urbanismo, Educação Artística e Especialista em Educação Ambiental, 

a escolha do tema museu poderia colocar em prática o princípio dialógico da 

interdisciplinaridade presente nas três áreas e promover a tessitura dos 

conhecimentos adquiridos.  

Para este estudo de caso foi escolhido o Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

No sopé da Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, a instituição está situada 

à Rua do Horto, 931 – dentro da Unidade de Conservação “Parque Estadual Alberto 

Löfgren – PEAL” antigamente denominada de Horto Florestal. 

 

Figura 1 – Destaque para a localização do Museu Florestal “Octávio Vecchi”, 
dentro do Parque Estadual Alberto Löfgren.  

Fonte: http://maps.google.com.br/maps. 
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Esse museu sempre exerceu grande fascínio por sua imponente 

construção em estilo neocolonial no alto do parque, em meio à natureza. Apesar de 

próximo à minha residência, eu nunca tinha visitado suas instalações internas; 

somente frequentava o Horto para caminhadas matinais quando a instituição ainda 

não estava aberta ao público.  

 
Figura 2 – Fachada do Museu Florestal “Octávio Vecchi”.  

Foto: Luiz Octávio Themudo. 

Ao lado do Museu Florestal “Octávio Vecchi” fica o marco de passagem do 

Trópico de Capricórnio (Figura 3), linha imaginária que representa o limite máximo 

em que a radiação solar consegue atingir perpendicularmente a Terra. 

 
Figura 3 – Vista lateral do Museu Florestal “Octávio Vecchi” e  

marco de passagem do Trópico de Capricórnio.  
Foto: Elisabete Priedols. 
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Em pesquisas virtuais iniciais, percebi a escassez1 de informações 

aprofundadas sobre a história do Museu Florestal e também sobre seu idealizador: 

Octávio Vecchi. Apenas duas ocorrências foram encontradas em trabalhos 

acadêmicos ou científicos que tinham o objeto de estudo como foco: a monografia 

Proposta de política cultural para o Museu Florestal “Octávio Vecchi”2 e um artigo 

para a Revista do Instituto Florestal intitulado Ações de Educação Ambiental no 

Museu Octávio Vecchi3. Uma dissertação4 tratando da contribuição da excursão para 

as percepções de meio ambiente em estudantes de ensino médio cita o nome do 

museu em duas excursões realizadas. Quanto ao seu idealizador, foi encontrado 

apenas um destaque no artigo científico Cândido de Mello Leitão: as ciências 

biológicas e a valorização da natureza e da diversidade da vida5 no qual Octávio 

Vecchi figurava “entre os grandes nomes da botânica no Brasil”. Não foram 

encontradas publicações específicas sobre o objeto deste estudo em bibliotecas. 

Algumas informações sobre a história do museu foram encontradas em boletins do 

antigo Serviço Florestal.  

Buscando inspiração e informações, passei a frequentar o museu em 2010. 

Visitei e fotografei o acervo, conversei com a responsável e com funcionários e 

estagiários. A partir da simples observação, logo no início da investigação, ficou 

evidente o potencial que a instituição tinha de promover práticas sociais e educativas 

baseadas na exposição permanente de seu acervo ou nas exposições temporárias e 

outras atividades que utilizam o andar térreo do museu. Os primeiros levantamentos 

foram anotados em um diário de campo, cujas informações corroboraram a hipótese 

de que o Museu Florestal “Octávio Vecchi” fora idealizado de maneira 

interdisciplinar. 

Partindo de uma visão macro da História, constata-se que, ao longo do 

ciclo do café, a prosperidade chegou e enriqueceu a cidade de São Paulo. Com a 

expansão da cafeicultura para a região oeste do Estado, novas vilas foram surgindo 

e o acesso foi se modernizando com a implantação de estradas de ferro que 

                                                           

1  Apenas para fins comparativos, utilizando o site de busca www.google.com.br na internet, a expressão 
„Museu Florestal “Octávio Vecchi”‟ apresentou aproximadamente 2.200 ocorrências; o outro museu dentro do 
Parque Alberto Löfgren, o “Palácio do Horto Florestal”, exibiu aproximadamente 39.400 resultados. 

2  De Roselaine Barros Machado, em 2002. 
3  De Jéssica do Nascimento Souza, Elaine Aparecida Rodrigues e Rejane Esteves, em 2007. 
4  De Márcio Luiz Quaranta Gonçalves, em 2006. 
5  De José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond, em 2007. 
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facilitaram o transporte do produto até a capital, da capital para o litoral, e dali para a 

exportação. Como consequência, ocorreu a irracional exploração e devastação de 

enormes áreas florestais para o fornecimento de carvão, dormentes e postes, a fim 

de suprir as necessidades das ferrovias. 

Já no início do século XX, a percepção do fenômeno do desmatamento 

apontava a necessidade da criação de hortos florestais que auxiliassem na 

diminuição da exploração das matas nativas e promovessem uma “cultura de 

florestas”. A antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro contratou o recém-

formado engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade (1881-1941) para 

encontrar uma essência lenhosa que fornecesse madeira e lenha combustível para 

evitar a derrubada contínua de áreas florestais. Iniciando as pesquisas, Navarro de 

Andrade instalou o Horto de Jundiaí em 1904 onde plantou muitas essências 

indígenas brasileiras, tais como a peroba, o jacarandá, o jequitibá, o cedro, a canela, 

o pinheiro do Paraná. Plantou também essências exóticas. Entre elas, o carvalho 

português, a casuarina e o eucalipto. Esse último foi escolhido por apresentar os 

melhores resultados: crescimento rápido e madeira de qualidade. 

Vários hortos foram sendo abertos ao longo das linhas férreas para a 

implantação de florestas de eucaliptos e para pesquisas. Convidado por Navarro de 

Andrade para auxiliá-lo em Rio Claro, Octávio Vecchi (1878-1932) – vindo de 

Portugal – chegou ao Brasil em 1911 e interessou-se pela flora lenhosa do país. 

Então, passou a realizar diversos trabalhos técnicos e de botânica, aprimorando 

seus conhecimentos científicos e dando início a uma coleção particular de essências 

nativas. Em 1928, Vecchi iniciou a construção de um museu, um ano após assumir a 

direção do Serviço Florestal do Estado instalado no sopé da Serra da Cantareira, na 

capital paulista. O edifício foi idealizado para ser um museu de História Natural, no 

qual uma das alas destinar-se-ia para estudos de entomologia e outra para estudos 

de botânica; foi, porém, inaugurado como Museu Florestal. Ficou conhecido como 

Museu da Madeira, apesar de Vecchi não apreciar muito esta denominação. 

De qualquer forma, a criação de um museu desse gênero foi decisiva para 

alavancar os estudos da silvicultura6 brasileira em uma época em que o problema 

                                                           

6  Ciência que se ocupa das atividades ligadas à implantação e à regeneração de florestas, visando o 
aproveitamento e a sua manutenção racional, em função do interesse ecológico, científico, econômico e 
social. 
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florestal começava a preocupar a sociedade e ainda não existiam escolas 

profissionalizantes nem ensino superior para aquela ciência. Muito à frente do seu 

tempo, o museu idealizado por Octávio Vecchi naquele distante ano já se 

estabeleceria nos moldes de uma metodologia interdisciplinar.  

Tal pressuposto aplicado a um museu somente viria à tona com a  

Mesa-Redonda de Santiago, primeira expressão pública para a nova museologia, 

realizada no Chile em 1972, e que, além de afirmar o caráter global de suas 

intervenções, dentre as resoluções adotadas ainda considerava 

que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é 
parte integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe 
permitem participar na formação de consciência das comunidades 
que ele serve; que ele pode contribuir para o engajamento destas 
comunidades na ação, situando suas atividades em um quadro 
histórico que permita esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando 
o passado ao presente, engajando-se nas mudanças de estrutura em 
curso e provocando outras mudanças no interior de suas respectivas 
realidades nacionais (ARAUJO; BRUNO, 1995, p. 21). 

Percebem-se nesse discurso, mesmo com objetos diferentes, semelhanças 

às ideias encontradas em documentos produzidos na Conferência sobre Meio 

Ambiente Humano, realizada pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 

Estocolmo, meses depois, no mesmo ano de 1972. A preocupação oficial com a 

necessidade de um trabalho educativo que procurasse sensibilizar as pessoas para 

as questões ambientais gerou a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. O 

principal objetivo foi chamar a atenção dos governos para a adoção de novas 

políticas ambientais, entre elas um Programa de Educação Ambiental, visando 

educar cidadãos para compreender e combater a crise ambiental no mundo. Em 

seus preâmbulos, consta que  

para se chegar a esta meta será necessário que cidadãos e 
comunidades, empresas e instituições, em todos os  
planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que  
todos eles participem equitativamente, nesse esforço comum 
(DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972). 

Cumprindo seu papel de engajar as comunidades, conscientizando-as dos 

problemas florestais, presume-se que o Museu Florestal “Octávio Vecchi” foi uma 

instituição promotora de educação ambiental, ainda que não tenha concebido essa 

expressão quarenta anos antes da Conferência de Estocolmo. Nas primeiras 
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décadas do século XX, as preocupações com a proteção ambiental fervilhavam em 

contexto diferenciado, visando apenas o desenvolvimento econômico da nação 

brasileira. Contudo, é preciso destacar a semelhança com as propostas 

educacionais contemporâneas que visam sensibilizar o indivíduo para a reflexão 

crítica diante do cenário de destruição ambiental no planeta, cenário onde não se 

leva em consideração a política do desenvolvimento sustentável.  

Para efeitos da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu seu 

Estatuto, em seu art. 1º, consideram-se museus  

as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções 
de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de 
seu desenvolvimento (BRASIL, 2009).  

Sob uma ótica filosófica, em definição extraída do site do Instituto Brasileiro 

de Museus – IBRAM  

os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, 
sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de 
imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e 
janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas 
diferentes (IBRAM, 2010). 

No caso do Museu Florestal “Octávio Vecchi”, suas janelas escancaram o 

início do século XX, época em que o Brasil estava em franca expansão industrial e 

em busca da construção de uma identidade nacional. O Museu Florestal – como era 

conhecido até 1948 – foi organizado com fins científicos, didáticos e culturais para 

demonstrar as possibilidades de aproveitamento racional das riquezas florestais do 

Brasil, bem como, lá naquela época, fomentar o pensamento ambiental na 

sociedade.  

Este foi o eixo que fixou esta pesquisa cujo objetivo principal foi resgatar e 

divulgar a trajetória do Museu Florestal “Octávio Vecchi” desde a sua idealização, no 

contexto histórico e ambiental em que estava inserido, até a atualidade. A proposta 

foi analisar o papel da instituição como produtora e difusora de conhecimento e do 

pensamento ambiental por intermédio das atividades desenvolvidas, bem como 

detectar o nível da conscientização ambiental no discurso de seus funcionários e 

visitantes. Permeando a história do museu, destacam-se personagens que, direta ou 
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indiretamente, contribuíram para manter e diversificar essa herança enriquecida com 

um caráter interdisciplinar.  

Para abraçar o levantamento deste legado, partiu-se do olhar holístico 

sobre as fontes documentais e sobre todo material que acrescentasse dados, 

possibilitando contar a trajetória da instituição de maneira fiel e coerente. Em busca 

do embasamento teórico, o ponto de partida foi o imbricamento do histórico do 

museu com a história ambiental paulista. 

Nas últimas décadas, o questionamento da necessidade de uma nova 

postura dos indivíduos quanto à manutenção do que ainda resta dos recursos 

naturais sugere também o direcionamento de novos olhares para os métodos e 

abordagens na investigação histórica. Este campo de conhecimento, ao lado das 

demais abordagens da chamada História Nova7, denomina-se História Ambiental; 

seu objetivo é aprofundar o entendimento do modo como a humanidade e o meio em 

que vive interagiram ao longo do tempo. 

O artigo Por um pensamento ambiental histórico: o caso do Brasil de 

Regina Horta Duarte (DUARTE, 2004) indicou o caminho a ser pesquisado. Em uma 

imersão ao estado da arte da emergente área, o que se apreendeu resultou no 

aporte teórico inicial. 

O professor americano Donald Worster, um dos pioneiros em estudos de 

História Ambiental, esclarece que a principal meta é 

aprofundar nossa compreensão de como os seres humanos têm sido 
afetados pelo seu ambiente natural através do tempo e, 
inversamente, como eles têm afetado o ambiente e com que 
resultados (WORSTER, 1988, p. 290-291). 

Trata-se de novo domínio que vem se consolidando pela dedicação de 

diversos historiadores que têm destacado a importância de se incluir a variável meio 

ambiente em seus estudos (WORSTER, 1991; 1988; DRUMMOND, 1991; 2002; 

                                                           

7  História Nova é uma corrente historiográfica que “recusa a hipótese de um tempo linear, cumulativo e 
irreversível, até então defendido pelos historiadores tradicionais. Para os historiadores novos, a história não 
pode ser conhecida e não pode, sobretudo, ser produzida com base em uma compreensão especulativa e 
revolucionária do tempo histórico. Para controlar esse tempo acelerado, a história deveria enfatizar o lado 
repetitivo, cíclico, resistente, inerte, constante, da vida dos homens. Para realizar essa mudança de 
perspectiva proposta pelas ciências sociais, a história deveria se tornar outra que a tradicional, por uma 
revisão radical de sua concepção de tempo histórico. Foi o que compreendeu a nouvelle histoire: a 
construção de uma outra concepção de história e de seu tempo” (BIRARDI et al., 2001, on-line). 
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PÁDUA, 2002; DUARTE, 2004; 2005; 2008; MARTINEZ, 2006; 2009 e outros) e pelo 

número crescente de trabalhos acadêmicos que abordam a questão.  

Ao fazer uma análise das teses e dissertações brasileiras em História 

Ambiental entre os anos de 1987 e 2007, Tomazello concluiu que o número de 

trabalhos teve um pequeno aumento no período avaliado. 

Dentre os cursos de pós-graduação aos quais as dissertações estão 
vinculadas, o curso de história preponderou com 35%, seguido pelos 
cursos de Geografia e Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
com 17% cada um. Para o curso de Ciências Ambientais foram duas 
dissertações (9%) e os outros cursos respondem com uma 
dissertação cada (4%). Há um único trabalho oriundo da área de 
educação. No caso das teses, 36% são de cursos de História, 36% 
do curso de Desenvolvimento Agrícola e Sociedade e outros cursos 
respondem com 9% cada um (Geografia, Ecologia e Ciências 
Sociais) (TOMAZELLO, 2009, p. 2039). 

De 2007 até a presente data, esse número aumentou com trabalhos 

realizados pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e pela Universidade 

Federal de Santa Catariana – UFSC, entre outras, que têm algumas linhas de 

pesquisa direcionadas à História Ambiental. 

Há tempos, os museus transformaram-se em espaços que não somente 

guardam e expõem objetos, mas atuam diretamente na cultura, na memória e no 

patrimônio da sociedade.  

Independentemente da tipologia a que pertençam os museus, sejam eles 

históricos, artísticos, de ciências etc., seus acervos são convites a uma viagem no 

tempo para dialogar com as janelas do passado que se ressignificam como portas 

para o futuro.  

 
Justificativa 

Trabalhando como autônoma em outras áreas por mais de vinte e cinco 

anos, precisei, em época de crise, voltar aos estudos com o objetivo de me preparar 

para futura docência. O programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História 

da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem como um dos objetivos 

específicos promover a produção de conhecimento em bases sempre renovadas e 

atualizadas, visando as transformações e as complexidades dos campos da 

educação, da arte e da história da cultura na dimensão dos estudos 
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interdisciplinares. Ao optar por este mestrado, busquei o diálogo entre os 

conhecimentos adquiridos em minha vida acadêmica.  

A escolha do objeto de estudo museu e o embasamento teórico na História 

Ambiental possibilitaram entrar no campo da interdisciplinaridade. Ambos 

tangenciam as áreas da minha formação acadêmica com a perspectiva de abraçar 

novos conhecimentos e acrescentar repertório, visando futuros trabalhos na área de 

Educação Ambiental.  

O interesse do trabalho é valorizar e divulgar a instituição pesquisada, 

justificado pela identificação pessoal com o local, além de proporcionar mais 

subsídios a futuros pesquisadores e ampliar a fronteira de saberes acadêmicos 

sobre esse museu. 

Divulgar o legado deixado por Octávio Vecchi vem alinhar-se às 

celebrações e atividades do Ano Internacional das Florestas em 2011 – 

oportunidade de fomentar a consciência pública para os problemas que afetam 

grande parte das florestas do mundo e as pessoas que delas dependem. A 

celebração do Ano Internacional é um meio de se unir esforços, encorajando, desta 

forma, a participação de todos os povos para o Setor Florestal.  

 
Problematização 

Vinculado ao Instituto Florestal, órgão da Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, o Museu Florestal “Octávio Vecchi” visa “proporcionar 

atividades de lazer e cultura, priorizando o público estudantil e os aspectos de 

educação ambiental e pretende auxiliar no aumento da conscientização ecológica e 

pela valorização do homem pela vida no planeta”8. Em sentido amplo, percebe-se a 

presença de um pensamento ambiental nesse discurso, perpassando as diversas 

dimensões (educacionais, artísticas, científicas e culturais etc.) que a instituição 

oferece à sociedade. Esta pesquisa pretendeu responder ao questionamento: 

 Qual é a origem do pensamento ambiental na instituição e como se deu a 

sua trajetória?  

                                                           

8  Disponível em http://www.iflorestal.sp.gov.br/museu/index.asp. Acesso em 23 mar. 2011. 
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 De que maneira esse museu contribuiu para a História Ambiental 

brasileira?  

 O museu contribui para a conscientização ambiental de seus funcionários 

e visitantes? 

 
Hipóteses 

O museu foi criado para fins científicos e para o estudo da silvicultura 

brasileira. Mas, durante a investigação, ficou evidente a ênfase dada à dimensão 

educacional e à propagação de uma cultura ambiental, permitindo trabalhar com as 

seguintes hipóteses: 

 Desde a sua criação, o museu objetivou a conservação da natureza, 

concretizando o início de uma educação ambiental, mesmo que não fosse 

essa a terminologia daquela época.  

 O museu contribuiu para a História Ambiental Brasileira, produzindo e 

difundindo conhecimentos, tanto para a regeneração dos recursos naturais 

em fase de esgotamento, quanto para a racionalização de seu uso. 

 O discurso de funcionários e visitantes acerca da instituição reflete a 

conscientização frente às questões ambientais da atualidade. 

 
Objetivos 

Geral: Conhecer a trajetória do Museu Florestal “Octávio Vecchi” desde a sua 

idealização. 

Específicos:  

 Compor o histórico da instituição e de suas atividades, analisando o 

pensamento ambiental com base nos documentos encontrados no museu. 

 Divulgar o acervo e a história de personagens que marcaram a trajetória 

do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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 Identificar o nível de conscientização ambiental no discurso de seus 

funcionários e visitantes. 

 Alinhar o museu e a figura de seu idealizador aos recentes estudos da 

história ambiental brasileira. 

 
Recorte temporal 

Como o museu ainda está em funcionamento, o período escolhido 

englobou seus oitenta anos de existência (1931-2011). As informações anteriores à 

inauguração, contudo, não foram descartadas, visto que alguns dos seus setores já 

haviam iniciado suas atividades antes mesmo da construção do museu. De acordo 

com as palavras de Barros: 

quando se diz que “a História é o estudo do homem no tempo”, 
rompe-se com a ideia de que a História deve examinar apenas e 
necessariamente o Passado. O que ela estuda na verdade são as 
ações e transformações humanas (ou permanências) que se 
desenvolvem ou se estabelecem em um determinado período de 
tempo, mais longo ou mais curto (BARROS, 2005a, p. 1-2).  

Ainda segundo o autor,  

a escolha de um recorte temporal historiográfico não deve 
corresponder a um número propositadamente redondo (dez, cem, ou 
mil), mas sim a um problema a ser examinado ou a uma temática 
que será estudada.  
É o problema que define o recorte, e não qualquer coisa como uma 
dezena de anos escolhida a partir de critérios comemorativos. 
(BARROS, 2005a, p. 18). 

 
Aporte teórico inicial 

A História Ambiental vem se consolidando há cerca de trinta anos.  

A proposta básica desse novo campo de conhecimento foi incluir a variável 

ambiental à historiografia tradicional. Nas palavras de Worster (1991, p. 201), “em 

termos bem simples, portanto, a história ambiental trata do papel e do lugar da 

natureza na vida humana”. 

A partir da década de 1970, com o alerta sobre a crise global, começaram 

a surgir os movimentos ambientalistas. Numa escala mundial, a época era de 
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“reavaliação e reforma cultural” (WORSTER, 1991, p. 199), mobilizando vários 

segmentos, inclusive o acadêmico, em áreas de direito, filosofia, economia, 

sociologia e outras.  

Muito tempo depois que o interesse popular pelos temas ambientais 
chegou ao máximo e começou a decair, conforme as questões se 
tomavam cada vez mais complicadas, sem soluções fáceis, o 
interesse acadêmico continuou a crescer e a assumir urna 
sofisticação cada vez maior. A história ambiental nasceu portanto de 
um objetivo moral, tendo por trás fortes compromissos políticos, mas, 
à medida que amadureceu, transformou-se também num 
empreendimento acadêmico que não tinha uma simples ou única 
agenda moral ou política para promover. Seu objetivo principal se 
tornou “aprofundar o nosso entendimento de como os seres 
humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente 
natural e, inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com 
que resultados” (WORSTER, 1991, p. 199-200). 

Rejeitando a premissa convencional de que a experiência humana se 

desenvolveu sem restrições naturais, a História Ambiental tem uma visão 

interdisciplinar, partindo para a revisão da história e incluindo em suas narrativas as 

consequências ecológicas das atividades humanas. “Os estudiosos precisariam 

desenterrar camadas longamente submersas, as vidas e os pensamentos das 

pessoas comuns, e tentarem reconceituar a história „de baixo para cima‟ 

(WORSTER, 1991, p. 198). 

Ainda segundo o autor, a nova história funciona em três níveis (embora 

não necessariamente na mesma pesquisa), três grupos de perguntas que ela 

procura responder, cada um deles exigindo contribuições de outras disciplinas. Em 

suas palavras: 

O primeiro trata do entendimento da natureza propriamente dita, tal 
como se organizou e funcionou no passado; incluímos aí tanto os 
aspectos orgânicos quanto inorgânicos da natureza [...]. O segundo 
nível da história ambiental introduz o domínio sócio-econômico na 
medida em que este interage com o ambiente. Aqui nos 
preocupamos com ferramentas e trabalho, com as relações sociais 
que brotam desse trabalho, com os diversos modos que os povos 
criaram de produzir bens a partir de recursos naturais. [...] O poder 
de tomar decisões, inclusive as que afetam o ambiente, raramente se 
distribui de forma igualitária por uma sociedade, de modo que 
descobrir as configurações do poder faz parte desse nível de análise 
(WORSTER, 1991, p. 199-200).  

Por fim, o autor descreve o terceiro nível de análise para o historiador,  
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que é aquele tipo de interação mais intangível e exclusivamente 
humano, puramente mental ou intelectual, no qual percepções, 
valores éticos, leis, mitos e outras estruturas de significação se 
tomam parte do diálogo de um indivíduo ou de um grupo com a 
natureza. As pessoas estão constantemente ocupadas em construir 
mapas do mundo ao seu redor, em definir o que é um determinado 
recurso, em determinar que tipos de comportamento podem ser 
ambientalmente destrutivos e devem ser proibidos – de modo mais 
geral, em escolher os fins das suas vidas (WORSTER, 1991, p. 201-
202). 

Apesar de ser possível a distinção desses três níveis de estudo ambiental, 

eles se constituem em uma investigação única e dinâmica, na qual natureza, 

organização social/econômica, pensamento e desejo são tratados de maneira 

holística. Esse “todo” holístico altera-se conforme mudam a natureza e as pessoas, 

possibilitando diálogos entre o passado e o presente.  

Em termos gerais, este é o programa da nova história ambiental. Ele 
abrange uma grande variedade de assuntos, familiares e estranhos, 
ao invés de engendrar alguma nova e esotérica especialidade 
(WORSTER, 1991, p. 202). 

José Augusto Drummond elencou sete razões comparativas que 

comprovam a relevância da história ambiental para a historiografia e a sociedade 

brasileiras: grandeza territorial (com palcos distintos para os muitos atos de 

interação entre as sociedades humanas e a natureza); tropicalidade (detentor de 

uma “megabiodiversidade”); variedade de biomas e ecossistemas (incluindo suas 

variações internas); pré-história “curta” (alterações mais recentes que em outros 

países e continentes); longa existência da comunidade primitiva (regimes de 

civilizações complexas, predominantemente caçadores-coletores); colonização mista 

e “imperialismo ecológico” (não é particularidade do Brasil, mas é dimensão 

importante para o estudo da história ambiental) e tesouro natural útil à humanidade 

(água doce, minerais, florestas, solos agricultáveis, flora e fauna) (DRUMMOND, 

2002, p. 16-18).  

Com todos esses predicados, o autor considera que “o Brasil tem tudo para 

se constituir numa sede de estudos de história ambiental de significância planetária” 

e que “falta apenas que a própria „disciplina‟ ganhe maior legitimidade entre 

historiadores e profissionais das demais ciências sociais” (DRUMMOND, 2002, p. 

18). 

Duarte acredita que  
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a compreensão do interesse crescente dos historiadores brasileiros 
pelos temas ambientais e do surgimento de uma tendência de 
pesquisa direcionada pela busca de uma inserção na chamada 
história ambiental deve ser guiada pelo exame do lugar social em 
que essas pesquisas começam a ser realizadas (DUARTE, 2004, p. 
145). 

A autora destaca algumas obras de importantes historiadores brasileiros 

que consideraram a variável ambiental como sendo parte das condições sociais, 

refletindo sobre “como o diálogo com a natureza se amalgamou às percepções, 

valores, leis e costumes dos homens”. Exemplifica com Capítulos de História 

Colonial (1907), de Capistrano de Abreu; Monções (1946), Caminhos e Fronteiras 

(1957) e Visões do Paraíso (1959), de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do 

Brasil Contemporâneo (1942), de Caio Prado Júnior. Para que seja construída uma 

nova historiografia ambiental brasileira, Duarte enfatiza a sensibilidade ambiental 

das obras e a necessidade de valorizá-las devido à “contribuição que representam, 

tanto pela impressionante pesquisa documental, como pela sofisticação teórico-

metodológica” (DUARTE, 2004, p. 145).  

O debate da História Ambiental, segundo Duarte, tem apontado “a 

necessidade do abandono do dualismo entre a sociedade e a natureza”, e procura 

uma “nova compreensão de uma relação entendida para além de mera influência do 

meio sobre os homens ou vice-versa”. A autora argumenta: 

Se consideramos a sociedade e a natureza em seu devir histórico, 
percebemos que as significações e os simbolismos construídos 
acerca da natureza são tão dinâmicos e mutáveis quanto as 
identidades que as sociedades constroem para si. Nessa 
perspectiva, a História Ambiental não tem como objetivo a busca de 
verdades acerca do mundo natural. Para o historiador, importa o que 
as diferentes sociedades instituíram e significaram como sendo a 
natureza, a forma como representaram a paisagem, as florestas, a 
fauna, a proximidade dos rios ou a escassez da água, as doenças 
que as atingiram, as catástrofes naturais. Mas também interessa 
como as sociedades deram respostas diferentes às condições do 
meio natural e como dele se apropriaram, modificando-o. Enfim, a 
pergunta a ser realizada pelo historiador ambiental pauta-se no 
desejo de compreender o que se constituiu como natureza para os 
homens de diferentes sociedades. Sua indagação dirige-se ao 
estudo da maneira como visões específicas do que é a natureza 
constituíram-se como práticas históricas diferentes, em tempos e 
lugares variados (DUARTE, 2008, on-line).  

Uma parcela dos estudiosos considera que a reflexão sobre idealização e 

o mito da natureza como portadora e provedora de riquezas infinitas e inesgotáveis 
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é um grande potencial de pesquisa de História Ambiental no Brasil. É muito 

complexo refazer a natureza degradada; mas, ao revisar a história dos ciclos 

econômicos direcionando o olhar para o aproveitamento irracional dos recursos 

naturais desde a colonização do país, os historiadores podem contribuir, por 

exemplo, para esclarecer aspectos históricos que permitam ao homem 

contemporâneo assumir um papel ativo diante da preservação do que ainda resta 

dos recursos naturais, propondo ações que revertam a relação homem-natureza em 

busca de uma vida mais sustentável na atualidade.  

Duarte (2005) aponta diversos campos de interesse para se estudar 

história ambiental. Apenas para citar alguns, poderiam ser estudados ao longo da 

existência humana no planeta: as mudanças climáticas e seus impactos, a poluição 

ambiental, a desertificação pelo desflorestamento, a contaminação nuclear, impactos 

da tecnologia sobre o meio ambiente, atividades mineradoras etc. 

Não é objetivo desta dissertação sobre o Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

levantar a quantificação de áreas reflorestadas, nem o número de sementes 

distribuídas para a regeneração da natureza; mas propõe-se a enfatizar o 

pensamento ambiental encontrado nos serviços e ensinamentos oferecidos à 

sociedade pela instituição que testemunhou alterações ambientais ao longo de sua 

existência. 

Portanto, este trabalho se enquadra naquele último grupo do programa 

sintetizado por Worster, ou seja, naquele cujas “percepções, valores éticos, leis, 

mitos e outras estruturas de significação se tomam parte do diálogo de um indivíduo 

ou de um grupo com a natureza” (WORSTER, 1991, p. 202).  

Norteado por José Augusto Pádua (2002) e seu livro Um sopro de 

destruição (2002), este estudo possibilitou a compreensão de que o pensamento 

ambiental brasileiro e os ensinamentos para o uso racional da natureza trazidos por 

Octávio Vecchi de Portugal para o Brasil tiveram as mesmas bases teóricas. 

Pela relevância da produção de conhecimentos e pela construção de 

significados ambientais visando o reflorestamento do Estado de São Paulo e do 

Brasil em meio à disseminação de uma “cultura de florestas”, acredita-se que o 

Museu Florestal “Octávio Vecchi” e seu idealizador deveriam constar como fonte de 
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referência e objeto de estudo para a história ambiental paulista e brasileira, 

vislumbrando maiores aprofundamentos em estudos acadêmicos e literários futuros.  

 
Metodologia da investigação 

Esta investigação teve início, como dito anteriormente, em pesquisas 

virtuais e pela aproximação com o objeto de estudo Museu Florestal “Octávio 

Vecchi” e seus funcionários. Dando continuidade, foi utilizada a forma de abordagem 

qualitativa de pesquisa. De acordo com Chizzotti (2006, p. 29), as pesquisas 

qualitativas criam um universo de possibilidades por permitir a apresentação de 

“formas textuais originais, recorrendo a todos os recursos linguísticos, sejam 

estilísticos, semióticos ou diferentes gêneros literários, como conto, narrativas, 

relatos, memórias”. Minayo (1994, p. 21) salienta que a abordagem qualitativa 

responde a questões muito particulares e se preocupa “com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado”.  

Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo nas relações, dos processos e dos fenômenos 
(MINAYO, 1994, p. 22). 

Optou-se pela pesquisa exploratória-descritiva de estudo de caso. Nas 

palavras de Gil (2002, p. 41), “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”. O estudo de caso busca avaliar um fato dentro do contexto em que está 

inserido.  

Yin (2001, p. 105) elenca seis fontes distintas para um trabalho de campo, 

das quais quatro foram utilizadas: “documentos, registros em arquivo, entrevistas e 

observação direta”.  

Os documentos de fonte primária são aqueles de primeira mão, 
provenientes dos próprios órgãos que realizaram as observações. 
Englobam todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou não, 
que podem servir como fonte de informação para pesquisa científica. 
Podem ser encontrados em arquivos públicos ou particulares, assim 
como em fontes estatísticas compiladas por órgãos oficiais e 
particulares. Incluem-se aqui como fontes não escritas: fotografias, 
gravações, imprensa falada (televisão e rádio), desenhos, pinturas, 
canções, indumentárias, objetos de arte, folclore etc. (LAKATOS; 
MARCONI, 1992, p. 43). 
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A direção do Museu Florestal "Octávio Vecchi" disponibilizou diversas 

fontes primárias referentes ao expediente, à rotina e aos acontecimentos envolvendo 

a instituição. Os documentos das gestões anteriores estavam armazenados em 

pastas suspensas, classificadas por ano, estando os da gestão atual em pastas 

classificadas por assunto. Nem todos os anos anteriores tinham pastas respectivas. 

Nos arquivos de relatórios, ora eles se apresentavam como anuais, ora por 

agrupamento de meses. As fotografias foram destacadas de relatórios, álbuns etc. 

em gestões anteriores e não foram recolocadas em seus lugares de origem. Isso 

ocasionou perda de informações como autoria, local e data em que algumas 

fotografias foram tiradas. Atualmente, todas elas encontram-se agrupadas em 

envelopes, dentro de caixas. Outros elementos encontrados foram considerados 

como fonte de pesquisa: memoriais de reforma, livros de visita, plantas, acervo 

xilográfico etc.  

De acordo com Le Goff, 

o documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as 
quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura (LE GOFF, 1996, p. 547). 

Dentre os materiais encontrados nas dependências do Museu Florestal 

“Octávio Vecchi”, foram analisados relatórios anuais, documentos de expediente, 

lista de acervos do Museu Florestal (S.D.), certificados de doação, artigo de D. Bento 

José Pickel: Estatuetas de arte natural (alrunas) dignas de figurar no Museu de Arte 

Moderna9 (sem data e sem as fotos); revistas do Instituto Florestal; Projeto de 

Restauração e Reforma – 2ª fase – Projeto Executivo – Memorial Técnico – 

Arquitetura de Restauro de janeiro de 1994 e outros.  

Como fontes secundárias foram considerados os trabalhos acadêmicos já 

citados (MACHADO, 2002 e SOUZA; RODRIGUES; ESTEVES, 2007), algumas 

referências históricas do museu encontradas no site10 e na biblioteca do próprio 

Instituto Florestal, sites de busca na internet, jornais e revistas. 

                                                           

9   Posteriormente à pesquisa nos arquivos do Museu Florestal “Octávio Vecchi”, esse artigo foi encontrado 
publicado na Revista de História da Universidade de São Paulo (PICKEL, 1965, p. 433-444). 

10   http://www.iflorestal.sp.gov.br/ 
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Entende-se que o resgate histórico de uma instituição deve, também, 

destacar a vida e a atuação de personalidades que contribuíram para a trajetória do 

legado. A cada aparecimento de um novo sujeito atuante na história do museu, 

dividiu-se a atenção em busca de informações para o enriquecimento deste trabalho. 

Ciente de que a citação/omissão de um ou outro personagem pode ser fruto de 

subjetividade, já que a pesquisa em História  

está sujeita ao olhar do pesquisador, que a cada momento em que 
se depara com as fontes pode imprimir-lhe sua análise e até mesmo 
sua subjetividade. A partir do momento em que a produção científica, 
em especial a História, é produzida por homens, pode-se afirmar que 
ela fica sujeita às interferências pessoais que o pesquisador fornece 
aos documentos, dando-lhe caráter de parcialidade (MACHADO, 
2009, p. 32). 

Partindo das indagações da pesquisa que foi feita, e cuidando para não 

tornar a interpretação tendenciosa ou parcial, procurou-se refletir sobre o momento e 

o contexto histórico dos fatos e acontecimentos. Na análise dos documentos 

realizou-se um estudo exploratório-descritivo para identificar as diversas dimensões 

existentes e suas trajetórias, a fim de se compor o histórico e compreender a 

importância do museu no desenvolvimento da cidade de São Paulo e do país, de um 

modo geral.  

Apesar de o período analisado ser extenso, houve a preocupação e a 

sensibilidade de atentar não só aos dados técnicos e administrativos, mas também 

ao discurso nos documentos no que se refere à existência, permanência e 

consistência do pensamento ambiental que tem motivado a instituição. No decorrer 

da pesquisa, percebeu-se que os aspectos científicos, estéticos, educacionais, 

culturais etc. foram se imbricando ao longo dos anos.  

Como segundo elemento para coleta de evidências, foram feitas 

entrevistas abertas com os funcionários e visitantes do museu. Foram elaborados 

roteiros semelhantes, com apenas algumas questões diferenciadas, direcionados 

para os dois tipos de sujeitos da pesquisa (APÊNDICE A e APÊNDICE B). As 

entrevistas respeitaram o anonimato dos indivíduos que assinaram o Termo de 

Consentimento e Esclarecimento (ANEXO A) do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Segundo Cervo e Bervian, 
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a entrevista tornou-se, nos últimos anos, um instrumento do qual se 
servem constantemente os pesquisadores em ciências sociais e 
psicológicas. Recorrem esses às entrevistas sempre que têm 
necessidade de obter dados que não podem ser encontrados em 
registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por 
certas pessoas. Esses dados são utilizados tanto para o estudo dos 
fatos como de casos ou de opiniões (CERVO; BERVIAN, 2006, p. 
46). 

Também foi realizada uma entrevista com a responsável pelo museu para 

o levantamento de dados institucionais e administrativos atuais (APÊNDICE C).  

Foi feito um teste prévio das entrevistas com um visitante e os roteiros 

foram corrigidos e readaptados, visando coletar dados que atendessem ao objetivo 

específico previamente determinado. As entrevistas foram realizadas entre os dias 

10 de março e 29 de maio de 2011. 

Todas as entrevistas foram gravadas em mídia digital e, posteriormente, 

transcritas. Após a transcrição, alguns arquivos corromperam-se e houve perda de 

áudio de uma das entrevistas com funcionário e três perdas de áudio das entrevistas 

com visitantes. Duas entrevistas com visitantes foram desprezadas por não 

apresentarem a seriedade cabível ao propósito deste trabalho.  

Os passos seguintes foram a análise de conteúdo de todo material 

coletado e a classificação em categorias. Segundo Minayo (1994, p. 26), o 

tratamento dos dados conduz à teorização, “produzindo o confronto entre a 

abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aporta de singular 

como contribuição”. O processo de análise de conteúdo é composto de três etapas: 

A primeira é a pré-análise, onde se procede à escolha dos 
documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do material 
para análise. A segunda é a exploração do material, que envolve a 
escolha das unidades, a enumeração e a classificação. A terceira 
etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, inferência e 
interpretação dos dados (BARDIN s.d. apud GIL, 2002, p. 89). 

A análise de conteúdo foi desenvolvida a partir da leitura flutuante 

(primeiras leituras de contato com os textos) e estabelecidos, posteriormente, os 

temas e as categorias.  

Segundo Bardin (1977, p. 103), categorizar “é o processo pelo qual os 

dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as 
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quais permitam uma descrição exata das características pertinentes ao conteúdo”.  

O que permite o agrupamento dos dados é a parte comum que existe entre eles. 

Durante a análise das fontes primárias, foram sendo reveladas as 

categorias e subcategorias que alimentariam o resgate da história do Museu 

Florestal “Octávio Vecchi”.  

São elas: 

Categoria Subcategoria 

Origem 

Idealizador 

Construção 

Inauguração 

Reformas  

Acervo 
Organograma 

Personalidades 

Atividades 

Educacionais 

Científicas 

Culturais 

Outras 

Personalidades 

Pensamento e Conscientização Ambiental 
Documentos 

Entrevistas  

 

Na busca de consistência dos embasamentos teóricos e percursos 

metodológicos foram consultados diversos trabalhos que serviram ao tema e ao 

método de coleta e análise dos dados. Cumpre destacar as pesquisas nas áreas de 

Ciências (ANDRADE JÚNIOR, 2005; VALENTE, 2009), Educação (CAZELLI et al., 

2003; SCHWANTES, 2002; NISHITANI, 2007; MARANDINO, 2008; 2009; 

MACELONI, 2009; LIMA JUNIOR, 2009; CARVALHO, 2008), História (MAGNANI, 

2004; CAPANEMA, 2006), Meio Ambiente (ZACHARIAS JUNIOR, 2009), 

Museologia (BARAÇAL, 2008; CORRÊA, 2008) e outros (SOUSA, 2006; AUGUSTO, 

2010). 

Diante do exposto e visando atender às questões fundamentais, a 

dissertação foi estruturada em quatro partes, precedidas desta introdução. Todas 

elas foram contextualizadas conforme a necessidade.  
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A primeira parte intitulada „O Museu Florestal “Octávio Vecchi”: raízes de 

um ideal‟ apresenta Octávio Vecchi, idealizador do museu, e, do que foi possível 

resgatar de seus feitos durante sua vida. Também aborda o museu, das descrições 

arquitetônicas às impressões anotadas por Vecchi na ocasião da inauguração.  

A segunda parte, intitulada „Madeira – suporte para arte, matéria para a 

ciência‟, traz um panorama dos itens de seu acervo, bem como um breve histórico 

de seus artistas e artesãos. 

A terceira parte, „Um museu interdisciplinar – arte, ciência, educação e 

cultura‟, traz a narrativa das atividades do museu ao longo de sua existência.  

A quarta parte, „O pensamento e a conscientização ambiental no Museu 

Florestal “Octávio Vecchi”‟, está baseada nos discursos extraídos dos documentos 

do museu, assim como na análise das entrevistas com funcionários e visitantes.  

No final são apresentadas as considerações acerca do trabalho realizado. 
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PRIMEIRA PARTE 
 

1.    MUSEU FLORESTAL “OCTÁVIO VECCHI”:  
RAÍZES DE UM IDEAL 

Após uma breve retomada do contexto histórico e das condições que 

corroboraram a criação de um museu florestal, esta primeira parte da dissertação 

intitula-se „Museu Florestal “Octávio Vecchi”: raízes de um ideal‟ e apresenta o que 

foi possível resgatar da vida e das obras de seu idealizador. Também aborda o 

museu desde quando foi criado, apontando desde as descrições arquitetônicas até 

as impressões anotadas por Vecchi na época da inauguração. 

 

 
1.1  História Ambiental Paulista – espírito da época 

O interesse e as primeiras concepções de jardins ou hortos botânicos em 

São Paulo foram frustrados.  

No final do século XIX o Governo do Estado tem a iniciativa de criar 
um Jardim Botânico ou Horto Botânico. A primeira ideia é criar esta 
instituição no Jardim da Luz, mas sem sucesso, pois este passara da 
competência do estado para a municipalidade em 1893. Assim, a 
área onde hoje se localiza o Parque Estadual Alberto Löfgren é 
destinada em 1896 à criação do Horto Botânico de São Paulo, 
institucionalmente ligado à Seção de Botânica da Comissão 
Geográfica e Geológica da Província de São Paulo - CGG que, por 
sua vez, estava subordinada à Pasta da Agricultura. 
Costuma-se confundir a data de criação do Horto Botânico de São 
Paulo com a de origem do Instituto Florestal, que nasce em 1886, 
dez anos antes, portanto, na mesma Seção Botânica da Comissão 
Geográfica e Geológica (SÃO PAULO, 2009, p. 8). 

 A Comissão Geográfica e Geológica foi fundada e dirigida pelo geólogo e 

geógrafo americano Orville Derby (1851-1915). O “ex-funcionário da Comissão 

Imperial imprimiu uma visão abrangente da natureza, criando vários setores como 

geológico, metereológico, botânico, e topográfico” (SÃO PAULO, 2009, p. 298-299). 

Criada a Seção Botânica, cuja chefia coube ao cientista sueco Albert 

Löfgren (1864-1918), iniciou-se a organização de um herbário. No sopé da Serra da 

Cantareira foram semeadas “696 espécies, das quais 321 eram provenientes dos 

jardins botânicos de Sydney, Singapura e Calcutá” (SÃO PAULO, 2009, p. 299-300).   
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O Estado de São Paulo estava em pleno desenvolvimento com as 

plantações de café e a abertura de estradas e ferrovias para o escoamento da 

produção cafeeira. Com isso, crescia a demanda de lenha para os dormentes e para 

as carvoarias em São Paulo, aumentando, consequentemente, a devastação das 

florestas. Löfgren alertou para o desmatamento e propôs às autoridades convocar 

uma comissão para elaborar um código florestal. Em 1909, um decreto extinguiu a 

Seção Botânica e criou o Horto Botânico e Florestal que já definia, entre outras, a 

função de organização de um herbário do museu botânico. 

Dados sobre a real implantação do museu não foram localizados; era 
frequente referir-se a museu ao se reportar não só ao espaço de 
exposição, mas também ao espaço da pesquisa científica. O texto 
legal poderia estar se reportando aqui ao herbário que havia sido 
iniciado nos tempos da Comissão Geográfica e Geológica (SÃO 
PAULO, 2009, p. 57). 

O Horto Botânico e Florestal oferecia diversas atrações: um orquidário, a 

coleção de Rhypsalis – um tipo de cactácea – e cerca de 350 espécies arbóreas do 

Estado aclimatadas por Löfgren e seus auxiliares (SÃO PAULO, 2009, p. 58).  

Somente em 1911 é que foi criado o Serviço Florestal do Estado, sob a 

direção de Edmundo Navarro de Andrade. Tendo desenvolvido pesquisas com 

florestas de rápido crescimento para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 

trouxe o know-how da eucaliptocultura. Foi ele, também, quem convidou Octávio 

Vecchi para vir ao Brasil a fim de cuidar de alguns hortos florestais que estavam 

sendo abertos no interior do Estado de São Paulo.   

Ao designar Edmundo Navarro de Andrade, em 1911, para a direção 
do órgão que se transformava no antigo Serviço Florestal, o Estado 
devia ter bem clara a sua meta: pôr fim às críticas que se faziam à 
devastação das matas no Estado, em grande parte para alimentar as 
caldeiras das locomotivas (SÃO PAULO, 2009, p. 59).  

A instituição passou a priorizar as florestas de rápido crescimento e a 

desenvolver serviços de extensão florestal, com distribuição de mudas por 

intermédio da rede ferroviária, pela sede e pelas unidades regionais do Serviço 

Florestal do Estado. Criou-se a Guarda Florestal para fiscalizar as matas da Serra da 

Cantareira devido à grande retirada de madeira. Após Navarro de Andrade na 

direção do Serviço Florestal, seus sucessores foram José Bassoti, em 1916, 

Adalberto Queiroz Telles, em 1918 e, em 1922, Cyro Godoy (SÃO PAULO, 2009, p. 

59-60).  
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O Serviço Florestal tornou-se mais dinâmico com a designação do coronel 

Cornélio Schmidt em 1923, ano da instalação do Arboreto11 da Vila Amália. Tratava-

se de uma área destinada a experimentos sobre “espaçamento, consorciação, 

desrama natural e outros ensaios” para a silvicultura, serviços realizados por 

Mansueto Ernesto Koscinski. Em 1927, o coronel foi sucedido por Octávio Vecchi 

que, no mês seguinte à sua posse, deu início à construção do Museu Florestal (SÃO 

PAULO, 2009, p. 60-61). 

Embora seu nome seja raramente lembrado, Vecchi foi contemporâneo 

dos expoentes citados que, nas décadas iniciais do século XX, destacaram-se por 

estudos inovadores no campo das ciências. Alguns trabalhos acadêmicos e literários 

trazem à tona esse „espírito da época‟ cuja preocupação era a conservação da 

natureza. Segundo Franco e Drummond (2004, p. 147-147), Orville Derby, Alberto 

Löfgren, Edmundo Navarro de Andrade, entre outros, “deram valiosas contribuições 

à formação de um pensamento sobre a proteção à natureza no país”.  

Entre outros artigos que buscam “redescobrir” pensamentos e trabalhos 

dos botânicos brasileiros, destaca-se um sobre Francisco Carlos Hoehne (1882-

1959) (FRANCO; DRUMMOND, 2005). Com vasta produção científica resultante de 

suas inúmeras viagens para exploração botânica em território brasileiro,  

Hoehne não foi um preservacionista stricto sensu. Defendia o uso, 
desde que previdente, dos recursos naturais, bem como a fruição 
estética e a pesquisa científica, que deveriam ser garantidos pelo 
artifício humano em consórcio com a natureza. Ele estava, portanto, 
longe de uma posição estritamente “preservacionista”, “anti-humana”, 
como infelizmente ele e a sua geração de cientistas vêm sendo 
apresentados por uma parte da literatura atual. Ele era a favor da 
produção, numa modalidade que hoje chamaríamos de sustentável 
(FRANCO; DRUMMOND, 2005, p. 10). 

Franco e Drummond (2007) e Duarte (2009) privilegiaram o zoólogo 

naturalista paraibano Cândido de Mello Leitão (1886-1948) com dois artigos que o 

destacam como cientista de grande prestígio, autor renomado em sua época e de 

grande produção científica entre os anos de 1922 e 1947.  

                                                           

11  Arboreto: jardim botânico ou área destinada para o cultivo de uma coleção de árvores, arbustos, plantas 
herbáceas, medicinais, ornamentais etc. mantidas e ordenadas cientificamente, em geral documentadas e 
identificadas, e aberto ao público para recreação, educação e pesquisa. 
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Esses autores contam que Mello Leitão pertencia a um grupo 

“razoavelmente bem organizado e constituído, em sua maioria, por cientistas, 

intelectuais e funcionários públicos” que “se inseriu no contexto político-intelectual da 

época”; conectava “as suas preocupações sobre a proteção da natureza com a 

questão da identidade nacional” (FRANCO; DRUMMOND, 2007, p. 1267).  

Em suas obras científicas, o zoólogo atribuiu aos museus “o papel 

fundamental no desenvolvimento e conhecimento científico no Brasil”. Era uma 

referência ao Museu Nacional do Rio de Janeiro (criado em 1818), ao Museu 

Paraense (criado em 1867 e denominado Museu Paraense Emílio Goeldi a partir de 

1914) e ao Museu Paulista (criado em 1891). Afirma que tais instituições 

enfrentaram dificuldades “para alcançar condições mínimas de funcionamento” e que 

o “esforço pessoal dos cientistas compensava uma vez mais o descaso do Estado 

com a ciência”, pois os poucos museus não receberam a devida atenção dos 

governos. Mesmo sem universidades brasileiras com seus departamentos de história 

natural, Mello Leitão reconheceu que, no século XX, a botânica e a zoologia 

progrediram. E “registrava com satisfação a emergência de quadros de botânicos 

brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que sucediam as gerações de 

viajantes e naturalistas” que aqui excursionaram e pesquisaram (FRANCO; 

DRUMMOND, 2007, p. 1271-1273). Entre os grandes nomes da botânica no Brasil, 

Mello Leitão citou  

os brasileiros Ladislau Neto, Nicolau Moreira, Leônidas Damásio, 
Henrique de Mello Barreto, Pio Correa, Edmundo Navarro de 
Andrade e Octávio Vecchi e os estrangeiros André Regnel, W. 
Schwacke, A. Glaziou, E. Warming, E. Liais, E. Ule, P. Dusen, T. 
Peckolt, C.A. Lindman, J. Huber e A. Brade. (FRANCO; 
DRUMMOND, 2007, p. 1273).  

Entre os artigos acadêmicos encontrados esse foi o único em que Octávio 

Vecchi foi alçado à galeria dos grandes nomes da botânica no Brasil.  

Grosso modo, a maioria dos autores citados comunga da mesma ideia: o 

legado desses cientistas brasileiros que contribuíram com seus estudos e propostas 

para a conservação da natureza está, no mínino, subaproveitado, de difícil acesso 

aos pesquisadores, a carecer de investigação e de valorização. Há certa 

preocupação dos historiadores em relação ao desconhecimento desse material, e 

mais, em relação ao “esquecimento destas vozes que se manifestaram contra o trato 

irracional da natureza brasileira” (FRANCO; DRUMMOND, 2005, p. 24).  
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O que se pretende ressaltar é a personalidade de Octávio Vecchi e seu 

papel pioneiro, ativo e criativo à frente da construção de um museu em anos de 

agitações políticas, lutas sociais e definições de novos rumos para o Brasil – como a 

Revolução de 30, período que determinou o fim da Primeira República (1889-1930).  

 
1.2  Octávio Vecchi – o idealizador do Museu Florestal 

Como já citado anteriormente, são escassas as fontes bibliográficas acerca 

da vida de Octávio Vecchi; há, inclusive, desencontros na grafia de seu nome. 

Também foram encontradas ocorrências como Otavio e Octavio, Vecchii e Vecchy, 

Rabello e Rebelo. A seguinte reconstituição da história do engenheiro agrônomo – 

essa era a sua profissão – é baseada nas palavras publicadas por seus discípulos 

ou admiradores e que se constituem como registro de um passado, até então, pouco 

conhecido.  

 

 Figura 4 – Retrato de Octávio Vecchi no jornal português Notícias Ilustradas  
nº 44, Série II, de 14 de Abril de 1929. 

 Fonte: http://guitarradecoimbra.blogspot.com/2006/10/retrato-de-vecchi-fotografia-do.html 
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Em uma palestra (HOEHNE, 1944, p. 84) proferida pelo Dr. João Vicente 

dos Santos12, é possível saber um pouco a respeito da história e da personalidade 

do idealizador e fundador do Museu Florestal. Proferida como um tributo, tal palestra 

foi ministrada no auditório da Biblioteca Municipal de São Paulo para os “Amigos da 

Flora Brasílica”, em 28 de agosto de 1944. O palestrante ilustra a vida desse 

naturalista português que se encantou com a beleza da flora lenhosa brasileira. 

1.2.1  Origens, fatos e fados 

Filho de Lúcio Júnio Vecchi (1850-1916) e Maria Evelina da Costa Freire 

Rebelo de Andrade Vecchi (1853-1919), Octávio Félix Rabello de Andrade Vecchi 

nasceu em Lisboa, Portugal, a 22 de novembro de 1878. Foi o primogênito do casal 

que teve mais duas filhas13: Maria Teresa Rebelo de Andrade Vecchi (1885-?) e 

Maria Evelina Rebelo de Andrade Vecchi (1888-?). 

Na capital portuguesa realizou seus primeiros estudos no Colégio Infantil e 

no Instituto Nobre de Carvalho. Aos 11 anos estudou música e violino, e se diplomou 

bacharel pelo Colégio Luso-Brasileiro em maio de 1892. Em seguida, fez um curso 

de especialização em línguas e matemática. Em 1895 concluiu os cursos de 

equitação, ginástica e esgrima do Real Clube Tauromáquico14 de Lisboa. Dedicou-se 

às aulas de canto em janeiro de 1898. 

Em alguns sites, há informações de que Octávio Vecchi teria se formado 

na Universidade de Coimbra. Entretanto, de acordo com o acima referido Dr. João 

Vicente dos Santos, Vecchi abandonou o canto para se matricular no Instituto 

Superior de Agronomia em Lisboa, formando-se engenheiro agrônomo em 1902 

(HOEHNE, 1944, p. 86). Rumou para Coimbra em 1903 para fazer um ano de 

prática na Escola Nacional de Agricultura e, nessa cidade, acredita-se que tenha 

estudado junto com Edmundo Navarro de Andrade, que, anos depois, o convidaria 

para trabalhar no Brasil. 

Em Coimbra, Octávio Vecchi alcançou notoriedade entre os acadêmicos 

devido à voz de tenor, pura e cristalina com que entoava fados. Seu nome consta do 

                                                           

12  João Vicente dos Santos era chefe da Seção de Defesa Florestal, do Serviço Florestal do Estado em 1944. 
13  Disponível em http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=33759. Acesso em 02 mai. 2011. 
14   Lúcio Júnio Vecchi era um dos sócios iniciais do Real Clube Tauromáquico de Lisboa.  



 

  43 
 

livro História do Fado, publicado em 1903 (CARVALHO, 1903, p. 211).  

 

Figura 5 – Estudantes da Escola Nacional de Agricultura em traje de cerimônia – 1904. 
Arquivo documental da Escola Superior Agrária de Coimbra15. Publicada por  

Gonçalo Reis Torgal, no livro Coimbra. Boémia da Saudade. II, Coimbra, 2003, p. 54. 
Fonte: http://guitarradecoimbra.blogspot.com/2007/03/antigo-traje-de-cerimnia-da-escola.html 

Quinze anos após deixar seu país natal para viver no Brasil, o fadista 

Vecchi ainda permanecia na memória de seus compatriotas, tendo sido 

homenageado por Ricardo Borges de Sousa na capa do jornal Guitarra de Portugal 

nº 48, em 27 de abril de 1925 (Figuras 6 e 7). Segundo a reportagem, o cantor de 

fado corrido em décimas, no ano em que esteve matriculado na Escola Nacional de 

Agricultura, interpretou temas da Canção de Coimbra e conviveu com nomes 

consagrados da Academia16. O jornal dizia: 

Vecchi havia terminado o seu curso de Agronomia e fôra para Coimbra 
tirar um anno de pratica na Escola Regional d´Agricultura que fica a uns 4 
kilometros de distancia de Coimbra, na margem oposta à da cidade e na 
freguezia de S. Martinho do Bispo. 
Coimbra, terra lendária, de descantes e guitarradas, onde se toca e canta 
bem, nunca foi terra para se evidenciarem os insignificantes. 

                                                           

15  O ensino agrícola em Portugal foi instituído em 1852. Em Coimbra, recebeu diversas denominações de 
acordo com as reformas no país e com as transferências, extinções e reaberturas das escolas. Em 1855, 
chamava-se Escola Regional de Agricultura de Coimbra sendo extinta em 1869; em 1887, após ser 
transferida da cidade de Sintra, foi designada como Escola Central Prática de Agricultura; em 1899 muda a 
denominação para Escola Nacional de Agricultura. Passou por mais algumas modificações até que em 1979, 
recebeu o nome de Escola Superior Agrária de Coimbra – ESAC, como é conhecida até hoje. 
(http://portal.esac.pt/portal/portal/sobreESAC/apresentacao) 

 
16  A Universidade de Coimbra é constituída por duas componentes distintas. mas complementares. Uma é a 

Universidade propriamente dita com as suas oito Faculdades. A outra componente da Universidade de 
Coimbra é a Associação Acadêmica, que contém múltiplos organismos. É à Associação Acadêmica – de que 
são membros todos os estudantes sem necessidade de inscrição e sem pagar cota – que, com alguma 
frequência, se dá o nome de Academia de Coimbra (PRATA, 2002, prefácio). 
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Além disso o futrica, isto é, o que não vestia trajes academicos capa e 
batina – não entrava facilmente na roda e convivio da academia sempre 
ciosa de pergaminhos e tradições. 
Assim era no meu tempo de estudante e assim foi ainda durante alguns 
annos, e embora eu tivesse saído de Coimbra quando Vecchi para ali foi 
fazer um ano de pratica na Escola d´Agricultura, a psicologia da Academia 
ainda se mantinha como apontei; desconfiada e pouca acolhedôra de 
quem não fosse acadêmico. 
Octavio Vecchi, rapaz de boa família, de fino trato e bem relacionado, 
começou aparecer e a cantar os seus fados em Coimbra. 
Tanto bastou para que a Academia o acolhesse logo com entusiasmo e 
com ela passou a conviver tendo deixado saudades immorredouras dos 
seus fados, da sua voz e da sua pessoa, quando terminou o seu anno de 
pratica. Quem ali teve a dita de o ouvir consagrou-o logo como um 
cantador d´elite (GUITARRA DE COIMBRA, 1925, capa e p. 2).  

Vecchi destacou-se bastante nas rodas de cantoria formadas pelos 

acadêmicos a ponto de seu nome ter sido citado em outro artigo do jornal Guitarra 

de Portugal (Ano VII, nº 175, de 7 de julho de 1929). O artigo republicado no blog 

Guitarra de Coimbra sobre o fadista Alexandre de Rezende – contemporâneo de 

Vecchi – descreve bem o espírito da época:  

Constituíam poderosos elos de união dos amantes do fado o gosto 
pela dedilhação/ou audição da guitarra, os descantes brejeiros no 
Fado Corrido e um assumido fascínio por modos de vida 
considerados marginais, consubstanciados pela prostituição, o dia a 
dia nos bordéis, a criminalidade dramatizada e noticiada no Fado 
Narrativo Menor e a mendicidade exibida pelos cegos/cegas que 
calcorreavam as ruas e feiras com fados, guitarras e moços de 
peditório. Um dos poisos habituais dos cultores do Fado em Coimbra 
nos anos de juventude de AR (Alexandre de Rezende) era a tasca do 
Magrinho. Ali se juntavam, petiscavam, avinhavam e fadistavam 
estudantes universitários, alunos da Escola de Agricultura como 
Octávio Vechi, futricas adestrados no canto e na guitarra como 
Gonçalo Paredes e a sempre presente “Rosa Regimenta” 
(GUITARRA DE COIMBRA, 2007, on-line).  

Mesmo com o – aparentemente – intenso convívio com os acadêmicos nas 

rodas de cantoria de Coimbra, Vecchi não descuidou de seus interesses e estudos. 

Em 1904, publicou A Pasteurização dos Vinhos17 no qual revelou sólidos 

conhecimentos técnicos e científicos acerca das teorias de Louis Pasteur (1822-

1895) sobre o processo de conservação do vinho. De acordo com o Dr. João Vicente 

dos Santos (HOEHNE, 1944, p. 86), Vecchi adquiriu o grau de doutor com essa tese. 

                                                           

17  VECCHI, Octavio - A pasteurização dos vinhos. Lisboa: Imprensa de Libanio da Silva, 1904. O livro consta na 
base de dados do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de Portugal. Informação 
disponível em http://docweb.min-agricultura.pt/docbweb/psqsimp.asp. Acesso em 12 abr. 2011.  

http://docweb.min-agricultura.pt/docbweb/psqsimp.asp
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Figura 6 – Reportagem sobre Octávio Vecchi – Guitarra de Portugal – 1925. 

Fonte: http://guitarradecoimbra.blogspot.com/2006/10/o-cantor-octvio-vecchi-notcia.html 
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Figura 7 – Reportagem sobre Octávio Vecchi – Guitarra de Portugal – 1925. 

Fonte: http://guitarradecoimbra.blogspot.com/2006/10/o-cantor-octvio-vecchi-notcia.html 



 

  47 
 

Octávio Vecchi retornou a sua cidade natal onde trabalhou em diversos 

estabelecimentos científicos. Foi, porém, no Laboratório de Análises Químicas e 

Físicas de Lisboa que se destacou como grande técnico. 

1.2.2  Em terras brasileiras 

No Brasil, a expansão cafeeira e a formação da rede ferroviária que 

avançava pelo oeste paulista eram responsáveis pela derrubada de florestas 

nativas. 

Edmundo Navarro de Andrade – contemporâneo de Vecchi na Escola 

Nacional de Agricultura de Coimbra – estava à frente do reflorestamento dessas 

áreas desmatadas. Martini conta sobre o trabalho de Navarro de Andrade:  

Em uma época em que a questão ambiental ainda não despertava o 
interesse da população e dos governantes, ele foi contratado por 
uma empresa particular – a Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro (CPEF) – para que estudasse qual a espécie vegetal que 
melhor se adaptaria ao ambiente, em substituição às florestas 
nativas que haviam dado lugar ao café e aos largos espaços abertos 
para o caminho das ferrovias. A empresa não estava preocupada 
com ecologia ou com reflorestar áreas desnudas para o bem do meio 
ambiente. Sua preocupação era pensar numa solução, mesmo que 
em longo prazo, para sanar suas deficiências quanto ao fornecimento 
de carvão e dormentes. 
Com os resultados satisfatórios das experiências de Navarro, foram 
criados 18 hortos florestais no interior do Estado de São Paulo 
(MARTINI, 2004, p. 2). 

Em 1911, devido aos conhecimentos de sistematização da eucaliptocultura 

adquiridos junto à CPEF, esse engenheiro agrônomo foi convidado para dirigir o 

recém-criado Serviço Florestal do Estado com sede na capital paulista. 

É nesse momento que a instituição passa a trabalhar maciçamente 
com as florestas de rápido crescimento e a desenvolver no Estado 
um serviço de extensão florestal, cujas mudas passaram a ser 
distribuídas através da rede ferroviária do Estado, a partir da sede e 
das unidades regionais do Serviço Florestal do Estado, do qual o 
Instituto Florestal é hoje o herdeiro. [...] O Horto Florestal da 
Cantareira passa, então, a sediar o novo serviço florestal, ativo 
agente do reflorestamento, que produziu grande quantidade de 
mudas, que eram distribuídas aos agricultores de todo o Estado. 
Navarro, durante sua gestão, ampliou também o processo de 
estabelecimento de Unidades de Conservação (SÃO PAULO, 2009, 
p. 59-60). 



 

  48 
 

Convidado por Navarro de Andrade, Octávio Vecchi veio para o Brasil em 

1911 para trabalhar como seu auxiliar nos hortos florestais que seriam abertos no 

interior do Estado. Em terras brasileiras, Vecchi encontrou o campo perfeito para 

aprimorar seus conhecimentos científicos. Além dos serviços na área da botânica, 

contribuiu também com outros serviços do Estado. Segundo a publicação no Diário 

Oficial de São Paulo, de 7 de novembro de 1912, Vecchi enviou cinco cobras do 

Horto Florestal de Loreto para o Instituto Butantan (SÃO PAULO, 1912, p. 4502).  

Empolgado com a natureza tropical e com a botânica, ele especializou-se 

em silvicultura e dedicou-se às investigações e ao estudo da flora lenhosa do Estado 

de São Paulo. Essa especialidade resultou na publicação do livro Les bois indigènes 

de São Paulo: contribution à l´étude de la flore forestiere de l´état de São Paulo18, 

juntamente com Navarro de Andrade, em 1916. Desconhece-se o motivo de o livro 

ter sido publicado em francês. 

     

Figura 8 – Capa e páginas ilustradas por Octávio Vecchi para o livro Les bois indigènes de São 
Paulo: contribution à l´étude de la flore forestiere de l´état de São Paulo. 

Fonte: http://www.archive.org/download/lesboisindigne00nava/lesboisindigne00nava.pdf. 

Essa contribuição ao estudo da flora brasileira traz em suas páginas o 

resultado da pesquisa e ilustrações de mais de trezentas espécies de árvores, 

muitas delas desconhecidas da indústria até então. As ilustrações foram feitas por 

                                                           

18  Disponível em http://www.archive.org/download/lesboisindigne00nava/lesboisindigne00nava.pdf. Acesso em 
13 mar. 2011. Livro on-line em francês. Não há conhecimento dessa publicação em português. 

http://www.archive.org/download/lesboisindigne00nava/lesboisindigne00nava.pdf
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Octávio Vecchi que era exímio desenhista e projetista. Além de todos os talentos 

apresentados, era também fotógrafo. 

  

Figura 9 – Otávio Vecchi próximo a uma paineira (S.D.). 
Fonte: Relatório Anual do Instituto de Botânica (HOEHNE, 1944). 

Segundo Hoehne (1944, p. 84), Vecchi estava adaptado “de corpo e alma 

à terra generosa e boa do Brasil”, e transitava entre as cidades do interior paulista, 

principalmente Araras e Rio Claro. Casou-se em 1917 com a irmã de Edmundo 

Navarro de Andrade, Serafita Afonseca Miranda de Azevedo. 
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Em 1918, Navarro de Andrade e Octávio Vecchi publicaram o livro Os 

Eucalyptos: sua cultura e exploração. Consta na capa que Vecchi era membro 

correspondente do Museu Nacional do Rio de Janeiro e ainda membro da 

Sociedade Nacional de Geografia em Washington, DC – (EUA). 

 

Figura 10 – Capa do livro Os Eucalyptos, de Edmundo Navarro de Andrade e Otávio Vecchi – 1918. 
Fonte: http://www.celso-foelkel.com.br/arquivos_Navarro/outros_livros/06_Os%20Eucalyptos%20- 

%20sua%20Cultura%20e%20Explora%E7%E3o%20(em%20partes).zip. 

Foi nomeado diretor do Horto Florestal de Loreto e lá atuou até 1927, 

quando o então Secretário da Agricultura, Dr. Fernando Costa (1886-1946), foi 

buscá-lo especialmente para que dirigisse o Serviço Florestal do Estado, instalado 

na base da Serra da Cantareira, na capital paulista.  
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Figura 11 – Otávio Vecchi e Edmundo Navarro de Andrade em Rio Claro – 1921 
Fonte: Dissertação de Mestrado (MARTINI, 2004). 

1.2.3  Em São Paulo 

No início de dezembro de 1927 naturalizou-se brasileiro (SÃO PAULO, 

1927, p. 10) e, em 28 de dezembro, foi assinado o termo de contrato de admissão 

do Dr. Octávio Vecchi para o cargo de Diretor do Serviço Florestal do Estado. Sua 

nomeação foi publicada na edição de 14 de janeiro de 1928 do Diário Oficial (SÃO 

PAULO, 1928, p. 456). Assim que tomou posse, deu início à construção do museu. 

Trouxe para a capital o vasto herbário e a coleção da flora lenhosa do Estado de 

São Paulo que havia iniciado no Horto Florestal de Loreto.  

Durante a palestra já citada anteriormente, João Vicente dos Santos 

comparou o interesse de Vecchi por nossa flora com o sentimento que os viajantes 

do século XIX tiveram ao avistar a natureza brasileira. Em suas palavras: 

É de crêr-se que as nossas florestas tivessem produzido no seu 
espírito aquela mesma impressão que teve SAINT HILAIRE quando 
do alto mar as viu distantes: “O europeu que descortina pela primeira 
vez, ao longe, as florestas do Brasil, o que mais impressiona é o 
verde escuro da folhagem, que sob um céu mais brilhante, dão à 
paisagem um aspecto grave e austéro: para reconhecer toda a sua 
beleza, porém, é preciso penetrar nêsses retiros tão velhos como o 
mundo! Aí nada se parece com a monotonia fatigante dos bosques 
de carvalhos e pinheiros da Europa: cada árvore tem um porte que 
lhe é próprio; cada uma tem a sua folhagem e apresenta um matiz de 
verdura diferente ” (HOEHNE, 1944, p. 86). 

O palestrante se referiu a Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), ilustre 

botânico, naturalista e viajante que desembarcou no Brasil em 1816 e permaneceu 

por seis anos no país, registrando em livros dados sobre as paisagens e os 
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costumes brasileiros do século XIX. E o orador, voltando a falar de Vecchi, 

complementa: 

Talvez fosse a imagem dessa flora grandiosa que tem atraído os 
mais célebres naturalistas do mundo que fizesse brotar no seu 
espírito de técnico e artista a ideia maravilhosa da construção de um 
museu florestal, estabelecimento que se aproximasse tanto quanto 
possível da floresta natural, não havendo outro local mais apropriado 
para a sua edificação do que aquele recanto da Cantareira, no sopé 
daquela serra, dentro daquela vegetação luxuriante, onde o precioso 
material botânico estaria ali mesmo a mão (HOEHNE, 1944, p. 86). 

1.2.4  Sobre a personalidade 

O citado conferencista João Vicente dos Santos nutria grande 

consideração por Vecchi e trabalhara diretamente com ele como auxiliar 

subordinado no Horto Florestal de Bauru. Acerca do caráter e da personalidade de 

seu superior, disse: 

Afável e modestíssimo, a ponto de constituir essa qualidade em 
defeito, todas as vêzes que se lhe atirava um elogio, embaraçava-se, 
perturbava-se, argumentando sempre que qualquer outra pessoa 
faria melhor seu trabalho (HOEHNE, 1944, p. 86). 
 
Culto e bondoso, pai amantíssimo e esposo exemplar, VECCHI sabia 
conquistar e cultivar a amizade. Não tinha a concepção vulgar que 
hoje é feita a respeito do amigo. Era este, para ele, uma coisa 
preciosa, um diamante que deve ser sempre guardado no estojo de 
veludo do nosso coração (HOEHNE, 1944, p. 88). 

Na sua palestra, esse orador ainda leu uma carta de 28 de dezembro de 

1931 enviada por Vecchi, onde era possível constatar a sinceridade e a amabilidade 

com que tratava seus subordinados, bem como o grande interesse pela botânica: 

Meu caro Santos, 
Tendo o portador, Emilio de Campos, que ir a Baurú, aproveito a sua 
viagem para lhe mandar daqui os meus votos de boas festas e um 
ano novo cheio de saúde, sorte e felicidades.  
Se tiver algum material botânico para aqui pode vir pelo Emilio. 
Mando-lhe um cartão de reclamo de um trabalho sobre a paineira, 
em que é reproduzido o quadro do Museu. 
Ainda hoje não sei nada com respeito ao orçamento de 1932, mas 
julgo sabe-lo já na sua próxima vinda para receber, penso eu que no 
dia 7, que deve ser o 5º dia útil do mês. 
Peço-lhe mandar uma nota, tão aproximada quanto possível, dos 
eucaliptos (número e espécie) de que dispõe neste momento. 
Até cá, um abraço do muito afetuoso e sincero amigo Otavio Vecchi. 
PS – Mil desculpas pelo papel, pela letra e pela ortografia antiga! 
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Chegou a arranjar sementes de barbatimão? – Mais um abraço do 
Vecchi (HOEHNE, 1944, p. 88). 

E continuou a render suas homenagens: 

Trabalhador honesto, cientista perfeito e artista admirável, deve-lhe 
São Paulo os fundamentos da notável e rica construção que é o 
Museu Florestal do Estado, não sendo exagero afirmar-se que 
VECCHI produziu esta obra demasiadamente valiosa para os nossos 
dias, porquanto só o futuro poderá julgar esse vasto e artístico 
tesouro. [...] 
Homem da pena, foi assíduo colaborador da Secretaria da 
Agricultura, principalmente no período de 28-31. 
Releva notar aqui o desinterêsse que VECCHI manteve pela fortuna. 
A época em que aqui chegara, como bosquejamos a princípio, era 
propícia para aquisição de um grande capital. Entretanto, preferiu ele 
a pobreza da ciência do que a glória da riqueza (HOEHNE, 1944, p. 
88-89). 

João Vicente dos Santos, ao utilizar a metáfora “homem da pena”, 

possivelmente quis pontuar as produções literárias deixadas por Octávio Vecchi. A 

parceria com seu cunhado Edmundo Navarro de Andrade rendeu o livro A dinamite 

na agricultura em 1912, além dos livros anteriormente citados Les bois indigènes de 

São Paulo - contribution a l'étude de la flore forestière de l'etat de S.Paulo de 1916 e 

Os Eucaliptos: sua cultura e exploração de 1918. 

O palestrante justificou suas palavras dizendo que eram “simplesmente a 

prova de apreço do discípulo para o mestre, da admiração e respeito por aquele que 

soube colher os louros no campo da inteligência” (HOEHNE, 1944, p. 89).  

Apesar de intensa, a contribuição de Octávio Vecchi para o 

desenvolvimento do país poderia ter sido muito maior caso a fatalidade não tivesse 

lhe tirado a vida aos 53 anos. Em 9 de janeiro de 1932, o naturalista foi assassinado 

(ANEXO C) por um de seus funcionários no antigo escritório do Horto, na sala do 

diretor. Deixou a viúva Serafita Vecchi com quatro filhos: Maria Cristina, Maria 

Beatriz, Maria Luiza e Nuno Octávio Vecchi. 
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Figura 12 – Octávio Vecchi.  
Fonte: Arquivo da família. 

De acordo com o Decreto nº 5.410, de 4 de março de 1932 (SÃO PAULO, 

1932, p. 1-2), foi concedido um auxílio de RS 50:000$000 (cinquenta contos de réis) 

à família do Dr. Octávio Vecchi, considerando que ele “foi assassinado em pleno 

exercício de seu cargo” e dentro da “repartição que dirigia com a maior dedicação e 

competência”; “que o crime de que foi vítima se deu em razão do cargo que exercia 

por motivos de defesa dos interesses do Estado, segundo o apurado no inquérito 

instaurado sobre o fato”; “que ele não era sócio da Caixa Beneficente dos 

Funcionários Públicos”, pois já tinha mais de 50 anos e “foi admitido mediante 

contrato”, sendo que os Estatutos do Serviço Florestal do Estado não permitiam a 

“inclusão de pessoas em tais condições”; que em consequência de sua morte, “sua 

família ficou completamente desamparada e desprovida de meios de subsistência” e 

que o Estado tinha o “indeclinável dever de acudir à situação da família de seu 

auxiliar, prestando um auxílio equivalente ao pecúlio a que faria jus se pudesse ter 

sido sócio da Caixa Beneficente” (SÃO PAULO, 1932, p. 1-2).  
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O Chefe da Seção de Defesa Florestal em 1944 – João Vicente dos Santos 

– finalizou sua palestra com a seguinte reflexão: 

E lá, no Horto Florestal da Cantareira, onde farfalham árvores e 
renovos tenros de arbusto florescentes; lá, onde as urnas dos 
jasmins enchem o ambiente de suaves odores e a serra se levanta 
como um gigantesco “bouquet” de Palmaceas e Tibouchinas, as 
flores simbólicas da saudade, há de estar sempre presente o nome 
desse VECCHI que foi um exemplo de trabalho e fervoroso apóstolo 
da Botânica (HOEHNE, 1944, p.89). 

Em homenagem aos elevados méritos desse insígne naturalista, o 

professor Frederico Carlos Hoehne dedicou a Octávio Vecchi o nome de uma árvore, 

ficando a “louveira” registrada na ciência com a denominação Cyclolobium vecchii.  

 

Figura 13 – Folhas, flores e árvore Louveira (Cyclolobium vechii).  
Fonte: http://www.clickmudas.com.br/mudas-de-louveira-icyclolobium-vecchii-i.html 

O Governo do Estado de São Paulo, na figura de Adhemar de Barros, 

perpetuou também a memória desse funcionário que serviu de paradigma a seus 

concidadãos, contribuiu para o desenvolvimento da silvicultura do Estado e criou e 

organizou o Museu Florestal. Segundo o Decreto nº 18.304, de 18 de setembro de 

1948, a instituição passou a ser denominada Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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1. 3  O Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

O museu idealizado por Vecchi foi criado pela Lei nº 2.233, de 14 de 

dezembro de 1927. Incentivado pelo Dr. Júlio Prestes (1882-1946), governador do 

Estado de São Paulo e pelo Dr. Fernando Costa (1886-1946), então Secretário da 

Agricultura e do Abastecimento, Vecchi iniciou a construção no mês de março de 

1928.  

Na documentação disponibilizada pela instituição há alguns desencontros 

em relação à autoria do projeto original. De acordo com relatórios técnicos do 

Instituto Florestal,  

consta que o projeto arquitetônico foi do engenheiro-arquiteto 
Francisco de Paula Ramos de Azevedo, contudo tal informação não 
pode ser confirmada pois a planta do edifício talvez tenha sido 
arquivada em algum escritório que Ramos de Azevedo manteve com 
outros profissionais. Há ainda, a possibilidade do autor do projeto ser 
algum de seus sócios, como por exemplo, o arquiteto Victor 
Dubugras, cujos projetos tinham estilo neocolonial, se assemelhando 
ao estilo do Museu Florestal. (MACHADO, 2002, p. 16), 

No Relatório Anual do Museu, de 1939, assinado por Mansueto Koscinski, 

consta que a “construção teve início no ano de 1928, sob a administração direta de 

Octávio Vecchi, embora os planos tivessem sido elaborados pelo Dr. Mario Wately” 

(ACERVO, 1939, p. 7).  

Uma terceira informação consta do Memorial Técnico (ACERVO, 1994, p. 

10), elaborado em 1994 para restauração do museu. O documento afirma que foram 

realizadas pesquisas junto aos arquivos da Secretaria de Agricultura e do antigo 

DOP – Departamento de Obras Públicas, mas não foi possível localizar a 

documentação referente ao projeto arquitetônico original.  

A edificação tem predominância neocolonial, estilo arquitetônico que 

estava em alta na capital paulista à época da idealização do museu. Entre as 

características desse estilo estão largos beirais com “cachorros” nos telhados, 

frontão curvo, arcos nas fachadas e telhas capa e canal.  

O estilo arquitetônico neocolonial teve grande desenvolvimento nas 

cidades que surgiram ao longo da estrada de ferro, que foi se estendendo para o 

oeste paulista. Em meio às polêmicas sobre qual estilo melhor representaria a 

identidade de uma arquitetura genuinamente brasileira no início do século XX, a 
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campanha para o neocolonial se instaurou contrapondo-se ao estilo eclético19 

reinante.  

O jornal O Estado de S. Paulo e a Revista do Brasil impulsionaram tal 

campanha. Em 1922, alguns eventos importantes como a Exposição do Centenário 

da Independência, no Rio de Janeiro (no qual alguns dos pavilhões foram projetados 

no estilo neocolonial) e a Semana de Arte Moderna em São Paulo, realizaram-se em 

um contexto intelectual marcado pelo nacionalismo. Monteiro Lobato, Manuel 

Bandeira e Mário de Andrade, além de vários artistas e arquitetos, aderiram de 

imediato ao movimento. Destaca-se neste grupo o médico e historiador da arte José 

Mariano Filho, que atuou intensamente à frente da campanha neocolonial. Na 

condição de presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes, patrocinou viagens 

de arquitetos às cidades mineiras para buscar inspiração na arquitetura tradicional. 

Sua influência no governo fez com que o neocolonial virasse uma espécie de pauta 

obrigatória nos concursos e construções oficiais. Victor Dubugras, arquiteto francês, 

foi outro nome consagrado do movimento neocolonial em São Paulo, responsável 

pela reurbanização do largo da Memória, em 1919, e por monumentos projetados 

para o Caminho do Mar, em 1922, considerados obras-primas da arquitetura 

neocolonial no Brasil (ITAÚ CULTURAL, on-line).  

A tese de doutorado de Luciana Mascaro intitulada Difusão da arquitetura 

neocolonial no interior paulista, 1920-1950, apresenta um vasto leque de 

construções na capital e no interior que seguiram os preceitos defendidos, 

idealizados e imaginados pelos primeiros realizadores do neocolonial na cidade de 

São Paulo: o engenheiro português Ricardo Severo e o arquiteto francês Victor 

Dubugras (MASCARO, 2008). Essa tese não faz nenhuma referência ao Museu 

Florestal “Octávio Vecchi”. Porém, alguns fios de história despontaram e se 

mostraram abertos para futuras pesquisas.     

Uma informação destacada da tese de Mascaro é sobre os irmãos Carlos e 

Guilherme Rebelo de Andrade, arquitetos portugueses que “atuaram a partir da 

década de 1920, principalmente em Lisboa”, e que foram os realizadores de uma 

                                                           

19 Ecletismo foi a cultura arquitetônica própria de uma classe burguesa que dava primazia ao conforto, amava o 
progresso (especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as novidades, mas rebaixava a 
produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto (PATETTA, 1987, p. 12). Em termos 
estruturais, o ecletismo misturou estilos do passado e introduziu novas tecnologias de construção (como o 
concreto armado, por exemplo). 
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obra que serviu de inspiração para os edifícios neocoloniais no Brasil: o Pavilhão 

das Indústrias Portuguesas para a Exposição Internacional do Rio de Janeiro de 

1922 (MASCARO, 2008, p. 65-66). Justifica-se a menção a este fato pelo suposto 

parentesco dos irmãos arquitetos portugueses com Octávio Vecchi, visto que Rebelo 

de Andrade era também seu sobrenome por parte de mãe, Maria Evelina Rebelo de 

Andrade Vecchi. Octávio Vecchi poderia ter escolhido o estilo neocolonial para o 

Museu Florestal inspirado nas obras dos irmãos arquitetos. 

Outro dado percebido na tese citada é que o então Secretário da 

Agricultura e do Abastecimento, Dr. Fernando Costa (atuou de 14 de julho de 1927 a 

24 de outubro de 1930), esteve em contato com obras neocoloniais no interior e na 

capital tendo implantado, um pouco mais tarde, em 1942, várias Escolas Práticas de 

Agricultura em cidades interioranas, sendo que “a arquitetura de todas elas estava 

alinhada à tendência neocolonial” (MASCARO, 2008. p. 130). Aparentemente, tanto 

Octávio Vecchi como Fernando Costa – que foi quem trouxe o engenheiro agrônomo 

para a capital – transitaram pelo interior paulista no auge da difusão do estilo 

neocolonial a partir da década de 1920, e como ambos eram simpatizantes deste 

estilo, possivelmente decidiram em conjunto escolher aquela arquitetura para o 

museu. 

 

1.3.1  O edifício 

Em área construída de, aproximadamente, 1.000m2, o edifício para o 

Museu Florestal foi projetado com dois pavimentos, com a face da fachada principal 

voltada para o sul. Com três lanços, é pela ala central recuada que a escadaria 

revestida de mármore e o alpendre possibilitam o acesso ao pavimento superior.  
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Figura 14 – O Museu Florestal em 1930. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

 

1.3.2  A cobertura 

O telhado original da construção é estruturado em madeira e revestido de 

telhas de barro do tipo capa e canal, próprias do estilo neocolonial. O caimento de 

suas águas é bastante acentuado; nos ângulos das beiras percebe-se um elemento 

decorativo do tipo “rabo de andorinha”. As saliências na fachada frontal são 

delimitadas por falsas colunas que ultrapassam o nível da cobertura, assumindo a 

forma de pináculos de alvenaria, revestidos com argamassa (Figura 15). (ACERVO, 

1994, p. 15). 
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Figura 15 – Beiral do telhado com o “rabo de andorinha” e pináculos.  
Foto: Elisabete Priedols. 

Os beirais (do telhado) apresentam “cachorros” decorativos em madeira 

que contornam todo o edifício, menos no recuo da entrada principal; nesse recuo 

são substituídos por uma “solução que simula o emboçamento das últimas camadas 

de telhas, arrematadas na sua linha inferior por uma grega em relevo executada em 

argamassa”. No centro há um frontão curvo (Figura 16) encimado por frisos, também 

em argamassa (ACERVO, 1994, p. 15). 

 

Figura 16 – Frontão curvo central e borda de arremate do telhado.  
Foto: Luiz Octávio Themudo. 
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1.3.3  Fachadas 

No eixo central da fachada frontal encontra-se, ladeada por pilastras com 

relevos e volutas, a escadaria revestida de mármore, cujos corrimãos apresentam 

trabalho decorativo. O terraço tem três aberturas encimadas por arcos plenos, sendo 

que nas duas laterais existem balaustres para guarda-corpo com acabamento em 

argamassa.   

As duas saliências nos cômodos frontais, juntamente com as falsas 

colunas, foram soluções que contribuíram para a simetria geral da fachada principal 

e, também, para a movimentação dos panos no telhado. As saliências são 

verificadas nos dois pisos, e reforçadas visualmente por intermédio de frisos e 

demarcações destacadas por dimensões diferenciadas entre os perímetros do piso 

térreo e do superior (ACERVO, 1994, p. 16).  

 

Figura 17 – Detalhes da fachada frontal. 
Foto: Luiz Octávio Themudo.  

“A grande distinção é observada no jogo de molduras junto aos batentes 

de madeira das janelas, que sutilmente amenizam a existência de bandeira na janela 

central” (ACERVO, 1994, p. 16). No mesmo alinhamento, as aberturas no pavimento 

inferior se apresentam de maneira discreta. 

Até a última reforma, o acesso ao museu era por essa entrada. Por 

questões de segurança definidas pela nova administração, a entrada atualmente é 

feita pelo andar térreo, por uma porta na fachada posterior.  
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As fachadas laterais têm configuração singela em comparação às outras. 

Segundo o Memorial Técnico, “a fachada lateral direita é muito próxima ao 

monumento que marca o Trópico de Capricórnio”, e a “simplicidade pode ter sido a 

solução encontrada para destacar a própria importância desse marco geográfico” 

(ACERVO, 1994, p. 16). Cada uma das fachadas laterais é composta por doze 

aberturas com características e dimensões diferentes; as seis aberturas do 

pavimento superior, que correspondem aos vitrais, terminam em arco pleno; as do 

pavimento térreo possuem molduras simples e grades metálicas como elementos 

decorativos e proteção.  

 

 

Figura 18 – Perspectiva com destaque para as fachadas lateral direita e posterior. 
Foto: Luiz Octávio Themudo. 

 

A fachada posterior possui tratamento decorativo mais simplificado, mas 

semelhante à fachada principal nos dois conjuntos de esquadrias, subdivididas em 

três partes com reentrâncias e molduras salientes que disfarçam as diferentes 

dimensões entre as aberturas. 
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1.3.4  Os pavimentos e os ambientes 

 

Figura 19 – Planta baixa do pavimento superior. Sem escala.  
 

 

Figura 20 – Planta baixa do pavimento térreo. Sem escala. 
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Os dois pavimentos do Museu Florestal “Octávio Vecchi” são compostos 

de cinco grandes cômodos cada um. Apesar da semelhança da distribuição espacial, 

as diferenças entre os dois andares se apresentam no tratamento decorativo e nas 

soluções de revestimento adotadas.  

O pavimento superior (Figura 19) abriga a exposição permanente do 

acervo do museu, conforme a intenção original do idealizador. Além da visitação 

pública, a função primitiva desse pavimento “era também a utilização dos espaços 

como áreas de trabalho e biblioteca. Com o passar do tempo e o grande fluxo de 

público as funções voltadas à pesquisa foram reacomodadas em outros setores” 

(ACERVO, 1994, p. 11). 

Atualmente, o acesso ao saguão principal do pavimento superior é feito 

pela escada interna. Todo ele expõe um sofisticado trabalho artesanal decorativo em 

batentes, divisórias, soalhos e forros. Além do cômodo, que tem o patamar que dá 

acesso ao andar inferior, na outra extremidade da parede existe a porta que dá 

acesso a dois cômodos utilizados, originalmente e atualmente, pela administração. 

Do lado esquerdo desse hall fica a “Ala Júlio Prestes”, idealizada para o Laboratório 

de Entomologia, visto que seus vitrais terem animais como tema; à direita, a “Ala 

Fernando Costa” para os estudos de botânica, apesar de ambas terem sido 

abrigadas ali primeiramente a biblioteca e, posteriormente, o cinema.  

São de Octávio Vecchi os projetos decorativos para os forros de madeira 

em gamela e assoalhos com tabeiras desenhadas. Para os assoalhos (Figura 21), 

foram escolhidas madeiras duras e resistentes; para os forros, (Figura 22) as 

madeiras leves. Tanto os forros quanto os assoalhos são também considerados 

itens de acervo.  

O pavimento térreo (Figura 20) é caracterizado pelo uso de materiais e 

revestimentos mais simples. Com pé-direito inferior ao do piso superior, 

originalmente abrigava laboratórios e pequenas oficinas.  
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Figura 21 – Desenho do assoalho do hall. Projeto assinado por Octávio Vecchi. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

 

Figura 22 – Desenho do forro do hall. Projeto assinado por Octávio Vecchi.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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As divisórias (Figura 23) e disposições iniciais (Figura 24) do acervo foram 

idealizadas por Vecchi. O vão que divide cada uma das duas alas em dois grandes 

ambientes é ornamentado com falsos batentes, executados em madeira entalhada, 

ladeados por vitrines para exposição de peças.   

 

Figura 23 – Elevação de uma das paredes divisórias. Projeto assinado por Octávio Vecchi. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

 

Figura 24 – Perspectiva e projeção vertical das paredes da sala de botânica.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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As duas salas fronteiriças do andar térreo não dão acesso direto ao 

exterior. O peitoril das janelas estava originalmente a 1,40m de altura do piso, o que 

permitia visualizar toda a área externa do edifício. Consta no Memorial Técnico que, 

no centro dessas salas, “quatro pilares sustentavam as vigas e o barroteamento do 

piso das salas do andar superior”. A intervenção de 1974 alterou o pé-direito e 

eliminou alguns elementos construtivos, como o forro do tipo “paulistinha”, e o piso 

quadriculado com pedras de mármore “em duas tonalidades colocadas em diagonal 

em relação às linhas das paredes periféricas, semelhantes às que constituem o piso 

do terraço” (ACERVO, 1994, p. 14). 

1.3.5  A inauguração 

Devido às fortes chuvas, a inauguração do Museu Florestal foi adiada do 

dia 21 de setembro – conforme estava previsto – para o dia 30 de setembro de 

1931. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, de 1º de outubro de 1931, 

estiveram presentes à inauguração o Secretário da Agricultura Adalberto Queiroz 

Telles e o Interventor Federal no governo paulista, Dr. Laudo Ferreira de Camargo 

(188-1963), “bem como todo mundo oficial, cultural e social de São Paulo” 

(HOEHNE, 1944, p. 86).   

 

Figura 25 – O Museu Florestal em 1931, ano da inauguração. 
Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual Alberto Löfgren (SÃO PAULO, 2009). 
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Ainda referindo-se à palestra proferida por João Vicente dos Santos, o 

orador contou que foram encontradas, em meio aos pertences de Octávio Vecchi, 

anotações dele com impressões que os visitantes tiveram no dia da inauguração: 

Por ocasião da inauguração do Museu Florestal, fala-se muito sobre 
a preciosa organização desta instituição; bom gôsto das decorações 
internas especialmente a do vestíbulo executada pelo PAIM; os belos 
vitragens de composição do Dr. OCTAVIO VECCHI; as atraentes 
aquarelas de Norfini, representando as nossas árvores floridas; os 
originais móveis – amostras aqui colocadas com raro gôsto artístico, 
executadas de preciosíssimas madeiras indígenas e exóticas; os 
interessantes lustres, especialmente o da entrada, representando o 
emblema do Serviço Florestal em linda amostra do pau marfim, etc.  
Mas este valor “externo”, por assim dizer, que tanto admiram tôdos 
os visitantes e que atrai a conquista até os mais duros “cépticos” 
nacionais, constitui apenas uma parte do inestimável valor desta obra 
(HOEHNE, 1944, p. 88). 

Continuando a ler as anotações, conta Vicente dos Santos que Vecchi 

identificou uma pessoa apenas com a letra inicial W20 e discorreu: 

Foi o professor alemão W. acompanhado por mais dois visitantes 
estrangeiros que chamou a nossa atenção para outro valor para 
maior parte de nós:Isto é uma maravilha – disse – não há em parte 
alguma do mundo o Museu Florestal, quer dizer destinado 
exclusivamente a Silvicultura, ainda que apresentasse amostras 
desde soalho até forro! Os nossos museus na Europa são como 
êstes “mausoléus” nos cemitérios que são feitos de mármore 
extranho para guardar os restos dos seres vivos. Isto aqui é um 
templo vivo! é a floresta mesmo, todo de madeira e acolhendo a 
madeira. Eis a coisa esquisita! Pisando este precioso soalho, que me 
parece de ouro, pois imagine não é folhado, mas de táboas inteiriças, 
(!) não sei o que mais admirar neste país: a riqueza da Natureza ou a 
inteligência dêste povo que faz seu pequeno templo tão modesto 
para fora e tão rico, cheio de maravilhas e surpresas por dentro. Pois 
é verdadeira maravilha esta acumulação das lindas madeiras 
brasileiras. 
O que mais ainda nos atrai, nós estrangeiros, é ver aplicação prática 
da respectiva essência. Meus senhores, isto aqui é uma festa rara 
para um silvicultor. Tudo fala e grita. Nunca pensei encontrar nêste 
país exótico um Museu Florestal, que nem a Europa possue. O valor 
disto é universal e o exemplo para nós tão ambiciosos com a nossa 
civilização velha. Aqui em frente desta prova perdemos a nossa 
ambição, admirando o espantoso progresso da civilização brasileira. 
Nunca pensei que o brasileiro tem tanto amor pela ciência da 
silvicultura. Êste Museu Florestal é a coisa mais bela que vi desde 
Amazonas até Rio Grande. Isto aqui é uma demonstração dos 
incalculáveis valores silvícolas de São Paulo. Outro companheiro do 

                                                           

20  Consta em nota de rodapé, na transcrição da palestra, a seguinte informação atribuída à letra W: Prof. Zolmer 
W. Czapstei. 



 

  69 
 

gentil professor, que se apresentou como comerciante de madeira, 
logo quis saber onde pode encontrar o ipê e angico rajado em grande 
escala para exportação anual etc. (HOEHNE, 1944, p. 88). 

Vecchi concluiu suas anotações oferecendo uma reflexão: 

Pois sim, êste é o valor do nosso modesto Museu Florestal Paulista, 
que tanto entusiasmou o ilustre estrangeiro! Êste o valor essencial 
que traz incalculáveis consequências para o futuro da nossa 
silvicultura. Não é só aos estrangeiros que êle demonstra as raras 
madeiras da nossa flora, mas também a nós paulistas, que não 
conhecemos infelizmente a nossa flora lenhosa, e nem o valor que o 
cultivo desta nos fornece. 
O Museu Florestal é um grande passo na marcha civilizadora do 
progresso paulista. Saberemos continuar? Saberemos tirar proveito 
dêsse primeiro passo para começar as pesquisas e o estudo da 
silvicultura que tanto valoriza a nossa riqueza nacional e mundial? 
[grifos do autor] (HOEHNE, 1944, p. 88). 

Apesar de o livro de visitas ter alguns registros de visitação anteriores à 

data da inauguração, a entrada do público só foi permitida após a abertura oficial. 

Mas, segundo Machado (2002, p. 16), “somente o pavimento superior estava 

concluído, faltando ainda sanitários, instalações elétricas. Em seu acervo haviam o 

soalho e o forro e alguns troncos de árvores cortados tipo bizel”. No museu, a 

denominação bizel é dada ao tronco de madeira que recebe três cortes: longitudinal, 

transversal e oblíquo. Tais cortes possibilitam o estudo da madeira sob esses três 

aspectos (MACHADO, 2002, p. 16, rodapé). 

  

Figura 26 – Exemplos de bizéis do Museu Florestal “Octávio Vecchi”.  
Foto: Elisabete Priedols. 
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Nas décadas iniciais do século XX, o centro da cidade de São Paulo girava 

em torno da Estação da Luz. Com a expansão do Município, o sistema de 

abastecimento dependia da canalização das águas da Serra da Cantareira. Surgiu, 

então, a necessidade de se criar uma estrada de ferro para o transporte de material 

às obras. Próxima ao centro, na Rua Cantareira, ficava a estação de trem 

Tamanduateí, “de onde originalmente a Maria Fumaça, como era conhecida, saía do 

Mercado Municipal em direção à Serra da Cantareira, cuja última parada era dentro 

do Horto” (MACHADO, 2002, p. 17). Devido aos poucos lugares de lazer da cidade e 

à facilidade do transporte férreo na época, o número de visitantes para o Horto e o 

Museu Florestal aumentou nas décadas de 1930 e 1940. Machado destaca: 

É oportuno notar que muitas personalidades visitaram o Museu, o 
livro de visitas registrou a presença de grandes artistas, entre eles 
Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Santos Dumont (este último 
provavelmente durante a construção). Percebe-se que nessa época 
o Museu era conhecido no meio intelectual e cultural, e o objeto de 
interesse de todos. Ainda nesse momento não havia o Jardim 
Botânico, que surgiu como órgão público em 1938, pertencendo 
também à Secretaria da Agricultura, fator que facilitava a 
concentração do público nesta área verde, de pesquisa e de lazer, no 
início dos anos trinta (MACHADO, 2002, p. 17). 

1.3.6  Reformas 

Segundo o Memorial Técnico (ACERVO, 1994, p. 10), o museu passou por 

uma grande intervenção entre os anos de 1974 e 1975. Para que se ampliasse a 

área de exposição no pavimento térreo com a intenção de abrigar grandes toras de 

madeira, colocadas verticalmente sobre sua base maior, todo o piso desse 

pavimento foi rebaixado para que o pé-direito aumentasse em 1,20m sua altura.  

O edifício estava localizado em uma área aterrada o que facilitou o 

rebaixamento. Tal intervenção exigiu a construção de baldrames em alvenaria de 

tijolos maciços de barro e um reforço com estacas do tipo Mega para essas 

fundações. O projeto dessa reforma está arquivado no Centro de Engenharia da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Devido ao rebaixamento do piso, 

o edifício ganhou novas proporções e houve a necessidade de um remanejamento 

paisagístico significativo em seu entorno, “redesenhando o platô fronteiro, 

suprimindo jardins, além de introduzir uma vasta escadaria revestida em granito, que 

gera uma visualização mais monumentalista à construção” (ACERVO, 1994, p. 17).  
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Figura 27 – Comparação do rebaixamento feito no terreno com a intervenção de 1974/75.  
Fotos: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” e Elisabete Priedols. 

A mudança de nível no piso térreo (Figura 27) obrigou a ampliação da 

altura das esquadrias das portas e das janelas. Novos gradis tiveram que ser 

aplicados para que atingissem a nova dimensão das aberturas. Na ampliação das 

portas, das esquadrias e dos gradis, houve a preocupação de que as linhas básicas 

se mantivessem fiéis aos desenhos das originais. 

Na parte interna do pavimento térreo, foram removidas dezesseis colunas, 

provavelmente de madeira, e instalados perfis metálicos acoplados em dupla junto 

aos capitéis das colunas originais, “alcançando o edifício transversalmente entre as 

suas paredes periféricas, sendo que toda a carga, anteriormente descarregada nos 

pilares, foi transferida para as paredes de alvenaria”. Foram reforçadas na altura das 

cimalhas, no piso superior e nas bases das vigas entre os pavimentos (ACERVO, 

1994, p. 18). 

1939 2011 
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Figura 28 – Comparação do rebaixamento do pavimento térreo com a intervenção de 1974/75. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” e http://museuflorestal2007.blogspot.com/ 

De acordo com o Memorial de 1994, no projeto de reforma de 1974/75 

havia especificação para revestimento do assoalho do pavimento térreo, o que não 

foi executado. As placas de mármore foram retiradas e foi aplicado um revestimento 

de alta resistência em granilite cinza. No andar superior, o assoalho se manteve 

como no projeto de Octávio Vecchi, apesar de ter recebido um “lixamento mecânico 

muito intenso que acabou por reduzir excessivamente a espessura das tábuas. O 

acabamento final foi feito com aplicação de resina tipo Synteko brilhante” (ACERVO, 

1994, p 19). 

Segundo Machado, essa grande intervenção sofrida pelo Museu Florestal 

“Octávio Vecchi” na década de 1970, exigiu que o hall principal do pavimento 

superior recebesse uma cinta de amarração em toda sua volta “causando prejuízo 

na pintura original de Antonio Paim, que recebeu massa fina e tinta branca que a 

encobriram” (MACHADO, 2002, p. 18). 

Na documentação administrativa do museu constam solicitações para 

reformas ao longo dos anos seguintes, cujo ponto crítico era a cobertura. Entre os 

anos de 1990 e 1996 as visitas foram permitidas apenas para as escolas, mediante 

agendamento. “As condições do prédio eram precárias, sem manutenção do 

telhado, rede elétrica e os detalhes construtivos da fachada estavam 

comprometidos”. Desde esse ano, – ou seja, 1996 – sob o risco de desabamento de 

uma das salas do pavimento superior, o Museu Florestal “Octávio Vecchi” foi 

interditado, aguardando reforma (MACHADO, 2002, p. 18).  

Antes de 1974 2009 
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A autora conta que, a partir de 1998, foram instaurados empreendimentos 

para reabrir o museu e para estruturar novamente a instituição, em novos trâmites 

administrativos e “foram solicitados à administração do Instituto recursos para 

execução de um Plano Diretor”. A ocasião era de revisão e de reavaliação do 

museu, no sentido de desenvolver uma nova organização que contasse com a 

“orientação de museólogos, historiadores e outros profissionais da área, que, 

juntamente com a administração do Museu pudessem repensá-lo e reordená-lo”. 

Apesar dos estudos de propostas e orçamentos de equipes da área da museologia, 

não houve continuidade no processo (MACHADO, 2002, p. 18).   

 

Figura 29 – Reforma do hall principal onde a pintura original feita por Antonio Paim  
foi totalmente encoberta por tinta branca na década de 1970.  

Fonte: Monografia (MACHADO, 2002, p. 25). 

A última intervenção no prédio do museu teve início em outubro de 1998 e, 

então, permitiu que o Museu Florestal “Octávio Vecchi” tivesse suas portas reabertas 

para visitação pública. Com valores muito inferiores aos injetados em reformas de 

grande porte, foram realizados: a reforma do telhado, o restauro das fachadas e do 

piso do acervo, instalação de nova rede elétrica, colocação de divisórias de vidro 

para separar ambientes, carpete no auditório, limpeza e restauro da escadaria. 

Enfatiza-se nessa reforma o restauro do hall principal com a prospecção da obra de 

Antonio Paim feita em 1930 e que havia sido encoberta com tinta branca na reforma 

de 1974/75 (MACHADO, 2002, p. 19).  



 

  74 
 

Após o término do restauro, a nova equipe técnica do Museu Florestal 

“Octávio Vecchi”, com cinco funcionários, iniciou trabalhos de reconhecimento do 

acervo, de documentação, de atualização de informações científicas, de restauro 

dos móveis, enfim, da organização de como seria a exposição permanente. 

Em 10 de junho de 2000, o Museu Florestal “Octávio Vecchi” reabriu para 

visitação pública com a exposição de longa duração “buscando resgatar um marco 

importante para a história e ciência de São Paulo, principalmente para o Instituto 

Florestal e para a museologia, promovendo lazer, educação e cultura para a 

população” (MACHADO, 2002, p. 19).  
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SEGUNDA PARTE 
 

2.    MADEIRA: SUPORTE PARA A ARTE,  
                   MATÉRIA PARA A CIÊNCIA  

2.1  Acervo 

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira.  
Leon Tolstoi21 

 
Octávio Vecchi era um colecionador. Seu apreço pela natureza era tanto a 

ponto de desejar ter por perto um pouco de cada espécie para que pudesse melhor 

conhecê-la e estudá-la. Iniciou sua coleção particular de exemplares da flora 

lenhosa paulista quando ainda era responsável pelo Horto Florestal de Loreto. Sabe-

se que ele era um observador da natureza e que coletava e estudava também os 

insetos, especialmente as borboletas. Pode-se dizer que o Museu Florestal “Octávio 

Vecchi” teve, em sua inauguração e ao longo dos anos, o impacto positivo 

anteriormente citado devido ao prazer que seu idealizador tinha pelo conhecimento. 

Maria Cecília França Lourenço faz uma breve explanação da formação dos 

acervos dos museus: 

A História revela que o ser humano tem coletado e conservado 
objetos, causadores de prazer, provedores de vaidade, mas também 
de conhecimento. A cultura material, ao sobreviver após a morte do 
colecionador, desafia a própria finitude, e assim elabora o luto e 
simula a eternidade. O ato colecionista assenta-se em alegações 
múltiplas, firmando-se em nome de valores emocionais, estéticos, 
nacionais, regionais, financeiros, patrióticos, religiosos, exóticos e até 
mesmo educacionais. (LOURENÇO, 1999, p. 13). 

Questiona-se se esses aspectos dizem também respeito a coleções ou 

acervos, e ainda sobre os critérios para que os objetos sejam alçados à categoria de 

museu. Acervo deriva do latim acervus, e significa acúmulo, amontoado; coleção, 

também do latim collectio, quer dizer conjunto, reunião de objetos, compilação. 

Lourenço explica que 

diferenciamos coleção de acervo, não tanto pelo sentido etimológico, 
pois praticamente coincidem no intento aglutinador a resvelar em um 
mero acúmulo. A palavra coleção associa-se a voluntarismos, em 
que um sujeito elege objetos como parte reveladora de sua 

                                                           

21  Extraído do livro Frases geniais (BUCHSBAUM, 2004, p. 118). 
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existência, seja por lazer, capricho, amuleto ou vaidade. Em geral, os 
objetos são de mesma natureza e/ou guardam relações, como se 
fossem dados objetivos, porém desvendam o indivíduo. Orientam-se, 
também, pelo gosto pessoal, gerando desmesurado acúmulo e 
obsessão pelo quantitativo e pelas raridades. [...] 
O acervo implica no processo cotidiano de reconhecimento e de 
formulação de sentidos. Pressupõe o debate e a eleição de critérios, 
o estabelecimento de planos de metas, dentro de padrões 
especialmente formulados segundo a realidade existente 
(LOURENÇO, 1999, p. 13).  

Ao dispor sua coleção para o Museu Florestal que idealizara, Vecchi 

possibilitou que o conhecimento fosse difundido e compartilhado, permitindo novas 

interpretações e ressignificados, elevando-a à categoria de acervo, ao status de 

museu.  

Nas várias referências (HOEHNE, 1944) à palestra do Dr. João Vicente 

dos Santos são elencados alguns elementos do acervo que fizeram parte da mostra 

de inauguração:  

o vestíbulo executado pelo PAIM; os belos vitragens de composição 
do Dr. OCTAVIO VECCHI; as atraentes aquarelas de Norfini, 
representando as nossas árvores floridas; os originais móveis – 
amostras aqui colocadas com raro gôsto artístico, executadas de 
preciosíssimas madeiras indígenas e exóticas; os interessantes 
lustres, especialmente o da entrada, representando o emblema do 
Serviço Florestal em linda amostra do pau marfim, etc. (HOEHNE, 
1944, p. 88). 

Nas palavras de Machado, referindo-se ao museu e ao acervo: 

não há exemplo na cidade de São Paulo, enquanto mescla de 
arquitetura e intenção museológica. Um trabalho artesanal tão 
sofisticado quanto o identificado nos elementos arquitetônicos e 
decorativos, observados no piso superior, como os vitrais, soalho, 
forro e pórticos, idealizados artisticamente para compor um acervo 
distinto e original, evidenciando a intenção de Octávio Vecchi, no seu 
conceito de unidade com a natureza e não somente abordar os 
aspectos da árvore ou da madeira (MACHADO, 2002, p. 23). 

Composto por coleções de madeira maciça ou trabalhada na sua forma de 

uso – sejam móveis, ou sejam objetos de arte – o acervo trabalha os 

“conhecimentos sobre a floresta, as árvores, os processos de aplicabilidade e 

preservação. Entende-se aqui a relação de preservação das florestas porque a 

natureza é interdependente e nós fazemos parte desse sistema, queiramos ou não” 

(MACHADO, 2002, p. 23).  
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Ainda segundo a autora, “cada objeto contém em si informações relevantes 

sobre a espécie, origem, tipo de vegetação, semente (característica única de cada 

espécie), tipo de solo e clima próprios de cada espécie” (MACHADO, 2002, p. 23). 

Criados por profissionais do próprio Instituto Florestal (à época ainda era 

denominado Serviço Florestal) as pranchas entalhadas e os móveis para o acervo 

foram surgindo das mãos dos artífices, marceneiros e entalhadores que eram 

profundos conhecedores da madeira e das possibilidades de técnicas para sua 

utilização e manuseio.  

Duas escolas funcionaram no antigo Serviço Florestal, ligadas à arte da 

madeira e que muito contribuíram para o enriquecimento do acervo: a Escola de 

Xilografia do Horto Florestal e a Escola de Charão “Ryoichi Nakayama”. 

O acervo de madeiras apresenta alguma semelhança com o acervo do 

Museu do Eucalipto da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Fundado por 

Edmundo Navarro de Andrade em 1916, dedica-se às espécies de eucalipto que o 

engenheiro agrônomo estudou durante a vida. Acredita-se que Octávio Vecchi tenha 

participado na idealização e elaboração do Museu do Eucalipto, pois o assoalho e o 

forro têm desenhos similares aos que ele projetou para o museu objeto deste 

estudo.  

O acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” possui cerca de três mil 

peças – um número provavelmente muito inferior ao do início. Nas fotografias 

antigas percebe-se a existência de muitas peças que não foram encontradas na 

época da reabertura do museu, em 2000. Além de não existirem fichas de 

catalogação que permitam identificá-las, também não foram encontrados registros 

de doação ou baixa de patrimônio.  

Por muitos anos, um herbário (Figura 30) ficou exposto na ala Fernando 

Costa, junto às pranchas entalhadas com as respectivas flores e frutos. 

Provavelmente, devido à manutenção exigida e “com a mudança de seção para 

outras dependências da instituição, em alguma gestão, optou-se por excluí-la do 

acervo” (MACHADO, 2002, p. 24). Desconhece-se o paradeiro dessas peças. 
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Figura 30 – Quadros do herbário expostos antigamente.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Ainda de acordo com Machado (2002, p. 23-24), o acervo está dividido em 

três grupos: madeira, artes e documentação, conforme organograma abaixo. 

 
 

Apenas para exemplificar, o acervo será apresentado conforme o 

organograma para que sejam conhecidos alguns itens bem como a história de seus 

autores. 

ACERVO 
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2.2  Grupo de Madeiras – Entalhes 

 

2.2.1  Pranchas entalhadas 

O que se pode destacar no ineditismo e no viés artístico inserido na 

coleção de madeiras do Museu Florestal “Octávio Vecchi” são os entalhes para fins 

científicos que atestam a vanguarda artística que o museu sempre representou.  

 

 

Figura 31 – Pranchas entalhadas por Antonio Oppido e seu auxiliar Antonio Alves. 
Foto: Elisabete Priedols. 

 

Antigamente era possível manusear as pranchas para que os diferentes 

pesos das espécies pudessem ser sentidos e os entalhes apreciados mais 

detalhadamente. Hoje, pelo cuidado necessário com as pranchas, apenas os 

monitores as manuseiam com a utilização de luvas. Existem oitenta e sete pranchas 

entalhadas e mais de uma centena recortadas e inacabadas. 
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Figura 32 – Exemplares de pranchas entalhadas por Antonio Oppido e seu auxiliar Antonio Alves. 
Foto: Elisabete Priedols. 

O que mais se aproxima do acervo científico encontrado no Museu 

Florestal são as xilotecas22. Apesar de este vocábulo não constar de qualquer 

documento, nem ter sido citado em nenhum momento durante todo o processo 

investigativo, a vasta coleção de espécies da flora lenhosa paulista do museu pode 

ser considerada uma importante xiloteca. De acordo com Barros e Coradin, 

as coleções de madeiras do mundo, em geral, iniciaram sua 
formação junto com outras coleções botânicas, formadas em escolas 
de agricultura, floresta e em instituições de pesquisas biológicas. De 
acordo com o guia de coleções institucionais de madeiras de Stern, 
publicado em 1957, 59% das instituições detentoras de xilotecas 
eram de escolas de floresta, agronomia e botânica e 41% de 
institutos de tecnologia de madeira.  
Coleções de madeiras botanicamente identificadas e com dados de 
coleta disponíveis são de grande importância para atender às 
necessidades de informações de botânicos, tecnologistas e 
produtores de madeira e muitos outros para os quais a madeira é um 
meio de estudo e pesquisa, bem como de material para análise e 
comparação (BARROS; CORADIN, 2005, p. 1). 

                                                           

22   Xiloteca (do grego: xýlon, madeira + theke, caixa, coleção) é um arquivo de madeiras ou um local onde se guardam 
diversos tipos de madeira e informações relativas sobre sua estrutura anatômica. 
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Segundo essas autoras, em 1957 William Louis Stern publicou um guia 

institucional de coleções de madeiras no qual o Brasil era representado com quatro 

xilotecas. O Museu Florestal não figurava entre elas. Em 1988, já constava na 

listagem (BARROS; CORADIN, 2005, p. 12) a Seção de Madeiras e Produtos 

Florestais do Instituto Florestal de São Paulo. Apesar de a data de fundação dessa 

Seção remeter a 1931, ano de inauguração do museu, não é feita nenhuma menção 

a ele. 

Antonio Oppido – primeiro e único 

Não se conhece outro museu que tenha amostras catalogadas com a 

precisão e criatividade com que fez Antonio Oppido. Sua habilidade para o desenho 

veio de duas fontes: herança do pai Francisco Oppido, e formação em desenho 

técnico no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo quando estava com 14 anos.  

Como contou o entalhador em entrevista publicada no Caderno de São 

Paulo em 1994, ao prestar concurso para entrar no museu, apresentou um projeto 

inédito: entalhar na própria prancha de madeira (que passaria a ser amostra técnica) 

o tipo de flor, a folha e os frutos próprios daquela espécie. Segundo ele: “o diretor 

nem quis ver os outros candidatos. Se encantou com a minha ideia e me deu o 

emprego na hora” (JORNAL DA TARDE, 1994, p. 42).  

 

Figura 33 – Antonio Oppido entalhando (S.D.).  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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Figura 34 – Antonio Oppido ao lado das pranchas que entalhou (S.D.).  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Em 1937, Oppido foi declarado o primeiro entalhador oficial do Estado de 

São Paulo. Juntamente com seu ajudante e principal discípulo Antonio Alves, que 

ingressou em 1939 como segundo entalhador, foram os responsáveis pela 

confecção de muitos trabalhos que fazem parte do acervo do Museu Florestal 

“Octávio Vecchi”. Seu serviço consistia em registrar todas as espécies de madeira 

encontradas que lhe eram entregues pelos engenheiros agrônomos. Recebia as 

amostras “vivas” que, na maioria das vezes, eram retiradas da Serra da Cantareira 

e, após catalogá-las, guardava-as para o museu. Tratava-se de uma ocupação 

técnica e burocrática. Mas Antonio Oppido era um artista.  

O quadro do apóstolo São Pedro (Figura 35) foi projetado e desenhado por 

ele e entalhado com o auxílio de Antonio Alves. É uma obra em imbuia (Ocotea 

porosa) e a simbologia dos entalhes laterais foi pesquisada por Antonio Oppido junto 

à Cúria Metropolitana de São Paulo. O barco alude à profissão de pescador; o galo 

por ter negado Cristo três vezes; a tiara por ter sido o primeiro papa e a praça do 

Vaticano por ser a sede da Igreja Católica, construída nas colinas do Vaticano 

(Roma) onde São Pedro foi morto.  
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Figura 35 – Quadro de São Pedro entalhado em imbuia e detalhes das laterais.  
Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”.   

Fotos: Elisabete Priedols. 

 

Figura 36 – Antonio Oppido aos 88 anos com uma das pranchas que entalhou.  
Fonte: Caderno de São Paulo, de 8 de julho de 1994. 

Antonio Oppido aposentou-se em 1967; ninguém o substituiu por falta de 

profissionais especializados. Em 8 de junho de 1994 foi inaugurado o Espaço 

Cultural Antonio Oppido no pavimento térreo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

As três salas que homenageiam o entalhador têm a finalidade de abrigar exposições 

temporárias e oficinas culturais. 

Barco Galo Vaticano Tiara 
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2.2.2  Alrunas 

Alrunas, ou Arte Natural, é o nome dado às estatuetas com forma humana 

feitas de raízes, tocos e galhos de vegetais, que se encontram na natureza já 

esboçadas e quase prefiguradas. A natureza fornece a matéria e o motivo. Cabe à 

imaginação do artista enxergar nas formas grotescas onde está a arte que precisa 

ser desvelada. O artista que mais se destacou com as alrunas foi o suíço W. 

Lehmann que, além das raízes, aproveitou o colo e o caule das árvores. No Brasil, o 

ucraniano M. Korchowski iniciou esse trabalho para o Museu Florestal “Octávio 

Vecchi”. Ao aproveitar troncos e toras, ele criou alguns objetos antropomorfos feito 

de raízes. Antonio Oppido também produziu algumas obras. 

O material usado para tal fim originariamente era a raiz da 
Mandrágora a qual é lenhosa e quase sempre se divide em duas a 
ponto de sugerir uma vaga forma humana. Foi essa forma da raiz 
(comum nesta planta) que deu origem às alrunas. Mas foram e ainda 
são usadas para êsse fim raízes de outras plantas, como as da 
Bryonia, Allium e Panax e muitas outras [...]  (PICKEL, 1965, p. 433). 

Pickel fez a interpretação de duas alrunas (Figura 37). À esquerda, a raiz 

de pinheiro-do-paraná sugeriu a Antonio Oppido representar um lenhador que, no 

afã de seu trabalho na derrubada, teve a infelicidade de perder uma perna, um braço 

e uma mão. A da direita, produzida por Korchowski, é feita de uma raiz de laranjeira. 

Sugere duas pessoas: o demônio, caracterizado por dois chifres e a cara feroz, e 

uma mulher que perdeu a cabeça por ceder às tentações. 

 

Figura 37 – Alrunas do Museu Florestal “Octávio Vecchi”.  
Foto: Elisabete Priedols. 
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2.3  Grupo de Madeiras – Mobiliário 

Do grupo de madeiras fazem parte da subcategoria mobiliário os móveis, 

os lustres e a marchetaria, assim como as ferramentas de marcenaria, as amostras 

de madeira, os painéis, discos e bizéis, as amostras de produtos, resinas e 

essências. 

A maior parte dos móveis também foi projetada e desenhada por Octávio 

Vecchi. Foram produzidos na oficina da sede do Serviço Florestal (ACERVO, 1939, 

p. 7). 

 

Figura 38 – Exemplares de mobiliário do acervo. 
Fotos: Elisabete Priedols. 

Cada uma das salas apresenta um lustre trabalhado em espécie diferente 

de madeira. Destaca-se o lustre do hall de entrada com a logomarca do Serviço 

Florestal. 

  

Figura 39 – Lustre do hall de entrada. 
Foto: Elisabete Priedols. 
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2.3.1  Marchetaria23 

O termo marchetaria vem do francês marqueter, que significa embutir. 

Trata-se da arte ou técnica de ornamentar as superfícies planas de móveis, pisos, 

tetos com madeira ou com outros materiais, tais como metais, pedras, plásticos, 

madrepérola, marfim e chifres de animais. A mais antiga marchetaria de que se tem 

conhecimento é a feita com mármore encontrada no Palácio do Rei Mausolo em 

Halicarnasso (atual Bodrum, na Turquia), datada de aproximadamente 350 a.C. 

A primeira técnica utilizada (tarsia certosina) consistia no recorte de 

elementos do material a ser utilizado (pedra, madeira, metal etc.) e a posterior 

incrustação nas cavidades abertas nas superfícies maciças com o auxílio de formões 

ou ferramentas similares. Utilizava-se cola para sua fixação. 

Muitas outras técnicas foram sendo desenvolvidas, sendo as mais 

utilizadas: 

 Tarsia a toppo ou Marqueterie à bloc – Marchetaria maciça, utilizada na 

fabricação de utilitários, bijuteria, filetes decorativos e esculturas. 

 Tarsia Geometrica – Recorte de motivos geométricos para revestimento de 

móveis, lambris, caixas, painéis internos, mesas, cadeiras. 

 Marqueterie de Paille – Marchetaria de palha (folhas de plantas desidratadas). 

Revestimento. 

 Tarsia a Incastro ou Technique Boulle – Recorte simultâneo das partes a serem 

montadas. Aplicações: Revestimento. 

 Procéde Classique ou Élement par Élement – Recorte separado das partes a 

serem montadas. Revestimento. 

A marchetaria foi mais difundida na região da Toscana, na Itália, no século 

XIV; seu principal expoente foi Francesco di Giovanni di Mateo, fundador da Escola 

Florentina de Arte. Na mesma época iniciou-se o tingimento das madeiras com o uso 

de óleos penetrantes. Os artistas geralmente eram contratados para decorar igrejas 

e palácios, durante a Renascença quando é criada a Tarsia a Toppo ou Marchetaria 

Maciça.  

                                                           

23  Disponível em http://marchetaria.www3.50megs.com/oque.html. Acesso em 4 mai. 2011. 
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Com o surgimento de outras técnicas, a marchetaria entra em desuso e 

segue por uma longa fase de decadência, mantida por menos de uma centena de 

artistas. Volta a ter prestígio com o aparecimento do Art Nouveau, estilo que se 

mostra propício para a estilização em marchetaria de motivos como flores, pássaros, 

borboletas, insetos e outros. 

Atualmente, a técnica é praticada por ateliers em países da Europa, nos 

Estados Unidos e na Austrália, dedicados a manter as antigas tradições da arte em 

madeira e a restaurar obras antigas. 

No Museu Florestal “Octávio Vecchi” estão expostos diversos itens de 

marchetaria feitos na carpintaria. São banquetas, mesas, uma escrivaninha e um 

risque-rabisque em cujo tampo foi embutido o logotipo do antigo Serviço Florestal 

(Figura 40).  

 

Figura 40 – Banqueta e risque-rabisque em marchetaria – detalhe do logotipo do Serviço Florestal. 
Foto: Elisabete Priedols. 

 

Figura 41 – Mesa em marchetaria – Madeira: guatambu rosa. 
Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/p/acervo.html. 
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2.4  Grupo das Artes 

 

2.4.1  Hall de entrada 

Considerado o ambiente nobre do edifício, segundo o Memorial Técnico 

(ACERVO, 1994, p. 12), o hall de entrada foi o cômodo onde “os panos de parede 

mereceram tratamento decorativo ímpar” e “Vecchi debruçou-se com maiores 

cuidados nos seus desenhos de piso e forro”. As árvores e ornamentos dos painéis 

foram desenhados por ele e pintados, gratuitamente, pelo pintor paulista Antonio 

Paim, segundo Mansueto Koscinski (ACERVO, 1939, p. 7). Provavelmente, a ideia 

era provocar no visitante a sensação de estar entrando em uma floresta e se 

deparando com a natureza exuberante. 

 

Figura 42 – Pintura de Antonio Paim no hall de entrada do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
Foto: Luiz Octávio Themudo. 

Os grandes painéis murais, pintados na parede representam, de forma 

pictórica, as espécies vegetais da região. Destacando-se do fundo anil, a pintura 

retrata quarenta e quatro espécies de grandes árvores da Serra da Cantareira. Cada 

árvore traz uma faixa com o nome.  
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Figura 43 – Detalhe da pintura de Antonio Paim no hall de entrada do 
Museu Florestal “Octávio Vecchi”.  

Foto: Elisabete Priedols. 

 

 

Antonio Paim Vieira – artista de várias expressões  

Atuante desde as primeiras décadas do século XX, o paulistano Antonio 

Paim Vieira (1895-1988) era também ceramista, ilustrador, cenarista, professor de 

arte decorativa e de História da Arte. Praticamente esquecido no meio artístico, o 

artista talentoso conservou vivo o espírito de brasilidade em toda a sua obra. 

Profundo estudioso das manifestações populares e folclóricas de diversas regiões do 

Brasil, aproveitou os elementos que considerava autênticos e nacionais, utilizando, 

também, a flora e a fauna brasileiras, bem como o desenho marajoara. Escolheu a 

cerâmica para pintar tipos folclóricos e lendas. Paim foi reconhecido como inovador 

pela crítica e pelo público.  

Ele foi um dos fundadores da revista Ariel em 1923, na qual ilustrou os 

eventos mais importantes da esfera cultural paulista. Colaborou com quase todas as 
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revistas da época como ilustrador; desenhou vinhetas, cabeçalhos e matéria 

publicitária. Decorou inúmeras capas e livros, entre eles, As Máscaras, de Menotti 

Del Picchia e Pathé Baby de Alcântara Machado em 1926. 

 

Figura 44 – Capa para o livro Pathé Baby, de Alcântara Machado em 1926. 
Fonte: http://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&artigo=a-natureza-da-materia-

como-instrumento-da-cutura (BUONANO, 2010, p. 5). 

Segundo reportagem de Ruth Sprung Tarasantchi para o Estado de S. 

Paulo em 1988, a pesquisadora destaca que Paim  

foi o primeiro, em São Paulo, a aproveitar a técnica da xilogravura 
fazendo retratos, interessantes figuras de São Francisco ou um 
maxixe, no qual a vívida impressão de movimentos foi obtida por 
grandes linhas retas e ângulos (ANTONIO PAIM VIEIRA, on-line). 

O artista não se deixou influenciar pelos estilos das escolas europeias, 

apesar de estar sempre atualizado no campo das artes pelas revistas estrangeiras 

que acompanhava. Grande parte de sua carreira foi dedicada à decoração de 

igrejas, abrasileirando o estilo barroco, intensificando as cores e colocando nas 

Virgens as feições da cabocla brasileira. São de sua autoria os afrescos do teto e os 

inúmeros painéis de azulejos da igreja Nossa Senhora do Brasil (Figura 45), em São 

Paulo. Neles, é possível apreciar a presença de araras, sabiás, tucanos, tatus, 

antas, macacos, samambaias e a flor do maracujá. 
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Figura 45 – Pintura de Paim na cúpula da igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. 

Fonte: http://antoniopaimvieira.blogspot.com 

 

Figura 46 – Nossa Senhora do Brasil (Nossa Senhora Aparecida), de  
Antonio Paim Vieira – Anos 50 do século XX – óleo sobre madeira – 39cm x 76cm.  

Fonte: http://antoniopaimvieira.blogspot.com/ 
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2.4.2  Aquarelas 

Para o Museu Florestal, inaugurado em 1932, o artista plástico italiano 

Alfredo Norfini (1867-1944) pintou várias aquarelas reproduzindo diversas espécies 

de árvores.  

 

Figura 47 – Aquarela da árvore Cinzeiro de Alfredo Norfini (S.D.) (consta fev.-março).  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

Ao pintar uma árvore, Norfini colocava algum detalhe que a identificasse 

facilmente. Preocupado com a proporção, pintava os arbustos vizinhos, o mato 

rasteiro realçado pelas poucas, mas certeiras pinceladas em tons claros e escuros. 

Estudou flores e sementes de árvores e colocava em algum canto da tela o seu 

nome científico (Figura 48). 

 

Figura 48 – Detalhe de uma aquarela de Alfredo Norfini - 1932. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 
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Figura 49 – Detalhe do tronco da árvore de uma aquarela de Alfredo Norfini. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Constam dezesseis aquarelas de Alfredo Norfini no acervo do Museu 

Florestal “Octávio Vecchi”. Não há como precisar quantas delas estavam expostas 

na inauguração do museu segundo a palestra já citada anteriormente, visto que 

algumas obras datam de anos posteriores a 1931. Em fotografias (Figura 50) 

encontradas nas dependências do museu, algumas aquarelas aparecem como parte 

da exposição.  

 

Figura 50 – Aquarelas expostas – Anos 40 do século XX. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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Hoje, as aquarelas estão embaladas e armazenadas na reserva técnica 

por necessitarem de restauro. 

Alfredo Norfini – o aquarelista 

Em uma época em que o interesse dos colecionadores e dos artistas era 

mais voltado à técnica da pintura a óleo, o aquarelista Alfredo Norfini expunha suas 

irretocáveis aquarelas, composições pinceladas de leveza, grande transparência e 

vivo colorido, que se destacavam entre o público e os colegas.  

 

Figura 51 – Alfredo Norfini – Autorretrato – 1942 
Fonte: (TARASANTCHI, 2002, p. 147).  

Nascido em Florença em 23 de dezembro de 1867, Alfredo Norfini era filho 

de Eugênia Orlando Cardini e de Luigi Norfini, ex-diretor da Academia de Belas-

Artes de Lucca e professor de pintura cujo tema era batalhas. Em meio a uma 

família dedicada às artes – seus irmãos: Giuseppe foi um premiado escultor, Mario 

foi animalista e Alberto foi pintor – sua mãe desejava que ele seguisse a carreira 

militar. Mesmo contrariado, satisfez a vontade da mãe e chegou a oficial, mas 

abandonou a carreira após a morte da mãe e dedicou-se, também, à pintura. 

Estudou na Real Academia de Belas Artes de Lucca, destacando-se por lá. Recebeu 

a Medalha de Prata na Grande Exposição de Artistas Internacionais realizada na 

França, em 1892.  

No ano seguinte, embarcou para Buenos Aires e expôs aquarelas que 

receberam muitos elogios. Foi na Argentina que se casou com Maria Coli e nasceu 

Ada, sua primeira filha. Depois de seis anos, foi convidado pelo amigo major Álvaro 

Xavier Camargo de Andrade a vir morar no Brasil onde poderia ter mais chances de 
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sucesso. Chegou a Santos em 1898 e, fugindo da epidemia de febre amarela que 

ocorreu na ocasião, seguiu para Campinas onde fixou moradia e passou a dar aulas 

junto com Ângelo Baltoni e Angelo Correia. Tarasantchi conta:  

em 1903, já integrado à cidade, organiza uma exposição de artes, a 
primeira em Campinas: 1ª Exposição de Artes e Artes Aplicadas às 
Indústrias. Foi um acontecimento na cidade, tendo comparecido o 
governador do Estado para a inauguração. Coelho Neto fez uma 
conferência e no sarau, Guiomar Novaes, ainda menina, tocou piano. 
Em Campinas, em agradecimento ao artista pela organização da 
mostra – Norfini foi agraciado com uma medalha de ouro 
(TARASANTCHI, 2002, p. 148). 

Devido à crise cafeeira, Norfini mudou-se para São Paulo em 1907. Viajou 

à Europa e ao Egito, onde se entusiasmou com os temas orientais, produzindo 

muitos quadros. Voltou para morar no Rio de Janeiro e, em 1908, trabalhou na 

revista Renascença, convidado por Eugênio Bevilacqua. Ficou dois anos naquela 

cidade e participou da vida artística, expondo na Sociedade Nacional de Belas Artes 

– SNBA. 

Convidado por Ramos de Azevedo, Norfini volta a São Paulo e, em 1911, 

começa a lecionar no Liceu de Artes e Ofícios. Segundo Tarasantchi,  

dessa vez ficou por 22 anos, viajando pelo interior e expondo na 
volta as paisagens que viu. Foi um dos primeiros artistas a descobrir 
e valorizar a arquitetura barroca. Os nossos arquitetos se inspiravam 
na arquitetura europeia, especialmente no neoclassicismo italiano. 
Porém havia um grupo de artistas preocupado com a arte nacional, 
que ficou feliz ao descobrir nos quadros de Norfini detalhes da 
arquitetura barroca. Encantados, começaram a reaproveitar detalhes 
em suas construções neobarrocas (TARASANTCHI, 2002, p. 148).  

Mesmo expondo obras em têmpera, bico-de-pena e aquarela, Norfini fez 

vários quadros a óleo para o Museu Paulista. Expôs dezesseis obras na  

1ª Exposição de Belas Artes de 1911, entre elas uma cabeça de árabe, um beduíno 

e paisagens. E a partir daí, expôs praticamente todos os anos, em São Paulo e pelo 

Brasil.  

Por ocasião dos festejos do Centenário da Independência, em 1922, 

alguns de seus trabalhos foram reproduzidos no livro O velho Brasil – Época 

Colonial – Minas Gerais, entre eles, aquarelas e bicos-de-pena da igreja matriz do 

Caeté, de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto e da igreja Grande de Sabará. 
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Figura 52 – Aquarela de Alfredo Norfini, retratando lavatório em pedra sabão,  
em estilo rococó, atribuído a Aleijadinho (1730-1814). 

Foto: Arquivo Histórico/Museu Histórico Nacional – Rio de Janeiro. 

Norfini viajava pelo Brasil, estudando a arquitetura, o mobiliário, a 

ourivesaria e os reproduzia em seus quadros. Além da qualidade estética, essas 

obras apresentam valor documental. Artista de grande produção, Alfredo Norfini 

realizou diversos trabalhos para o Museu Histórico Nacional, para o Instituto Baiano 

do Fumo e para o Museu do Ipiranga. Na diversidade de sua obra encontram-se os 

costumes regionais do norte e do sul, a arquitetura, os telhados barrocos, animais, 

paisagens marinhas, mineiras, rurais etc.  

A pincelada é geralmente visível, limpa, com rápidas aguadas 
quando necessário abranger uma superfície maior. Além da 
preocupação de ser fiel à cor local, sempre há trechos em que pode 
dar vazão à imaginação e seu senso artístico pode ser sentido 
mesmo em um velho muro esverdeado pelo musgo ou em um céu 
revolto que desse movimentação ao tema (TARASANTCHI, 2002, p. 
151).  

Segundo a autora, embora Norfini não seja muito lembrado atualmente, 

tem grande importância como aquarelista, chamando a atenção para o estilo colonial 

brasileiro, bem como pela influência que exerceu em muitos pintores que estudaram 

com ele. Um de seus alunos foi Antonio Paim Vieira.  
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2.4.3  Óleos em tela 

De acordo com Machado (2002, p. 25), constam do acervo do Museu 

Florestal “Octávio Vecchi” quadros a óleo “pintados por Clodomiro Amazonas, Helios 

Seelinger (1878-1965), M. Souza Gomes, Dalla-Jor, Bertoni Filho, entre outros”.  

  

Figura 53 – Octávio Vecchi – óleo sobre tela – M. Souza Gomes – 1927.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Um dos destaques do acervo é o Tríptico de Helios Seelinger (1878-1965).  

 

Figura 54 – Tríptico – Helios Seelinger – óleo sobre tela – 1928 e 1929.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 
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Helios Seelinger – o pintor simbolista 

 

Figura 55 – Helios Seelinger. 
Fonte: Revista A inquietação das abelhas. 1927 

http://www.dezenovevinte.net/artigos_imprensa/artigos_ac_arquivos/hs_entrevista.pdf 

Considerado um dos mais interessantes da segunda geração de artistas 

brasileiros, Helios Aristides Seelinger nasceu em 4 de agosto de 1878 no Rio de 

Janeiro. Segundo entrevista a Angyone Costa para a revista A Inquietação das 

Abelhas, Seelinger atribuiu sua formação a tia Elisa, professora de um colégio de 

inglês, erudita para a época, que muito contribuiu para que ele tivesse disciplina e 

não debandasse pelo “caminho errado” dos rapazes boêmios da época, apesar de 

ser adepto da vida de prazeres regada a bebidas e a noitadas.  

Seus talentos artísticos revelaram-se precocemente nas peraltices de 

rabiscar os muros da vizinhança. Com apenas 13 anos, foi estudar pintura com 

Henrique Bernardelli que, percebendo o fundo místico acentuado em seus trabalhos, 

aconselhou sua tia a mandá-lo estudar na Alemanha, julgando que seria melhor 

Helios ficar longe da boemia carioca do fim de século.  
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Partiu para a Alemanha em 1896 e passou a estudar com o pintor, artista 

gráfico e escultor Franz von Stuck que muito o influenciou. Helios disse a Angyone 

Costa: 

De Stuck recebi a influência pantheista que é fácil descobrir nos 
meus trabalhos. O mysticismo, revelado nos meus estudos de 
“atelier”, desenvolveu-se fortemente ao influxo do idealismo alemão. 
[...] A arte allemã obriga à reflexão, à pesquisa, não philosophica, 
mas poetica, na procura do lado ideal das coisas. Esta “maneira” 
empresta à arte germânica o caracter um tanto nebuloso e confuso, 
de que a minha pintura tem sido accusada (COSTA, 1927, p. 160). 

Segundo Valle, Seelinger “incorporou aspectos da estética de Stuck a sua 

própria e seus trabalhos logo ganharam um cunho fortemente alegórico, povoando-

se de figuras do folclore alemão e da mitologia helênica – faunos, centauros, 

ondinas, bacantes”. Foi a partir dessa influência que começaram a surgir em seus 

quadros “as lendas indígenas brasileiras, as manifestações culturais do povo 

brasileiro, o carnaval, a macumba... temas que ele explorou até o final da vida, 

quase com exclusividade entre nossos artistas” (VALLE, 2006, on-line). 

Voltou para o Brasil em 1901 e, no ano seguinte, estreou na Exposição 

Geral de Belas Artes com seis trabalhos, recebendo uma Menção Honrosa. Em 

1903, Seelinger voltaria a se apresentar na mesma mostra; dessa vez com dois 

trabalhos, Remorso e Bohemia. Nesse certame, o pintor ganhou o cobiçado Prêmio 

da Viagem à Europa.  

 

Figura 56 – Bohemia, Helios Selinger – óleo sobre tela – 1903.  
Acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. 

Fonte: http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_hs_arquivos/hs_boemia.jpg 
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Aconselhado por Bernadelli, dessa vez partiu para a França, e descobriu 

em Montmartre (Paris) a agitação, o ruído e algo semelhante à boemia que tanto 

apreciava. Frequentou as aulas de Jean-Paul Laurens, “pintor célebre por suas 

tentativas de renovação do gênero de pintura histórica e responsável por 

importantes decorações de prédios públicos franceses, como o Panthéon de Paris” 

(VALLE, 2006, on-line). Permaneceu na Europa, viajando a outras cidades por dois 

anos além do que o prêmio previa. 

De volta ao Brasil, realizou onze exposições individuais no período de 1908 

a 1917. Foi responsável pela criação de associações artísticas independentes que 

“visavam ampliar o leque de ação dos artistas nacionais para além das instâncias 

oficiais e não deixaram de ser significativas em um campo artístico que, ainda que 

lentamente, caminhava para a descentralização” (VALLE, 2006, on-line). Entre elas, 

estão a Sociedade Brasileira de Belas Artes, a Sociedade dos Artistas Nacionais e a 

Casa dos Artistas. 

O artista esteve muito próximo dos modernistas paulistas nos anos 

imediatamente anteriores a 1922, mas não expôs na Semana de Arte Moderna. 

 

Figura 57 – Da esquerda para a direita: Victor Brecheret,  
Emiliano Di Cavalcanti, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade e Helios Seelinger. 

Fonte: http://marielipinski.wordpress.com/2009/10/ 

Preferia pintar à maneira própria, executando séries nas quais variava 

temas abstratos e alegorias. Trabalhou como ilustrador e caricaturista nos periódicos 

O Malho e Fon-Fon, entre outros, e por muitos anos, foi funcionário do Museu 

Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro.  
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Na entrevista a Costa, Seelinger disse ter pintado muitas telas com o tema 

caravelas. Segundo ele: 

Coalhei os mares com esses velhos barcos portuguezes. Os meus 
estaleiros não paravam. Não houve sala, de portuguez, inteligente e 
patriota, que não tivesse ao menos um desses navios, pendurado na 
parede (COSTA, 1927, p. 164).  

Declarou ainda que, certa vez, estando em dificuldade, viajou a São Paulo, 

na esperança de vender um quadro para Roberto Gomes, dono de uma galeria. 

Arrumou todas as obras que tinha em seu atelier, inclusive um quadro que já estava 

vendido a um amigo médico, mas que ainda faltavam alguns retoques para terminar. 

Foi justamente por esse que o galerista se decidiu e, na necessidade do dinheiro, 

Seelinger o vendeu assim mesmo, na esperança do perdão futuro do amigo médico 

(COSTA, 1927).  

Não há informações a respeito das ligações de Octávio Vecchi com Helios 

Sellinger. Entretanto, possivelmente como o engenheiro agrônomo circulasse por 

salões, exposições, galerias de arte e lugares frequentados por intelectuais na 

época da construção do museu, tenha conhecido o trabalho de expoentes nas artes 

no período, como é o caso de Helios e outros que foram escolhidos para enriquecer 

o acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

O Tríptico que está na ala Fernando Costa representa três episódios da 

história de São Paulo e foram pintados, respectivamente: o descobrimento do litoral 

de São Vicente por Martim Afonso, em 1928, uma bandeira chefiada pelo 

bandeirante Fernão Dias Paes Leme, em 1928 e o crescimento da cidade de São 

Paulo com seus arranha-céus em 1929. 

Uma curiosidade detém o olhar à terceira cena do Tríptico (Figura 54). Lá 

está um arranha-céu esboçado ao fundo da cidade com as mesmas características 

do edifício-sede do antigo Banco do Estado de São Paulo. Essa terceira tela foi 

pintada em 1929, ou seja, dez anos antes do início da construção do prédio, que 

levou oito anos para ser construído, sendo inaugurado em 27 de junho de 1947. 

Aventam-se duas hipóteses: ou Seelinger, como em seus quadros, trabalhou com o 

seu imaginário antevendo a forma, ou o edifício-sede do banco seguiu a obra de 

Helios Seelinger como inspiração para seu projeto arquitetônico. 
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2.4.5  Vitrais  

Os vitrais do Museu Florestal foram idealizados pelo próprio Octávio 

Vecchi e executados pela conceituada Casa Conrado entre os anos de 1928 e 1930. 

Medem 1,20m de altura, encimados por arco pleno. São divididos em dois grupos: 

um representando a flora e outro a fauna. 

Na ala Fernando Costa, os vitrais retratam a flora: paineira, açoita-cavalo 

graúdo, açoita-cavalo miúdo, ipê-do-campo, cabreúva e pinho-do-brejo. 

 
Figura 58 – Dois dos doze vitrais do museu, executados pela Casa Conrado.  

Fotos: Elisabete Priedols. 

Na ala Júlio Prestes, originalmente projetada para abrigar o Laboratório de 

Entomologia, estão os três vitrais que representam os lepdópteros24 na primeira 

sala; na seguinte, os três vitrais que mostram paisagens com animais silvestres. 

A Casa Conrado foi fundada em 1889 pelo alemão Conrado Sorgenicht 

(1835-1901). “Teve dois períodos áureos: aproximadamente de 1920 a 1935 e de 

1950 a 1965” (MELLO, 1996, p. 12). Com o desenvolvimento de São Paulo no 

século XX, o herdeiro Conrado Sorgenicht Filho impulsionou o ateliê, produzindo 

obras de significativa importância. Entre os mais de seiscentos vitrais produzidos, 

destacam-se: o do Teatro Municipal de São Paulo, o do Mercado Municipal, o da 

Fundação Armando Álvares Penteado e o do Museu do Café em Santos. No Rio de 

Janeiro podem ser vistos na igreja Nossa Senhora da Paz. 

                                                           

24   Lagartas e borboletas adultas. 
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2.4.6  Escolas do Instituto Florestal 

As duas escolas descritas a seguir não utilizaram o Museu Florestal 

“Octávio Vecchi” como espaço físico, uma vez que cada uma delas tinha um local 

apropriado dentro do Instituto Florestal (antigo Serviço Florestal) em suas 

respectivas épocas de funcionamento. Justifica-se a referência a elas nessa 

dissertação porque ambas utilizaram muitos dos serviços prestados pela Seção 

Técnica do museu, ora nas pesquisas e fornecimento de madeira para as matrizes 

da xilogravura, ora nos conhecimentos quanto à extração do charão. Além disso, 

muitas peças e instrumentos das duas escolas complementam o acervo do Museu 

Florestal “Octávio Vecchi” atualmente.  

2.4.6.1  Xilogravura 

Uma breve introdução 

Não se pode precisar o início da prática da xilografia, nem o seu inventor. 

Chineses já utilizavam a técnica no ano de 868. No século XV, os pergaminhos e 

cartas de baralho eram produzidos em xilogravuras na Europa. Na Alemanha, o 

maior expoente foi Albrecht Dürer (1471-1528). Na Itália, graças à tradição 

miniaturista com que os renascentistas ornamentavam seus livros, a técnica teve 

sucesso até o século XVI quando a gravura em metal entrou em cena e permitiu 

maior riqueza e delicadeza em finos pormenores, dividindo a preferência dos 

artistas. 

No Japão, do século XVII ao XIX as impressões xilográficas da escola 

Ukio-e representaram a libertação da xilografia em relação ao livro. Eram produzidas 

em tiragens enormes, em folhas avulsas, em oficinas coletivas e agradaram aos 

comerciantes, contrapondo-se à arte aristocrática que era imitação dos padrões 

chineses, “mais idealizados e menos ligados ao real” (COSTELLA, 2006). 

Foi em 1775, com o aparecimento da “técnica de topo” disseminada pelo 

inglês Thomas Bewick (1753-1828), que a xilografia voltou a ser utilizada na Europa 

em conjunto com a impressão tipográfica, para ilustrar todo tipo de publicação 

gráfica.  
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Fruto de um trabalho coletivo, dividido entre o autor do desenho, os 
entalhadores e os impressores, a história da xilografia de ilustração 
em topo – neste caso chamada xilografia de reprodução ou xilografia 
de interpretação – revelou-se ingrata com os xilógrafos. Preferiu 
destacar mais o nome do autor do desenho do que o do xilógrafo 
(COSTELLA, 2006, p. 40) 

Em fins do século XIX, essa técnica – a xilografia de reprodução – 

demonstrou ser desvantajosa em relação ao emergente processo de impressão que 

aliou a técnica fotográfica à corrosão química de metais produzindo os clichês 

metálicos. Ao perder sua função utilitária, a gravura em madeira ressurgiu de 

maneira “liberada” – livre do servilismo imposto pelos meios de comunicação e com 

liberdade criativa no campo artístico – com o suíço Felix Valloton (1865-1925), o 

francês Paul Gauguin (1848-1903) e o norueguês Edvard Munch (1863-1944).  

(COSTELLA, 2006). 

Etimologicamente, a palavra xilografia deriva do grego, onde xylon quer 

dizer madeira, e grafo significa escrita. Assim, xilografia é uma técnica por meio da 

qual são feitas as matrizes de madeira para a posterior impressão de xilogravuras. A 

técnica xilográfica desdobra-se em dois tipos: ao fio e de topo. Costella  

(2006) explica as diferenças entre elas: 

Xilografia ao fio: para fazer a matriz, o artista utiliza um pedaço de 

madeira cujo corte se fez na mesma direção em que estão dispostas as fibras da 

árvore (Figura 59 A), ou seja, longitudinalmente em relação ao tronco; utilizam-se as 

ferramentas usuais de um escultor: faca, goiva e formão; podem ser empregadas 

madeiras duras ou moles, muito ou pouco fibrosas;  

Xilografia de topo: o artista faz a matriz entalhando a superfície de um 

disco de madeira obtido com o corte transversal da árvore (Figura 59 B), em um 

plano perpendicular em relação às fibras; a técnica demanda o uso de buril25. Exige 

madeiras resistentes e duras (antigamente era utilizado o buxo (Buxus 

sempervirens) para que fossem obtidas imagens com meios-tons produzidas por 

meio de finíssimos cortes paralelos ou entrecruzados.  

                                                           

25   O buril é um instrumento constituído por uma fina barra de aço duríssimo, cortada em chanfro, 
formando um bisel de 30 a 45 graus em uma das extremidades, sendo que na outra se ajusta um 
cabo hemisférico de madeira (COSTELLA, 2006, p. 32). 
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Figura 59 – Representação do corte da madeira em tábuas para xilografia ao fio (A) 
 e do corte da madeira em discos para xilografia de topo (B). 

Fonte: Introdução à Gravura e à sua História (COSTELLA, 2006, p. 30). 

A Escola de Xilografia do Horto Florestal 

São Paulo cresceu em ritmo acelerado devido às novas condições 

econômicas nas primeiras décadas do século XX. A ocupação populacional e a 

exploração agrícola no Estado estavam em plena expansão na década de 30. 

Projetos de modernização e desenvolvimento aconteciam em todas as áreas. Então, 

se, por um lado, elevavam o padrão de vida da população, por outro, propiciavam a 

depredação dos recursos naturais. As tímidas iniciativas de proteção ao meio 

ambiente surgem com a percepção do esgotamento das reservas florestais. 

Dentro dessa política preservacionista, coube ao então Serviço 
Florestal, sediado na Serra da Cantareira, Zona Norte da cidade de 
São Paulo, um importante papel. Estava entre seus objetivos a 
catalogação da flora e fauna do Estado e difusão das pesquisas 
realizadas não só como conhecimento científico, mas também a 
proteção aos bens naturais. A inauguração do Museu Florestal em 
1931 fez parte dessa proposta pela ação educativa empreendida 
junto à população (GOUVEIA, 1986, p. 12-13). 

José Camargo Cabral, dando continuidade à atuação de Otávio Vecchi na 

direção do Serviço Florestal, consolidou e ampliou diversos segmentos do órgão. 

Com apoio oficial, o então diretor criou em 1939 a Escola de Xilografia do Horto 

Florestal como um programa de ação cultural que tivesse não só alcance social mas 

também corroborasse para a produção científica da Instituição. Optou-se pela 

B A 
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contratação do professor Alfred Kohler – descrito mais abaixo – que, pela sua 

rigorosa formação técnica, criou um curso de caráter profissionalizante. 

Para organizar a primeira turma do curso de xilografia que teria início em 

15 de março de 1940, foram reunidos jovens que demonstrassem alguma aptidão 

para o desenho, vindos de diversas seções do Serviço Florestal. Com uma turma 

inicial entre 8 e 12 alunos, os que não atenderam às especificidades exigidas pelo 

aprendizado foram dispensados pelo professor. Outros alunos se apresentaram 

porque moravam próximo ao parque e o aprendizado poderia trazer uma profissão e 

futura efetivação no Horto.  

As aulas começaram em um prédio anexo à marcenaria. Mas, por volta de 

1944, a escola sofreu duas mudanças, uma delas para um prédio especialmente 

construído para ela, com acomodações mais amplas. Devido ao caráter de formação 

profissional, os alunos eram funcionários contratados sob um regime especial de 

trabalho. Por força da lei, a idade mínima era de 14 anos, e havia alguns já perto de 

completarem 18 anos. Eles recebiam o salário de acordo com a legislação para 

menores de idade e cumpriam a jornada de sete horas de trabalho. Isso fazia com 

que não fossem demitidos, mas transferidos para outros setores. Inicialmente, a 

turma era só de rapazes; posteriormente, foi acrescida de cinco moças que 

passaram a ter aulas de desenho e aquarela para aplicação em Botânica 

(GOUVEIA, 1986; COSTELLA, 2005).  

O professor Adolf Kohler 

Nascido na Alemanha em 1882, Adolf Kohler, ainda na juventude, iniciou o 

aprendizado daquilo que lhe serviria de trabalho por toda a vida. Depois de estudos 

rigorosos terminados em 1911, aperfeiçoou-se em empresas na França e na Hungria 

por dois anos. Retornou a Berlim em 1913, onde abriu um ateliê de trabalho que 

prestava serviços de xilografia ao comércio e gráficas em geral. 

Trabalhou na Casa da Moeda, requisitado para executar matrizes 

xilográficas para impressão de cédulas monetárias que suprissem a abalada 

economia alemã logo após a Primeira Guerra Mundial. 

Visitado por membros do Partido Nacional-Socialista alemão para que se 

filiasse, Kohler argumentou que não se envolvia em política e vivia para o trabalho e 
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para sua família. Sentindo-se pressionado e ameaçado, procurou a emigração nas 

Embaixadas do Canadá e Brasil. Devido à reputação adquirida em Berlim, seus 

trabalhos como xilógrafo teriam melhor aproveitamento pelas condições oferecidas 

no Brasil. 

Em 1º de maio de 1927 instalou-se no centro de São Paulo, à Rua Boa 

Vista, onde recebeu várias encomendas de casas comerciais, principalmente da 

Casa Alemã que trabalhava com móveis, roupas e objetos domésticos. Em 1934, 

participou do I Salão Paulista de Belas Artes com quatro “retratos” em xilografia, 

técnica em que poucos artistas trabalhavam à época.  

 

Figura 60 – Adolf Kohler em 1945 e sua logomarca. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Foi contratado por quatro anos pelo Horto Florestal e assumiu o posto de 

professor de xilografia a partir de 1º de fevereiro de 1940.  
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Há o testemunho de ex-alunos de que o professor Kohler era muito 

exigente: quando determinava um exercício que lhe parecia demandar trinta dias de 

trabalho, não aceitava que o aluno o terminasse em duas semanas. Impunha a 

busca da perfeição, não a pressa. Estava imbuído da minúcia característica da 

xilografia de reprodução do século XIX que, com traços mais finos ou menos finos, 

cruzados ou paralelos, repetidos, perpendiculares ou oblíquos, conseguia retratar 

qualquer coisa com fidelidade, inclusive recriando com meios-tons o torneado das 

figuras. 

Em 1945 terminou a gestão de José Camargo Cabral, e a Escola de 

Xilografia deixou de interessar ao Instituto Florestal. As aulas de Kohler, entretanto, 

continuaram até que os alunos foram contratados para funções de trabalhador 

braçal. O número de alunos diminuiu mas, em 1947, a escola, embora esvaziada, 

ainda funcionava.  

 

Figura 61 – Adolf Kohler trabalhando na Escola de Xilografia em 1945. 
Fonte: Adolf Kohler e a Escola de Xilografia do Horto Florestal (GOUVEIA, 1986, p. 23) 

Persistente, Adolf Kohler continuou suas aulas até o final da vida. 

Tuberculoso, solitário e amargurado, morreu em 3 de junho de 1950 no Sanatório do 

Mandaqui, perto do Horto Florestal. Mesmo permanecendo quase desconhecido 

para o público paulistano, tanto quanto para o brasileiro, o xilógrafo alemão deixou 

uma herança considerável. Embora suas investidas para entrosar-se no ambiente 

artístico tenham sido tímidas, Kohler deixou um significativo registro de técnica e de 

didática. As matrizes deixadas por seus alunos da Escola de Xilografia fazem parte 

acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”.  



 

  109 
 

Matrizes e Xilogravuras no Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”  

À época da realização dessa pesquisa, teve início no Museu Florestal o 

“Projeto Diálogos – Um olhar sobre a Escola de Xilografia do Horto”, realizado pelas 

artistas plásticas Maria Regina Pinto Pereira e Maura Andrade, projeto que foi 

premiado pelo Programa de Ação Cultural de São Paulo – PROAC em 2010. Iniciado 

em fevereiro de 2011, e tendo sua segunda etapa terminada no mês de maio, o 

projeto realizou o levantamento e o registro das matrizes xilográficas existentes no 

museu e efetivou a impressão de gravuras originais dessas matrizes com vistas a 

ampliar o acervo do Museu. Quase diariamente, as fotografias das etapas foram 

sendo divulgados em um site26 para que, paralelamente a esse projeto, alguns 

artistas, previamente convidados por elas, pudessem produzir uma xilogravura que 

estabelecesse diálogo entre uma das matrizes existentes no Museu Florestal 

“Octavio Vecchi” e o seu trabalho. A terceira etapa deste projeto consistiu na 

organização de exposições pelos espaços parceiros das autoras do projeto e pelos 

próprios artistas. A primeira exposição com as xilogravuras produzidas pelo Projeto 

Diálogos ocorreu no Museu Florestal “Octávio Vecchi” e permaneceu em cartaz de 

10 de julho a 21 de agosto de 2011 (ANEXO D). 

Constam no acervo do museu mais de quatrocentas matrizes de guatambu 

produzidas na época da Escola de Xilografia do Horto Florestal.  

 

Figura 62 – Estudo preliminar do Projeto Diálogos – levantamento das matrizes no acervo. 
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 

 
                                                           

26   http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ 
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Entre as matrizes encontradas nos arquivos do Museu, algumas estão 

desenhadas e outras foram produzidas, mas nunca haviam sido impressas. 

 
Figura 63 – Matrizes de guatambu desenhadas e não cortadas. 

Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 

Os exercícios de principiantes eram feitos em tacos retangulares ou 

quadrados, cuja superfície era dividida em pequenas áreas, formando quadrados ou 

retângulos menores nos quais o aluno devia rasgar linhas paralelas: horizontais, 

perpendiculares, oblíquas, mais grossas, mais finas etc. 

 

Figura 64 – Matrizes de guatambu com exercícios dos alunos da Escola de Xilografia.  
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 
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Existem também outros tacos, todos do mesmo tamanho e com o mesmo 

desenho reproduzido, como, por exemplo, o de um anúncio de sapatos. Em alguns 

dos tacos, vê-se apenas o traçado a lápis sobre uma camada branca de óxido de 

zinco, aplicada previamente com goma arábica na superfície da madeira lisa; em 

outros, já se notam os primeiros cortes sobre idêntico desenho. Por fim, há os que 

mostram a obra terminada, com os sapatos e o texto concluídos. 

 

Figura 65 – Matrizes de exercícios dos alunos principiantes da Escola de Xilografia.  
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 

Muitos tacos menores representam objetos os mais variados, mas estão 

inacabados, sem o desbaste final à volta da imagem. Costella (2005, p. 18) destaca 

que “se o aluno já se mostrava muito hábil no entalhe, a ponto de completar 

trabalhos delicados e exigentes”, poderia abandonar o exercício. 

  

Figura 66 – Matrizes de guatambu com exercícios dos alunos. 
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 

De acordo com Costella (2005, p. 20), “tinha sido dessa maneira que se 

praticara o ensino da xilografia de ilustração no século XIX. Foi assim que Kohler 

aprendeu, e foi assim que ensinou”. Os alunos eram conduzidos por uma didática 

que enfatizava a repetição, a atenção ao detalhamento, a precisão no corte e com a 

fidelidade ao desenho, sem liberdade para criação nem importância para autoria.  
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São raras as matrizes do acervo em que se encontra uma assinatura ou 

qualquer indicação de autoria. Kohler ensinava de acordo com o ideal de um 

xilógrafo de reprodução do século XIX: seu trabalho deveria ser tão igual ao de seus 

colegas de oficina, que o leitor de um jornal não sentiria diferenças entre as 

ilustrações de um número ou do número seguinte. 

O treinamento era feito pela observação de imagens representativas do 

universo da informação da época. Entre elas: 

 imagens da natureza – paisagens, animais, plantas, figura humana; 

 imagens artísticas ou objetos – obras de arte, arquitetura, objetos em geral; 

 imagens comerciais – propaganda, rótulos, cartões, figurinos de moda, peças 

gráficas; 

 imagens técnicas – máquinas, instrumentos, papel moeda, selos, ilustrações 

científicas. 

A figura humana, ou mais ainda, o retrato, era o gênero mais 
complexo. Exigia um traço perfeito do desenho além de sólidos 
conhecimentos de anatomia. O corpo humano requer principalmente 
o uso de linhas curvilíneas, mas há casos em que se faz necessário 
o emprego de traços retos e horizontais para iluminar um perfil. 
(GOUVEIA, 1986, p. 21) 

  

Figura 67 – Xilogravura impressa por Adolf Kohler e detalhe ampliado. Retrato de Fernando Costa.  
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 
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Os clichês para indústria e comércio eram executados em aula, com a 

utilização de grande diversidade de técnicas. Eram também realizadas ilustrações 

literárias, com desenhos de figuras humanas ou objetos. Embora raros, havia 

exemplares para ilustração de livros científicos. 

Gouveia conta um fato curioso: 

O professor Kohler vinha já se dedicando à xilografia de animais e 
em certa época recebeu uma encomenda do Instituto Butantã para a 
gravação de uma cobra coral. O seu empenho foi tanto que ele 
trouxe até a oficina uma cobra e, pacientemente, contou-lhe as 
escamas uma a uma para execução do trabalho com todo o rigor 
científico. No entalhe do bloco, sua meticulosidade não foi menor, e 
para isso, ele utilizava lupas que auxiliavam no manejo do buril. 
Aliás, quase todo xilógrafo após alguns anos tinha a visão 
comprometida e era obrigado a usar lentes para ampliação do campo 
de trabalho (GOUVEIA, 1986, p. 22). 

 

Figura 68 – Xilogravura impressa por Waldemar Moll.  
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 

Entre os alunos da Escola de Xilografia do Horto Florestal destacaram-se 

Luis Fernandes (aluno durante três anos), Waldemar Moll (talvez o mais aplicado), 

José da Cruz, Emílio Mário Poloni, Itajahy Martins (professor de Gravura e Diretor da 

Faculdade de Comunicações e Artes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 

São Paulo) e Lívio Abramo (um dos maiores expoentes da xilogravura brasileira) 

(COSTELLA, 2005).  
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Figura 69 – Xilogravura de Itajahy Martins. 
Fonte: http://dialogos-xilogravuras.blogspot.com/ Fotos: Maria Regina P. Pereira e Maura Andrade. 

 O acervo de xilografia do Museu Florestal “Octávio Vecchi” aumentou 

quando recebeu as impressões produzidas pelo Projeto Diálogos. Atualmente, 

expostos em vitrines, estão os documentos de Kohler, algumas matrizes e as 

ferramentas utilizadas pelos alunos da Escola de Xilografia.  

 

Figura 70 – Vitrines com ferramentas que pertenceram à Escola de Xilografia do Horto Florestal. 
Rolo para entintar, placa com tinta gráfica, estojo de buris e almofada de couro para apoio.  

Fotos: Elisabete Priedols. 

Gouveia (1986) conta que “o professor Kohler já havia pesquisado as 

madeiras brasileiras adequadas à xilografia. A madeira guatambu revelou-se 

excelente para substituir o buxus de origem europeia e raro em nosso mercado”. O 

professor fez vários testes de corte e secagem e percebeu que o guatambu atendia 

às exigências de gravação e impressão, pela alta densidade de suas fibras e pela 

resistência que ele apresentava ao ser submetido à prensa para impressão. Além 

disso, o guatambu possibilitava uma dimensão do disco de topo ainda maior que o 

oferecido pelo arbusto buxus. 
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A autora complementa: 

As pranchas de madeira eram preparadas por um dos alunos 
especialmente treinado para isso. Os blocos eram cortados em 
vários tamanhos respeitando a altura-tipo, 22 a 23 mm, medida 
padrão usada na tipografia. Os alunos eram instruídos no lixamento 
da madeira, feito em várias direções e com diferentes tipos de lixa, 
até ser conseguido quase que um “espelho”, no dizer de Lívio 
Abramo. Depois, era preparado óxido de zinco com goma arábica 
que, espalhado com a palma da mão sobre o bloco, dava uma 
superfície branca e lisa pronta para receber o desenho. O professor 
trazia fotografias para os alunos copiarem, jornais e livros, e até 
mesmo catálogos de trabalhos seus feitos na Alemanha. A maneira 
de transferir o desenho era copiá-lo em papel vegetal. Ao transferi-lo 
para a madeira, o desenho estava ao contrário e para o confronto 
com o original era usado um espelho que auxiliava no acabamento 
da gravação. Algumas vezes, no caso dos iniciantes, ao desenharem 
direto na madeira, recorriam ao sistema de quadriculado que 
facilitava a ampliação ou redução. O bloco era apoiado na almofada 
de couro que facilitava o giro da madeira e o deslizar firme e ágil do 
buril (GOUVEIA, 1986, p. 18-19). 

 

2.4.6.2  Charão 

Charão é uma resina vegetal retirada de uma árvore originária do Japão. 

Também é a denominação da técnica milenar oriental que é utilizada para laquear 

objetos (madeira, cerâmica etc.) impermeabilizando-os e tornando-os muito 

resistentes. Alguns objetos laqueados datados de 1500 a.C. foram encontrados em 

escavações no Japão. Inicialmente aplicado em utilitários (pratos, cumbucas etc.), 

com o decorrer do tempo passou a ser aplicado em móveis e em peças de 

decoração.  

Escola de Charão “Ryoichi Nakayama” 

Em 1929, vindo de Kanazawa no Japão, Ryoichi Nakayama chega ao porto 

de Santos trazendo pela primeira vez para o ocidente as sementes de duas espécies 

de charão: Rhus vernicera e Rhus succedanea. A primeira, plantada em Ribeirão 

Pires, não vingou. Ryoichi procurou o Serviço Florestal para financiar a introdução 

da segunda espécie. Em 1938, foi feita a primeira extração do látex.  
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Em diversas regiões do Estado, como o Vale do Iguape e mesmo em 

terras pobres da região mogiana, interior de São Paulo, a cultura do charão teve 

êxito.  

Em 1959 foi inaugurada oficialmente a Escola de Charão em instalações 

improvisadas no Horto Florestal. No ano seguinte, foi construído um prédio 

especialmente para abrigar a Escola de Charão “Ryoichi Nakayama”, denominação 

conferida pela Lei nº 5.873, de 12 de setembro de 1960. O Projeto de Lei nº 266, de 

20 de abril de 1960, que solicitava essa homenagem, justificava “um voto de 

saudade à memória de Ryoichi Nakayama, introdutor do charão em nosso país”. E 

complementava: 

Ao lado dos ingentes esforços dispendidos para a aclimatação e o 
cultivo da planta Rhus succedanea, organizou êle, a primeira escola, 
no Brasil, que permitiu o uso e aplicação do líquido do charão, seja 
na produção de peças artísticas seja para fins industriais. Êle 
manteve, durante sua efêmera existência, como funcionário público 
do Horto Florestal, a improvisada e desconfortável escola de charão, 
agora dotada de prédio especialmente construído para difusão 
dêsses ensinamentos de alto nível artístico. 
É justo que ao instalar-se no novo prédio a Escola de Charão, se 
perpetue nela, a memória de Ryoichi Nakayama, cidadão japonês 
que, mais do que por efeito de naturalização, legou ao Brasil, pelo 
coração, a sua vida e finura de sua arte (SÃO PAULO, 1960, p. 10). 

 

Figura 71 – Colheita do látex de charão no Horto Florestal. 
Fonte: Boletim nº 1 – (SÃO PAULO, 1954, sem página). 
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Muitos dos objetos confeccionados na escola “Ryoichi Nakayama” fazem 

parte do maior acervo de charão no Brasil, pertencente ao Museu Florestal “Octávio 

Vecchi”. A Escola de Charão foi desativada em 1970, após a transformação do 

Serviço Florestal em Instituto Florestal. 

 

Figura 72 – Peças de charão feitas pela Escola Ryoichi Nakayama. 
Quadro mostruário das fases de aplicação do charão, cristaleira  

com peças utilitárias, mesa de centro e biombo. Acervo do museu.  
Foto: Elisabete Priedols. 

 
 

2.5  Grupo de Documentos 

O grupo de documentos é composto pela documentação do Museu 

Florestal “Octávio Vecchi”: relatórios anuais, processos e cartas administrativas do 

expediente diário da Seção Técnica, filmes e discos do período do cinema e 

“negativos em vidro, trabalho do fotógrafo Waldomiro Ract, sendo este último 

guardado no Núcleo de Fotografia, higienizados pelo responsável do setor e 

armazenados em condições próprias” (MACHADO, 2002, p. 25).  
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TERCEIRA PARTE 

3.  UM MUSEU INTERDISCIPLINAR:  
ARTE, CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
3.1  Atividades do museu 

A verticalidade da árvore orienta,de uma maneira irreversível, o devir e humaniza-o de 
algum modo ao aproximá-lo da estação vertical significativa da espécie humana. 

DURAND, 2002, p. 345 

A trajetória das atividades exercidas no Museu Florestal “Octávio Vecchi” é 

contada de maneira não linear, agrupando-se as informações de cada ano sob um 

mesmo tópico para que o entendimento seja completo. 

Octávio Vecchi transformou o Serviço Florestal do Estado em uma 

organização modelo. Além da idealização de um museu florestal, imediatamente 

após a posse no final do ano de 1927, o novo diretor montou um herbário em um 

quartinho improvisado na sede. Junto com o Dr. Mansueto Koscinski, engenheiro 

silvicultor, especialista em assuntos florestais, o naturalista deu início às atividades 

científicas do Horto Florestal. O serviço de meteorologia foi acrescentado no ano 

seguinte, quando também teve início a construção do museu sob a coordenação do 

próprio Vecchi. Em 1929, começaram os estudos de possibilidades florestais da flora 

na silvicultura paulista. Os resultados foram publicados no folheto O Pinheiro 

Brasileiro na Silvicultura Paulista, de autoria do Dr. Mansueto Koscinski. 

Em 1931, foi iniciado o serviço de classificação das essências florestais da 

Serra da Cantareira. Os primeiros resultados originaram a publicação Essências 

Florestais da Serra da Cantareira. Nesse mesmo ano, o Museu Florestal foi 

inaugurado. 

Após a morte de Octávio Vecchi, em janeiro de 1932, substituiu-o na 

Diretoria do Serviço Florestal o Dr. José Camargo Cabral, empossado em 11 de 

fevereiro. Já no dia de sua posse, dando continuidade ao desenvolvimento das 

atividades técnicas iniciadas por Vecchi, Cabral cria a Seção Técnica (especializada 

em silvicultura) e entrega a chefia a Mansueto Koscinski. 
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Segundo o Relatório Anual de 1938 (ACERVO, 1938, p. 5), não existia no 

país nenhum estabelecimento que ministrasse ensinos de silvicultura. Essa missão, 

didática e experimental, foi atribuída à nova Seção Técnica que ocupava cinco salas 

no Museu Florestal. 

 
Figura 73 – Capa de um relatório da Seção Técnica do museu. Data 1938. 

Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

3.1.1  A Seção Técnica 

Em 1932, a Seção Técnica estava dividida em oito subseções que 

abrangiam a parte experimental, didática e científica. O Museu Florestal era uma 

dessas subseções; sua incumbência era organizar, conservar e completar os 

mostruários permanentes para exposições internas, na capital e no interior. 

Em 1938, já eram dezesseis subseções, nomeadas a seguir com as respectivas 

funções: 
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1. MUSEU: organização dos mostruários, conservação do patrimônio, 

limpeza, acompanhamento de visitas, estatística dos visitantes por quantidade e 

nacionalidades. De acordo com a estatística de visitantes do Relatório Anual 

(ACERVO, 1944, p. 3), o museu recebeu 12.360 pessoas em 1944, quase quatro 

vezes mais do que as 3.173 pessoas que o visitaram no ano anterior. Justifica-se 

esse acréscimo pelo fato de a Diretora do Serviço Florestal ter atendido a inúmeros 

pedidos dos paulistanos para que o Museu Florestal fosse aberto também aos 

domingos. Segundo esse Relatório, a diretoria “resolveu atender êsses pedidos, 

considerando que o Museu, além de sua missão científica de pesquisas em 

silvicultura, possue outra finalidade e não menos útil: a missão didática de ensino e 

divulgação” (ACERVO, 1944, p. 2).  

 

Figura 74 – Funcionários da Seção Técnica – Museu Florestal. Data provável 1940. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

2. HERBÁRIO: responsável, em 1927, pela colheita de plantas indígenas 

na Serra da Cantareira e plantas exóticas nos jardins do Horto. Os nomes vulgares 

eram registrados em folhas de papel, pela ordem numérica das colheitas. Quando a 

subseção foi transferida para o Museu Florestal em 1932, iniciaram-se os registros, 

as divisões de fichários e a classificação botânica com a colaboração do Instituto 

Biológico, sendo o Dr. Frederico Carlos Hoehne o classificador. De acordo com o 

Relatório Anual de 1938, vários estudos foram feitos para a preservação do herbário 
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que, devido aos frequentes manuseios e limpezas, reduziam-se a pó. Pela falta de 

verba para adoção de algumas técnicas desenvolvidas pelo Instituto Biológico, como 

a acomodação das plantas frescas em vidros chatos com um líquido especial, optou-

se pela organização de uma coleção de fotografias, aproveitando o gabinete 

fotográfico do museu. A solução facilitou o estudo e a demonstração didática do 

herbário durante as consultas e as aulas. 

 

Figura 75 – Contribuição para o herbário em fotografia – 1939.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

3. SEMENTES: colheita de sementes para as estufas do Horto, para as 

semeaduras experimentais da Seção Técnica, para a distribuição com fins de 

intercâmbio científico no país e no estrangeiro e para estudos e pesquisas de 

silvicultura. Cumpria também a tarefa de conservação e registro das sementes 

depois de semeadas, o registro das colheitas, peneiração, distribuição e 

conservação, a colheita de madeiras para estudos, a poda e derrubada de árvores, a 

abertura de picadas na Serra da Cantareira para fins científicos, colheita de 

sementes e material botânico. No Relatório Anual de 1938, consta a informação: 

Esta divisão tem a denominação de SEMENTES por tratarem os 
seus componentes (1 feitor e 3 operários) principalmente da colheita 
de sementes, mas na realidade a turma é empregada em diversos 
serviços, sendo um verdadeiro “páu para toda obra”, prestando 
inestimavel colaboração tanto a esta Secção como às demais 
dependencias da Diretoria, pois além dos seus rapazes prestarem 
serviços como simples operarios, são especializados em subir em 
árvores, amarrar e podar galhos (ACERVO, 1938, p. 6-7). 

4. CAMPO EXPERIMENTAL: estudos de essências florestais no campo. 

Em 1932, em Vila Amália – bairro próximo ao Horto – foram traçados canteiros 
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especiais para fins de estudo. Posteriormente, foram continuados em viveiros em 

outro terreno próximo ao museu. As mudas produzidas nesses viveiros eram 

entregues à Seção de Vendas, atingindo, em 1938, a quantidade de 104.281 mudas. 

 

Figura 76 – Viveiros experimentais da Seção Técnica – 1939. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

Em 1938, o governo do país lança uma campanha em prol do 

reflorestamento que despertou muito interesse no povo e na classe dos lavradores. 

Houve um aumento às consultas feitas à Seção Técnica do museu em busca de 

detalhes e ensinamentos. Tal interesse é comprovado pelo número de pedidos de 

mudas de essências florestais que bateu o recorde de três milhões e meio de mudas 

distribuídas. 

5. BIBLIOTECA: iniciada em 1932 com 222 volumes comprados ou 

recebidos como doação durante os anos de 1927 a 1931. Continha obras variadas 

sobre agricultura, química, física, filosofia e silvicultura. Somente em 1938 é que teve 

início a organização da biblioteca com a contratação de um funcionário. Em 1952, a 

biblioteca foi transferida para o edifício sede do Serviço Florestal. 

6. EXPEDIENTE: administração de entrada e saída de papéis (relatórios, 

pedidos, ofícios etc.) da seção; redação de fichas e letreiros; revisão do material 

destinado às exposições; observação do posto meteorológico; organização e 

escrituração do inventário geral do museu, da biblioteca e dos aparelhos científicos. 

7. METEOROLOGIA: o pequeno posto foi organizado em 1928 em outro 

local, anexado à Seção Técnica em 1932, quando foi transferido para o pátio do 
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museu. Servia para obter os dados básicos para estudo do clima local e consistia na 

observação da temperatura, pressão barométrica e umidade relativa e absoluta.  

Em 1944, o posto continha os seguintes aparelhos: termômetro máxima, 

mínima, seco e úmido; anemógrafo; catavento wild; pluviômetro; barógrafo e termo-

higrógrafo. As observações eram executadas três vezes ao dia: 9h, 15h e 21h. 

Diariamente, além do registro em cadernetas, as informações eram transmitidas por 

telefone às 15h para o Instituto Geográfico e Geológico. Os mapas sobre as 

observações eram enviados ao Instituto Agronômico de Campinas, conforme as 

instruções que a subseção recebia. Uma caderneta era enviada ao Instituto Regional 

de Meteorologia. Também eram enviados os boletins de temperatura máxima e 

mínima e do pluviômetro para a Diretoria do Serviço Florestal. 

 

Figura 77 – Posto de meteorologia. Data provável 1940. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

8. CLASSIFICAÇÕES: preparo do material destinado ao Departamento de 

Botânica e identificação e classificação botânica de madeiras e de espécies 

indígenas. Para que as madeiras pudessem ser exportadas, ou mesmo 

comercializadas dentro do país, era indispensável a rigorosa identificação das 

espécies. Até o ano de 1937, essa subseção cuidava somente das espécies 

existentes no Estado de São Paulo, devido à falta de lugar para amostras e de 

tempo para o respectivo estudo.  
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Em 1938, a subseção Classificações recebeu em doação uma coleção de 

amostras de madeiras do Estado do Espírito Santo, que veio enriquecer o crescente 

mostruário de madeiras de outros estados e contribuir para os estudos sobre a 

unificação das denominações e classificação das madeiras brasileiras.  

9. PESQUISAS: iniciadas em 1929, mas limitadas aos estudos do pinheiro 

brasileiro e do aproveitamento desta espécie no reflorestamento, para a formação de 

florestas de rendimento com o objetivo de explorar a celulose. Depois da criação de 

Seção Técnica, os estudos foram ampliados e as pesquisas de silvicultura 

começaram pelo aproveitamento das essências indígenas27 para lenha e para 

indústria. Uma vez por semana, a Diretoria do Serviço Florestal fornecia um 

caminhão para que fossem realizadas várias excursões às matas virgens da Serra 

da Cantareira em busca de amostras de madeira e de sementes de árvores 

indígenas.  

Ressaltam-se as palavras do relator do Relatório de 1938, sobre as 

dificuldades encontradas na época:  

A serra da Cantareira oferece inexgotavel campo de observação 
florestal, indispensavel ao estudo da silvicultura paulista e das 
possibilidades biológicas, industriais e comerciais das nossas 
essencias indígenas.  
Em todas estas pesquisas fomos auxiliados grandemente pelos 
sementeiros e pelo auxiliar dos viveiros. 
Com este diminuto pessoal – 4 operarios – é que realizámos as 
viagens à Serra, desbravando matas, abrindo caminhos e colhendo 
precioso material para estudos. A condução de que dispomos, um 
caminhão cada terça-feira, auxilia-nos grandemente, pois sem este 
meio de transporte não nos seria possivel realizar viagens à Serra da 
Cuca – 20 klm. – e de lá transportar material científico (ACERVO, 
1938, p. 51). 

10. AULAS: uma vez que não existiam cursos especializados de silvicultura 

no país, foram incluídas aulas práticas e em forma de conferências, que eram 

administradas esporadicamente às escolas e, também, aos cursos de 

aperfeiçoamento e superiores de ensino (escolas superiores de agricultura, 

universidades de São Paulo etc.). No ano de 1937, quinze escolas perfazendo o 

total de 577 alunos visitaram o Museu para completar os conhecimentos dos 

respectivos cursos, ou então para colher novas informações sobre a botânica 

                                                           

27  Os relatórios anuais do Museu Florestal referem-se às espécies/essências nativas/locais como “indígenas”, 
denominação utilizada na época. Optou-se por manter o termo adotado nos documentos pesquisados. 
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florestal, aproveitamento de madeira e cultivo de florestas em geral. Como 

instrumento auxiliar do ensino de botânica geral e florestal, pastas de herbário eram 

preparadas para serem distribuídas aos alunos e suas escolas receberam 

ensinamentos práticos de como preparar material botânico para estudo. 

O Dr. Mansueto Koscinski proferia as aulas individuais e coletivas, na 

forma de palestras sobre reflorestamento, utilidade de madeiras, problema florestal e 

a sua importância, silvicultura, sementes florestais, indústria de celulose nacional e 

sua importância mundial, defesa da floresta contra incêndios, economia florestal em 

face do problema florestal brasileiro, colheita do material vegetal científico, seus 

encantos e dificuldades, botânica geral e botânica florestal, cronologia arbórea e o 

papel da fitoterapia na biologia da árvore.  

11. ESTATÍSTICA: organização de um fichário sobre as áreas 

reflorestadas do Estado, as áreas com florestas cultivadas e a porcentagem das 

áreas reflorestadas. Iniciado em 1936, esse serviço foi interrompido em 1938 por 

falta de inspetores florestais. Iniciou-se a estatística sobre as exportações e 

importações de madeiras pelo Estado de São Paulo. 

12. FICHÁRIO: apesar de o serviço ter sido projetado em 1927 por Octávio 

Vecchi e ter alcançado em 1931 aproximadamente trezentas fichas, as atividades de 

fichário foram iniciadas somente em 1936 com a contratação de uma escriturária. E 

foi no ano seguinte que o número de fichas e de assuntos começou a se multiplicar. 

Abrangia a catalogação de todas as denominações do material botânico e de 

madeiras; das sementeiras; da colheita de sementes; das estatísticas – tanto 

florestal como da Seção Técnica; do pessoal e da inflorescência e frutificação de 

essências florestais. Em um ano de atuação, alcançou 7.735 fichas. 

Em 1944, o serviço se ramificava em três sentidos: confecção de fichas 

novas ou permanentes, novos lançamentos dos resultados das pesquisas em fichas 

já existentes e confecção das fichas para o acompanhamento do material de 

permuta, propaganda ou colaboração com as demais seções. 

13. ENTALHE: o serviço de entalhação teve início em 1937. Reunia a arte 

ao ensino, pois eram rigorosamente observadas as dimensões e a posição das 

folhas, flores e frutos, para que cada entalhe servisse como demonstração botânica 

da espécie. Antonio Oppido, contratado para ser o primeiro entalhador oficial do 



 

  126 
 

Estado de São Paulo, trabalhava na oficina do Serviço Florestal, mas reportava-se à 

Chefia da Seção Técnica para discutir e fazer os desenhos para os entalhes das 

amostras científicas para o Museu Florestal. Antonio Alves, o segundo entalhador do 

estado, era ajudante. Após a aposentadoria de Oppido ninguém o substituiu.  

14. DESENHO: eram poucos desenhos no início e foram feitos a mão por 

Mansueto Koscinski, o Chefe da Seção Técnica, inclusive fora do horário do 

expediente. A partir de 1936, com a contratação de um desenhista, houve um 

aumento no número de gráficos, desenhos e letreiros. 

15. CARPINTARIA: aproveitado um carpinteiro especializado que fora 

contratado para compra de madeiras, organizou-se um banco de carpintaria no 

museu, sendo ali confeccionadas pequenas amostras de madeira para estudo das 

essências indígenas e de seu aproveitamento prático. Experimentalmente foram 

confeccionados objetos de madeira que passaram a fazer parte do mostruário do 

museu. Esse posto auxiliava também no desdobramento, catalogação, arquivo, 

secagem, identificação, conservação e estudo de madeiras. Consta no relatório: 

Os serviços desta sub-divisão tornam-se bastante necessarios 
devido a distancia que nos separa da oficina, pois muitos estudos 
tem que ser acompanhados pelo desdobramento da madeira na 
hora, nas dimensões e cortes indicados pelo técnico e isso só seria 
possível com uma oficina situada no mesmo edifício, com laboratorio 
de pesquisas ou bem perto deste (ACERVO, 1938, p. 118). 

16. FOTOGRAFIA e CINEMA: organizado em janeiro de 1939 com a 

contratação do fotógrafo profissional Sr. Waldomiro Ract, o gabinete fotográfico foi 

instalado no pavimento térreo do museu. Várias fotografias foram tiradas para 

exposições e para serviços de propaganda para o país e para o exterior.  

Em seguida, foi organizado o cinema. Sob a direção científica do Chefe da 

Seção Técnica e da orientação técnica do referido fotógrafo-operador teve início a 

filmagem (das fitas) para exibição no cinema do museu. Tanto a fotografia quanto o 

cinema prestaram inestimáveis serviços às pesquisas, à propaganda e ao ensino. 

Foram realizadas projeções para altos funcionários do Estado, inclusive para o 

interventor federal Dr. Adhemar de Barros, o Sr. Major Levy, o Secretário da 

Agricultura, além de visitantes de outros estados e países que também assistiram e 

apreciaram o cinema educativo.  
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Embora o cinema educativo tenha iniciado suas atividades somente em 

1941, a abertura do museu aos domingos em 1944, ensejou o aumento do público, 

tornando-se insuficiente o espaço destinado no porão. Foi, então, transferido para 

uma das salas do andar superior, provisoriamente adaptada com cortinas e cadeiras 

(ACERVO, 1944, p. 3). Consta no Relatório de 1944 que o jornal O Estado de S. 

Paulo, em 20 de setembro, escreveu sobre o cinema: 

Estes filmes constituem uma das atrações do Museu. Deve se em 
bôa parte à sua exibição regular a grande afluência de visitantes é 
admirável (à) instituição, que é visitada principalmente aos domingos, 
dias em que para alí acorre uma multidão tão numerosa, que o 
regime de fila já se pôs em vigor (ACERVO, 1944, p. 3-4). 

 
Figura 78 – Cartazes e chamadas de filmes educativos exibidos no cinema do museu. 

Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

O Relatório de 1944 conta também que a “filmoteca” não estava 

aparelhada para atender o público numeroso. Por solicitação, o Gabinete da 

Coordenação dos Assuntos Interamericanos emprestou os filmes educativos que 

vinham juntos com os respectivos aparelhos sonoros de projeção. Isto ocasionou 

maior variedade de filmes projetados, sendo eles de “cunho didático, sôbre a 
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higiene, alimentação, agricultura, silvicultura, pecuaria, horticultura, indústria e 

comércio de madeiras, geografia e outros” (ACERVO, 1944, p. 4). Essa nova fase do 

cinema educativo foi inaugurada pelo então Interventor federal Dr. Fernando Costa. 

As filmagens realizadas pelo gabinete fotográfico prestaram serviços 

relevantes para a Seção Técnica e para a silvicultura, assim discriminados: 

Auxílio às experiências e pesquisas – A maior parte dos estudos, das 

pesquisas e das experiências era realizada no campo e nas matas, fora do 

laboratório. Os perigos para a execução do serviço eram constantes, como, por 

exemplo, atravessar barrrocas fundas ou subir em árvores de trinta metros para 

colher material botânico e madeira. A filmagem possibilitava aperfeiçoar e orientar 

serviços futuros. Dessa maneira, tornava-se um aspecto ao mesmo tempo vantajoso 

e desvantajoso, porque não só trazia elementos que poderiam ter passado 

despercebido pelo funcionário, como também avaliava sua eficiência no 

cumprimento do serviço. Pela possibilidade da rotação lenta e repetida, a filmagem 

se mostrou muito mais eficiente do que a fotografia fixa. 

Importância didática – Para o ensino, as filmagens das matas e dos 

fenômenos que nela ocorrem tiveram um valor incalculável. Por meio dos filmes, as 

crianças e os adultos puderam ver certos fenômenos da natureza que dificilmente 

poderiam ser vistos a não ser nas telas, uma vez que durante as chuvas, por 

exemplo, não iriam se arriscar em viagens às serras distantes. Mais de mil alunos de 

vinte e duas instituições de ensino assistiram filmes no Museu Florestal no ano de 

1939. Também foram projetados em outras instituições de ensino – Escola Álvares 

Penteado, em São Paulo. No Relatório Anual de 1939 (ACERVO, 1939, p. 75) 

consta a informação de que os filmes do museu eram de 16mm, não inflamáveis, 

permitindo que a sua projeção fosse feita sem perigo algum e sem a necessidade de 

uma cabine especial ou de instalações próprias.  

Propaganda – Sendo o único centro de pesquisas oficiais de silvicultura no 

país, o Museu Florestal era visitado por muitos estrangeiros, tanto turistas quanto 

estudiosos, técnicos e diplomatas. As projeções das filmagens facilitavam muito a 

demonstração de todo o serviço técnico de campo e as riquezas das matas, 

tornando-se um poderoso meio de propaganda.  
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Controle dos serviços e documentação histórica – Nesse caso, “o filme 

substitui o relatório mais perfeito que se possa imaginar” (ACERVO, 1939, p. 79). O 

filme ilustrava todas as dificuldades de uma colheita, por exemplo.  

 

Figura 79 – Antiga sala de projeção do cinema/auditório com mobiliário-acervo (S.D.). 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

Entre agosto de 1953 e agosto de 1954, o salão do auditório do cinema foi 

dotado de novo mobiliário, recebendo doze conjuntos de cinco cadeiras cada. 

Também foi reformado o laboratório cinematográfico e instalada nova tela de cinema 

(ACERVO, 1954, p. 11). “Quando o cinema foi desativado, a sala foi utilizada como 

auditório para palestras técnicas, permanecendo o acervo de cadeiras original, feito 

exclusivamente para essa finalidade” (MACHADO, 2002, p. 17). 

3.1.2  Divulgação e propaganda 

Em 1938, o museu participou de exposições no Rio de Janeiro e em São 

Paulo com o objetivo de fazer propaganda da silvicultura e do reflorestamento. No 

Relatório Anual desse ano (ACERVO, 1938, p. 119-122) constam os problemas 

enfrentados com “o desmantelamento do mostruário permanente do Museu”, uma 

vez que eram enviados objetos para as exposições e, muitas vezes, nenhum deles 
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era devolvido, nem as fotografias. Tal fato poderia causar futuros constrangimentos, 

conforme relata o Chefe do Museu em 1938: 

O nosso Museu, que é o único Museu Florestal da America do Sul, e 
no gênero, talvês o único no mundo, é muito visitado, como prova a 
estatística dos visitantes, e tem recebido visitas de extrangeiros 
ilustres, de sábios, etc., que já o conheciam de nome, de fora do 
nosso país. 
Assim, recebemos a grata visita do Professor Raul Wernicke, da 
Universidade de Buenos Aires, o qual passou por São Paulo, em 
companhia de diversos professores, com o especial intuito de ficar 
conhecendo o nosso Museu. O mesmo acontecendo com o pessoal 
do Serviço Florestal do Colorado, (U.S.A.) que, aproveitando a 
parada do Vapor no Porto de Santos, veio de taxi até esta capital só 
para ver o Museu Florestal de São Paulo. Qual seria o nosso 
desapontamento si tão honrosas visitas encontrassem as salas 
vasías, as amostras fora! (ACERVO, 1938, p. 120).  

Sugeriu-se, então, a formação de um mostruário exclusivo destinado às 

exposições e que fosse exigida, como condição primordial, a devolução do material 

logo após o encerramento do evento. 

O jornal A Gazeta, que circulava em São Paulo, fez uma matéria sobre o 

Horto Florestal em 10 de dezembro de 1939. A matéria, reproduzida em um relatório 

(ACERVO, 1939, p. 70-72), dizia: 

Na agitação da cidade fábrica, onde o divertimento, mesmo nos dias 
de descanço é o trabalho, vivem os paulistanos as 24 horas de todos 
os dias, procurando descobrir uma diversão para os nervos 
torturados em consequência do barulho continuado, que arrepia e 
neurasteniza. 
Por todos os recantos da cidade que se estende pelos quatro pontos 
cardeais, atingindo os limites externos da sua área de 124 
quilometros quadrados, erguem-se fábricas de tudo, atestando um 
dinamismo construtor, que não pára.  
----- 
É natural que os paulistanos anseiam, nos seus dias de folga, por um 
Oasis onde descancem e retemperem, haurindo o oxigênio puro, as 
forças gastas nas horas de trabalho continuado. Poucos recentes 
temos, no entanto, onde gosar a delicia de um descanço 
domingueiro.  
Um deles, porém, verdadeiro paraíso, não é, ainda, conhecido como 
precisa ser. 
O Horto Florestal, um convite gentil do engenheiro José Camargo 
Cabral, diretor do Horto, levou áquele encantador recanto da cidade, 
na beirada da Serra da Cantareira, um bando de jornalistas: padre 
João Baptista de Carvalho, Gumercindo Fleury, Nuto Sant´Ana, 
Euclydes de Andrade, Queiroga Junior, Lellis Vieira, Menotti Del 
Picchia, Corrêa Junior e Manuel Mendes. Os visitantes, tendo como 
cicerone Herculano Vieira, alto funcionário do Horto, e tambem 
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jornalista, puderam viver um dia ótimo, percorrendo as dependências 
todas, e o parque magnífico onde são colecionadas, tratadas, 
cultivadas, madeiras do país e do Estado, flores e frutos. 
[...] 
No museu florestal, Mansueto Koscincki, verdadeiro sóbrio, 
conhecedor profundo e classificador único das madeiras do país, 
sendo ainda, um mestre de botânica, prendeu os visitantes com a 
sua delicadeza e simplicidade, mostrando e explicando o valor 
excepcional das nossas madeiras riquíssimas, aplicaveis na 
indústria, na fabricação do papel de jornal e em mil coisas. 
A própria casa onde funciona o museu – que infelizmente não 
pudemos percorrer inteiramente – foi toda feita com madeira, de 
varios tipos sendo ela mesma uma amostra da nossa riqueza 
florestal.  
O museu é uma organização modelar, única, no genero, na América 
do Sul (ACERVO, 1939, p. 70-72). 

 

Figura 80 – Grupo de jornalistas visitando o museu – 1939. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

Para fomentar ainda mais a silvicultura, a Seção Técnica, em 1939, 

resolveu tomar parte na Jornada contra o Desperdício em Transportes, organizada 

pelo Instituto de Racionalização do Trabalho – IDORT, quando o Dr. Mansueto 

Koscinski – chefe da seção – aceitou o convite para realizar uma conferência em 20 

de dezembro no Salão Nobre da Escola de Comércio Álvares Penteado em São 

Paulo. Depois de um extenso discurso relacionando madeira, transporte e 

desperdício na palestra proferida, Mansueto enfatizou que a silvicultura baseia-se na 

racionalização e na organização que são teorias salvadoras que procuram 

restabelecer a harmonia e o equilíbrio necessários para o bem-estar geral 

(ACERVO, 1939, p. 47-69).  
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No ano de 1956, o então encarregado do Museu Florestal, Dr. Bento José 

Pickel, fez uma viagem a Ouro Preto, Minas Gerais para participar do I Congresso 

Nacional de Museus, organizado pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM 

Brasil, onde apresentou a tese intitulada Notícias sobre o Museu Florestal. Pickel fez 

parte da 1ª Comissão denominada “Museu e Ciência” (ACERVO, 1956, p. 12). 

3.1.3  Após a criação do Instituto Florestal em 1970 

Após 1965, os relatórios encontrados não mais apresentavam o 

detalhamento e nem citavam mais a Seção Técnica nem suas atividades. De 1970 

até 1990 não foi encontrado nenhum documento relatando as atividades do museu.  

A partir de 1991, existem diversas propostas elaboradas por profissionais 

da área de museologia, visando organizar a instituição, inclusive com pedidos para 

duplicação do acervo para que fosse montada uma exposição representativa do 

Instituto Florestal na feira que seria realizada no ano seguinte – por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,  

a ECO-92.  

Em um relatório do Serviço de Comunicação Técnico-Científica do período 

de 1991 a 1994, consta a visita do Rei Carl XVI Gustav e da Rainha Sílvia da 

Suécia.  

 

Figura 81 – Visita da Rainha Sílvia e do Rei Gustav da Suécia ao museu em 1992. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 
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Em 29 de maio de 1992, em um evento realizado no Museu Florestal 

“Octávio Vecchi”, com a presença do casal real, foi anunciada a mudança da 

denominação do Parque Estadual da Capital para Parque Estadual Alberto Löfgren 

para homenagear o naturalista sueco, fundador do Horto. O rei fez “pronunciamentos 

em que se declarou portador da tocha da 1ª Conferência Mundial das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia em 1972, 

trazendo-a para a abertura da 2ª Conferência” conhecida como “ECO-92 ou Rio-92 

que teria lugar no Rio de Janeiro nos dias que se aproximavam” (SÃO PAULO, 

2009, p. 64-66).  

Nesse mesmo ano, o museu participou efetivamente em diversos cursos e 

eventos, bem como recebeu visitas de grupos especiais, conforme o Relatório de 

Janeiro a Junho. Além dos reis da Suécia, visitaram também o Museu Florestal 

“Octávio Vecchi” o Cônsul Geral de Portugal e sua comitiva no mês de fevereiro; o 

príncipe Phillip da Inglaterra, acompanhado de técnicos e cientistas do Governo 

Britânico no mês de maio, e outras autoridades nacionais. 

Um relatório do ano de 1993 (Janeiro a Setembro/93) apresentava os 

pontos fortes, pontos fracos e tendências da Seção, assim como as alterações no 

quadro de funcionários, aquisição de equipamentos e participação do museu em 

eventos e exposições. Como pontos fortes nesse ano, estavam o início do inventário 

de peças do Museu, a sua inclusão no programa de correio eletrônico e banco de 

dados da Universidade de São Paulo, a divulgação dos projetos desenvolvidos junto 

à comunidade acadêmica, a adequação do seu piso inferior em espaços para 

exposições e apresentação teatral e musical. Nos pontos fracos, foram mencionados 

a falta de equipe especializada, falta de recursos, verbas e equipamentos etc. Como 

tendências, foram sugeridos o levantamento e maior controle do acervo Patrimonial, 

a publicação do Book do Museu Florestal, a sua reforma, adequação e restauro, a 

modernização da estrutura atual, entre outros. Consta ainda uma simples contagem 

do número de visitantes e do número de usuários atendidos. 

No Relatório de 1996, consta que em fevereiro foram feitos os registros 

fotográficos das peças para inventário. Algumas exposições ocorreram durante o 

ano e, em dezembro, houve a transferência do acervo do piso superior para o piso 

inferior, provavelmente pelos problemas estruturais (desabamento do forro) e pelas 

condições que a cobertura apresentava na época.  
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Em 1996, o museu foi fechado para reforma e reabriu em 2000, com nova 

equipe administrativa.  

3.1.4  A dimensão educacional do Museu Florestal “Octávio Vecchi”  

De acordo com o Relatório Técnico de 1939, a Seção Técnica pode ser 

considerada como uma verdadeira escola de silvicultura geral – e não tão somente 

de silvicultura aplicada – de ensino de botânica geral e florestal e da silvicultura 

como ciência.  

Desdobrando-se em vários métodos, conforme a necessidade do 

consulente, as escolas primárias foram contempladas pela Seção Técnica com 

ensinamentos gerais de botânica, acompanhados de demonstrações práticas com o 

intuito de instruir e despertar o interesse pelo estudo da natureza. Muitas escolas 

agendavam visitas, especialmente para as sessões de cinema, apreciadas como 

auxiliar para as atividades didáticas.  

 

Figura 82 – Visita de uma escola ao Museu Florestal. Data provável 1950. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

Quando procurada pelas instituições de ensino superior ou por 

professores, a Seção Técnica indicava os resultados das recentes pesquisas 

florestais e aconselhava métodos mais apropriados ao ensino superior da 

silvicultura. As instruções aos lavradores ou aos proprietários de florestas visavam a 

silvicultura aplicada, com denominação de lucros e despesas. Para os curiosos em 
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silvicultura, mesmo que ocupassem posição social importante, como governadores, 

políticos, médicos e cientistas de outras profissões, as respostas às consultas 

tiveram um diferencial visando a propaganda da silvicultura em geral e do 

reflorestamento em particular. 

Os engenheiros civis buscavam material para identificar madeiras para 

construção civil e indicações sobre o seu aproveitamento. Os industriais procuravam 

matérias-primas para os respectivos produtos manufaturados. Os cientistas 

estrangeiros queriam explicações sobre as curiosidades científicas da silvicultura no 

Brasil; os turistas e capitalistas eram curiosos sobre o valor da madeira brasileira 

para fins diversos (ACERVO, 1939, p. 35-38). 

O Relatório Anual de 1944 apresenta uma matéria do jornal O Estado de S. 

Paulo, de 20 de setembro que avaliava o papel didático do museu: 

A função propriamente educativa do Museu Florestal do Estado, 
resume-se nas suas actividades de ordem cultural, quér expondo os 
seus mostruários, ao público, quer divulgando trabalhos sôbre 
silvicultura, como sejam conferências, comunicados, filmes e obras 
impressas, tudo colimando o duplo fim de esclarecer os nossos 
lavradores sôbre a necessidade e utilidade do reflorestamento e 
propiciar, assim, a criação de uma “mentalidade florestal”, o que é 
justamente um dos objetivos da campanha encetada pelo Governo 
através da Diretoria do Serviço Florestal do Estado, com frequencia, 
consultas sôbre assuntos de botânica e silvicultura, baseando-se as 
respostas nos resultados dos estudo e pesquizas que se realisam em 
suas secções... (ACERVO, 1944, p. 4-5) 

A gestão atual do Museu Florestal "Octávio Vecchi" organizou uma cartilha 

ilustrada (Figura 83) na qual apresenta o museu e prepara os alunos para futuras 

visitas. De maneira lúdica, a cartilha distribuída às escolas apresenta textos que 

destacam a importância da conservação das florestas e incentivam a sensibilização 

ambiental. Outras iniciativas de produção de materiais lúdicos foram realizadas; 

mas, por falta de funcionários e pelo acúmulo de outros serviços de expediente, a 

cartilha deixou de ser reproduzida e as outras atividades voltadas à educação 

ambiental foram arquivadas na possibilidade de serem retomadas futuramente.  
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Figura 83 – Cartilha ilustrada distribuída para escolas. 
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

3.1.5  A educação ambiental no museu 

Desde a sua idealização, o Museu Florestal “Octávio Vecchi” teve uma 

iniciativa pioneira ao divulgar temas florestais, fato que o transformou em guardião 

de um importante acervo de essências nativas e exóticas e também em promotor e 

difusor de conhecimentos para a conservação da natureza.  

Ressalvadas as diferenças temporais e de contexto, as atividades técnicas 

e educacionais exercidas pela instituição, fomentando um pensamento ambiental na 

sociedade daquela época, podem refletir alguns dos princípios do que, na época de 

hoje se conceitua como Educação Ambiental. 

O tema de educação ambiental surgiu na década de 1970 como um 

processo para orientar e articular as experiências educativas de maneira 

interdisciplinar, visando promover a percepção do meio ambiente de forma 

integrada.  

Segundo a IF Série Registros nº 12, na década de 1980 foram implantados 

Programas de Uso Público nas Unidades de Conservação do Instituto Florestal a fim 

de proporcionar a “integração do homem com a natureza, visando a formação de 
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uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, bem como seu engajamento 

na conservação do meio ambiente” (SÃO PAULO, 1994, p. 24). Como o Museu 

Florestal “Octávio Vecchi” está situado dentro de uma Unidade de Conservação, que 

é o Parque Estadual Alberto Löfgren, os programas implantados pelo Instituto 

Florestal para as unidades também abrangiam o museu.  

Durante nossas pesquisas, percebeu-se que o museu esteve engajado 

nesta causa. Com efeito, foi encontrada alguma literatura de educação ambiental e 

ainda alguns projetos para implantação de práticas visando à sensibilização do 

visitante acerca das questões ambientais. Proposto para ser realizado entre abril de 

1991 e janeiro de 1992, o Projeto de Educação Ambiental – Museu Florestal 

“Octávio Vecchi” – Um instrumento para a vivência ambiental – visava alertar os 

visitantes sobre as constantes degradações que o museu e seu entorno vinham 

sofrendo – pichações, vitrais quebrados e lixo ao redor do edifício. Não foram 

localizados documentos que comprovassem a implantação desse projeto. Algumas 

exposições relacionadas com o tema meio ambiente aconteceram no andar térreo 

em alguns anos da década de 1990. 

Em 2006, três educadoras28 realizaram uma pesquisa (SOUZA et al., 2007) 

a fim de sistematizar e implementar as iniciativas de educação ambiental a serem 

desenvolvidas no Museu Florestal “Octávio Vecchi” no primeiro semestre de 2007. O 

público-alvo das ações seriam os alunos de ensino fundamental I e II, ensino médio 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Os temas que comporiam as 

ações seriam os biomas brasileiros, formas de conservação e preservação do meio 

ambiente e reciclagem. A ação era composta de uma palestra, exibição de vídeo de 

acordo com a idade dos alunos e visita monitorada à exposição permanente no piso 

superior do museu. Um ofício foi enviado para cada uma das treze coordenadorias 

regionais de educação da Secretaria para que divulgassem às respectivas unidades 

educacionais para que pudessem agendar as visitas ao museu.  

Um levantamento feito pelas pesquisadoras mostrou que, durante todo o 

ano de 2006, apenas catorze escolas visitaram o museu. Após a divulgação das 

ações junto às coordenadorias de ensino, quatro escolas agendaram visitas; a 

primeira escola programou quatro visitas no mês de março de 2007, em dias 

                                                           

28 Jéssica do Nascimento Souza, Elaine Aparecida Rodrigues e Rejane Esteves. 
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diferentes, com classes diferentes; a segunda escola agendou doze dias no mês de 

abril de 2007 para visitas igualmente com classes diferentes; no mês de maio de 

2007, a terceira escola programou uma visita para oitenta alunos da mesma série; o 

agendamento da última escola incluiu duzentos alunos de 1ª e 2ª séries 

(SOUZA et al., 2007, p. 67-69). 

 Segundo as autoras,  

Pode-se concluir que o próprio acervo permanente do Museu 
Florestal, bem como as exposições temáticas, constituem 
importantes veículos de sensibilização para a questão ambiental. 
Estas ações, entretanto, mostravam-se fragilizadas pelo número 
reduzido de visitantes. A divulgação das ações de Educação 
Ambiental junto às coordenadorias regionais de educação já 
apresenta resultados satisfatórios, observados no incremento dos 
agendamentos realizados pelas escolas. (SOUZA et al., 2007, p. 69). 

Mais recentemente, outro grupo de educadores29 fez uma análise das 

atividades de educação ambiental que são realizadas no Parque Estadual Alberto 

Löfgren onde está situado o Museu Florestal “Octávio Vecchi”. Concluíram que: 

É grande o número de visitantes no Parque Estadual Alberto Löfgren, 
que possui trilhas interpretativas e atrativos variados. No entanto, o 
Programa de Educação Ambiental não apresenta uma política 
definida ou uma diretriz estabelecida. Faltam parcerias formais e 
maiores investimentos em recursos humanos, materiais e 
financeiros. As atividades de Educação Ambiental são desenvolvidas 
principalmente com escolares. Com as comunidades do entorno 
apenas o Programa de Jovens. Os trabalhos desenvolvidos com 
escolares, público em geral e comunidades do entorno procuraram 
sensibilizar os visitantes, através da educação ambiental, da 
importância da conservação do meio ambiente e são estratégias de 
grande importância para proteção dos patrimônios natural e histórico-
cultural abrigados por essa Unidade de Conservação (ANDRADE et 
al., 2009, p. 237). 

3.1.6  Atividades artísticas e culturais 

Além da exposição de seu acervo permanente no pavimento superior, o 

Museu Florestal “Octavio Vecchi” tem realizado exposições temporárias, palestras, 

eventos artísticos e outras atividades no pavimento térreo e no auditório (ANEXO D). 

 

                                                           

29 Waldir Joel de Andrade, Marilda Rapp de Eston, Cristiane Incau Pinto Pimentel e Sueli Herculiani. 
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3.2  O Museu Florestal “Octávio Vecchi” – perfil institucional contemporâneo 

Partindo das informações coletadas em entrevista com Roselaine de 

Barros Machado, responsável pela instituição desde 1998, foi possível traçar um 

panorama contemporâneo do museu. 

Subordinado ao Serviço de Comunicações Técnico-Científicas (ANEXO B) 

do Instituto Florestal, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o 

Museu Florestal “Octávio Vecchi” é considerado um museu de ciências.  

Além de suas ações corresponderem ao tripé do campo de ação 

museológico – preservação, pesquisa e comunicação –, o museu tem o objetivo de 

prestar informações que conscientizem ambientalmente seus visitantes. A instituição 

opera atualmente com três funcionários e cinco estagiários em dois turnos.  

Está localizado no Parque Estadual Alberto Löfgren em área inserida na 

zona núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, 

unidade protegida pelo instrumento Tombamento, Resolução nº 18, de 4 de agosto 

de 1983, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico – CONDEPHAAT. Portanto, o prédio do Museu Florestal “Octávio Vecchi” é 

tombado, embora não haja instrumento específico de tombamento para o acervo. 

Apesar de ter recebido a denominação original de Museu Florestal, a 

caracterização básica do acervo é madeira. Composto de aproximadamente três mil 

peças, com seu estado geral de conservação considerado bom. As madeiras estão 

adaptadas à umidade do ambiente.  

As peças têm uma ficha de cadastro. A grande maioria foi analisada e 

identificada na gestão anterior, ocasião em que o museu esteve fechado ao público, 

uma vez que havia mais funcionários e, provavelmente, um dos profissionais se 

encarregava da documentação museológica. Hoje, algumas peças que foram 

doadas recentemente estão registradas, mas não em fichas. Foram feitas algumas 

tentativas para que a documentação fosse informatizada, com programa 

desenvolvido especificamente para o museu, mas as informações se perderam e, 

por ora, o método foi descartado. Devido ao acúmulo de serviço do dia a dia e ao 

exíguo número de funcionários, lacunas vão se formando. Parte do acervo está 

fotografada. 
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Atualmente, menos da metade do acervo está em exposição permanente. 

Existem muitas peças feitas pela Escola de Charão e pela Escola de Xilografia do 

Horto Florestal que não estão expostas. Quando da reabertura do museu, a nova 

administração não encontrou diversos itens que constavam nas fichas e nas 

fotografias antigas. Talvez pela dificuldade de manutenção, como os quadros do 

herbário, tenham sido descartados ou levados para local desconhecido. 

A estrutura técnico-administrativo-expositiva ocupa toda a área construída 

do museu que é de aproximadamente 1000m2. Na nova administração, a prioridade 

foi a instalação de um auditório, com cadeiras que estavam em uma das salas do 

andar superior, para que o acervo além de visto pudesse ser utilizado. O pavimento 

superior abriga a exposição permanente, além de uma pequena sala utilizada pela 

responsável do museu. No pavimento térreo, três salas abrigam exposições 

temporárias e uma sala acolhe a administração e a reserva técnica. Apesar da área 

considerável, falta espaço para abrigar confortavelmente o setor técnico-

administrativo. 

Em trabalho constante, com projetos e propostas, o Museu Florestal 

“Octávio Vecchi” tem direcionado seus esforços para atender ao Estatuto dos 

Museus, instituído pela Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 200930. 

Entende-se que, por intermédio do acervo e das atividades que oferece à 

sociedade, o museu procura atender aos princípios fundamentais dos museus. Em 

outros termos, visa valorizar a dignidade humana, promover a cidadania, cumprir 

uma função social, valorizar e preservar o patrimônio cultural e ambiental, facilitar a 

universalidade do acesso, respeitar e valorizar a diversidade cultural e promover o 

intercâmbio institucional.  

Nas palavras da responsável entrevistada, denota-se a existência de uma 

visão holística e uma dedicação ao conduzir o Museu Florestal “Octávio Vecchi”: 

Eu enxergo o museu e a questão ambiental como um todo. O artista 
vem aqui falando da cidade, está falando de meio ambiente. Não 
está falando especificamente da floresta, da árvore. Ele está falando 
do conjunto. Nós fazemos parte disso tudo morando no mato ou 
morando na cidade. Então, meio ambiente na minha visão é tudo. E 

                                                           

30    Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm.  
       Acesso em 22 mai. 2011. 
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conservação ambiental também. Você tem que pensar na poluição 
da cidade, você tem que pensar no bem estar. 
Quanto à valorização da vida, o fato de estar dentro de um parque, o 
museu permite uma visitação extra; o visitante já tem uma relação 
com o meio ambiente e vem nos conhecer. Sempre procuramos dar 
acesso à cultura, à arte. É um público bastante diversificado de todas 
as classes e normalmente de todas as idades. Você tem desde a 
criança que vem com o pai – geralmente é a criança que tem 
curiosidade de entrar – você tem também grupos de terceira idade 
que vêm visitar. Então temos a criança, as escolas, o adulto em geral 
e a terceira idade. Em termos de valorização à vida, essa 
preocupação com a preservação da vida, do meio ambiente 
possibilita o acesso a vários grupos sociais. No andar de baixo temos 
a preocupação de manter o acesso gratuito que é justamente para 
não ter um inibidor de a pessoa visitar se ela não pode visitar o andar 
de cima. Tem a cobrança de ingresso que é para controle de acesso, 
para não entrar um grupo grande fazendo bagunça e não podermos 
controlar. O preço é relativamente simbólico perto de outros museus. 
O acesso é muito importante e essa preocupação de fazer várias 
exposições durante o ano é justamente oferecer um atrativo 
diferente. Então, a pessoa que normalmente frequenta o parque 
pode visitar o museu. O parque, além de ser uma atração para a 
família que vem com a criança para brincar, tem pessoas que fazem 
caminhadas quase todos os dias. A cada dois meses, pelo menos, 
elas podem encontrar uma exposição diferente. O contato das 
pessoas com a arte é muito importante. Esse contato de ela entrar, 
dar uma olhada, se sensibilizar com algumas coisas, gostar ou não 
gostar do que o artista fez ou algum enfoque que nós demos, 
também é a participação com a opinião própria. É a pessoa 
participando enquanto cidadã e também de sempre estar 
aprendendo alguma coisa, porque cada um processa uma 
informação diferente de acordo com seu histórico, com seu 
conhecimento.  

No Diário Oficial de 14 de julho de 1998 foi publicada a Portaria nº 7 

criando o Estatuto do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. Tal documento estabeleceu 

“competências, condutas administrativas e técnicas, atribuições e procedimentos 

para o Museu e para o público”. Também regulamentou a cobrança de ingressos, 

estabelecendo o direito “sobre uso da imagem, estipulando que 70% do valor 

arrecadado ao Fundo Especial de Despesa deverá ser restituído ao Museu” 

(MACHADO, 2002, p. 18).  

Os recursos básicos de fomento que o Museu Florestal “Octávio Vecchi” 

recebe vêm do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Instituto 

Florestal. Além disso, alguns recursos extras vêm de projetos de restauro de acervo 

aprovados pela Lei Rouanet, que dependem de patrocínio para serem executados. 



 

  142 
 

Existem outros projetos em trâmite ou sendo elaborados, aguardando novos 

recursos.  

Dois dos três atuais funcionários lotados no museu possuem bastante 

experiência e trabalham juntos desde a reabertura em 2000. Quando chegaram, 

todo o acervo estava guardado em caixas. Foram conhecendo os itens e definindo 

como seria montada a exposição permanente. Posteriormente, a responsável pela 

instituição formou-se Especialista em Museologia, agregando muita informação. 

Mesmo com número reduzido de funcionários, o museu tem funcionado 

praticamente todas as semanas nos últimos onze anos, abrindo suas portas de terça 

a sexta e aos domingos. Por uma questão de preservação do piso, o museu não 

abre para o público em dias chuvosos. O ingresso para visitar a exposição 

permanente custa três reais. Menores de 8 anos e maiores de 60 anos não pagam, 

e estudantes pagam metade da entrada. É obrigatório o uso de pantufas para a 

visita ao pavimento superior.  

Algumas vezes, o Museu Florestal fez o empréstimo de itens do acervo e 

realizou exposições itinerantes. Já levaram uma exposição para o Metrô e para 

escolas. A não continuidade dessas atividades deve-se à falta de funcionários e de 

recursos, como, por exemplo, um veículo sempre disponível para o transporte que 

poderia facilitar esse tipo de atuação.  

Apesar de o museu funcionar e atender a seus objetivos, algumas 

instalações poderiam ser mais bem adequadas para abrigar funcionários e público 

com mais conforto. Não há banheiros adaptados para cadeirantes, nem elevadores 

para atender a universalidade de acesso. Há falta de espaço adequado aos 

funcionários na área administrativa; a reserva técnica não está fechada 

adequadamente, entre outros problemas. Existem algumas intenções de melhorias 

dentro do planejamento anual. A parte estrutural aguarda a instalação de armários 

deslizantes para a reserva técnica. O planejamento das atividades e exposições que 

o museu abrigará durante o ano, é elaborado geralmente no mês de outubro e está 

completamente fechado no mês de janeiro do ano seguinte. Também existem 

algumas intenções de projetos a serem enviadas para a Lei Rouanet ou para outras 

fontes de incentivo, visando o restauro do museu e de algumas peças.  
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O museu é provido de alarme e mantém um guarda nas suas proximidades 

durante vinte e quatro horas. O parque tem guardas vigilantes, mas o museu exige 

serviço específico de segurança e de um atendimento mais cuidadoso.  

Atualmente, devido à diversidade de tarefas dos funcionários, o museu não 

tem promovido estudos para o público, nem ações educativas, como as oficinas que 

funcionaram em outros tempos. Suas atividades principais estão voltadas para o 

lazer e para a cultura. Todo último domingo do mês acontece um sarau no auditório 

da instituição. É uma atividade gratuita, de livre acesso ao público de todas as 

idades. Como dito anteriormente, durante todo o ano há exposições que ocupam o 

pavimento térreo do museu. A cada quinze ou trinta dias a sala Antonio Oppido 

acolhe exposições de arte, exposições temáticas com causas ambientais, sociais, 

mundiais etc. como é o caso da exposição cujo tema baseia-se na PAZ e que já se 

realiza uma vez por ano há quase uma década. De maneira geral, as exposições 

são voltadas à vocação e tipologia do museu, tendo o meio ambiente como tema. 

Suas atividades são comunicadas aos veículos de mídia virtual para 

divulgação em portais e em sites. Jornais da região norte de São Paulo abrem 

espaço, às vezes, para divulgar as atividades, ao contrário dos jornais de grande 

porte que raramente publicam alguma matéria sobre o museu.  

A monitoria é treinada pelo funcionário mais experiente que trabalha no 

museu desde a reabertura e também pela cartilha com instruções básicas 

desenvolvida para treinamento. Dependendo do grupo visitante, existe a 

preocupação da adequação da linguagem. Grupos de escolares precisam agendar a 

visitação com antecedência. Durante as monitorias, sempre que a dinâmica do grupo 

ou visitante permitir, são enfatizadas as graves questões ambientais do planeta, 

buscando despertar a conscientização ambiental. Há falta de um profissional da área 

do ensino para aprimorar o discurso da educação ambiental como instrumento de 

efetivação da sensibilização para as questões referentes ao meio ambiente.  

Nos dias de hoje, dois sites trazem informações sobre as atividades e 

exposições que acontecem no Museu Florestal “Octávio Vecchi”: 

www.iflorestal.sp.gov.br/museu/index.asp e www.museuflorestal.blogspot.com. 
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QUARTA PARTE 

4.    O PENSAMENTO E A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL  
NO MUSEU FLORESTAL “OCTÁVIO VECCHI” 

Os pressupostos que deram início a este trabalho foram fortalecidos pela 

constatação de duas verdades: o conhecimento nos moldes interdisciplinares 

promovido e difundido com as atividades do Museu Florestal “Octávio Vecchi”, e o 

resultado dos estudos para o reflorestamento que têm grande potencial como objeto 

de estudo e como fonte de pesquisa para o registro da história ambiental paulista e 

brasileira. Resta-nos agora compreender a origem do pensamento ambiental 

disseminado pelo museu e de que maneira a instituição pode construir ou despertar 

a conscientização nos funcionários e visitantes sobre os problemas atuais do meio 

ambiente 

Para tanto, esta quarta parte do trabalho foi analisada em duas vertentes. 

A primeira vertente teve como objetivo analisar e compreender como se deu a 

origem e a trajetória do pensamento ambiental no Museu Florestal “Octávio Vecchi”, 

a partir de sua origem no âmbito do Brasil. A fonte de pesquisa foi o acervo 

documental da instituição (relatórios anuais, expediente, testemunhos, anotações 

etc.) e o levantamento bibliográfico.  

Na segunda vertente, baseando-se na interpretação de entrevistas 

realizadas com os funcionários e visitantes, a análise objetivou compreender como o 

museu pode contribuir para a construção, para o despertar ou para o fortalecimento 

da conscientização ambiental de seus funcionários e visitantes. Com efeito, de 

acordo com Martinez, 

os museus são instituições que, por suas características 
intrinsecamente multifacetadas de preservação, pesquisa e 
comunicação, podem desempenhar papéis ativos na 
consciência política e na mudança social, excitar curiosidades, 
reflexões, pesquisas e o ensino da história ambiental paulista e 
nacional, mundial até. Agentes produtores e reprodutores de 
valores sociais e culturais, os museus podem tratar dos 
problemas enfrentados pela sociedade do século XXI e 
incentivar a busca de soluções para os dilemas que ela 
encontra em sua trajetória coletiva, suas expectativas e 
necessidades existenciais no presente e no futuro. Ao 
conservar, expor, problematizar e refletir sobre os registros 
materiais e imateriais das múltiplas formas de interação dos 
indivíduos, grupos humanos, classes sociais, estados e o 
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conjunto da ação antrópica na biosfera, os museus podem criar 
espaços de valorização da cidadania, pela demonstração e o 
questionamento não apenas do passado, mas, principalmente, 
do tempo atual, esse amálgama do passado e do tempo 
presente (MARTINEZ, 2009, on-line). 

 
4.1  O Pensamento Ambiental 

A consciência crítica acerca da degradação ambiental é constantemente 

citada como um fenômeno do mundo contemporâneo. No Brasil, “tende a ser 

considerada uma realidade recente e importada, uma difusão do debate europeu e 

norte-americano das últimas décadas” (PÁDUA, 2002, p. 10). 

Ao estudar a evolução do pensamento político brasileiro registrado em 

documentos anteriores ao século XX, o historiador José Augusto Pádua  

(2002, p. 11) percebeu uma perspectiva até então inexplorada por pesquisadores do 

pensamento ecológico: “a preocupação intelectual com a degradação do ambiente”.  

Em seu livro Um sopro de destruição: pensamento político e crítica 

ambiental no Brasil escravista (1786-1888), Pádua analisou cinquenta autores do 

período referido e conseguiu “documentar a manifestação no Brasil colonial e 

imperial de um pensamento „ambiental‟ original e precoce”, muito anterior às 

formulações modernas e contemporâneas que foram divulgadas a partir de meados 

do século XX (FRANCO; DRUMMOND, 2004, p. 146).  

Entre os autores analisados por Pádua, destacam-se José Gregório de 

Moraes Navarro, Baltasar da Silva Lisboa e José Bonifácio. Tais autores foram 

considerados “fundadores da crítica ambiental brasileira, que não eram 

„ambientalistas‟ no sentido moderno da palavra, mas pensadores preocupados com 

o destino do Brasil como um todo” (FRANCO, 2003, p. 393).  

Segundo Pádua, os intelectuais analisados, de modo geral, 

não defenderam o ambiente natural com base em sentimentos de 
simpatia pelo seu valor intrínseco, seja em sentido estético, ético ou 
espiritual, mas sim devido à sua importância para a construção 
nacional. Os recursos naturais constituíam o grande triunfo para o 
progresso futuro do país, devendo ser utilizados de forma inteligente 
e cuidadosa. A destruição e o desperdício dos mesmos eram 
considerados uma espécie de crime histórico, que deveria ser 
duramente combatido. 
[...] 



 

  146 
 

A destruição do ambiente natural não era entendida como um “preço 
do progresso”, como na visão dominante, mas sim como um “preço 
do atraso” (PÁDUA, 2002, p. 13). 

Mesmo que esse tenha sido o foco das críticas sobre o que observavam na 

época, supõem-se serem essas manifestações as precursoras do retorno do olhar 

para a natureza, após séculos de colonialismo predatório. 

Pádua retrocedeu mais no tempo em busca das fontes teóricas do 

pensamento ambiental de José Bonifácio. Apurou que eram “fortemente enraizadas 

no chamado „iluminismo luso-brasileiro‟” e muito semelhantes às críticas feitas por 

outros autores da época. Constatou também que 

esses autores não escreveram a partir de iniciativas isoladas, mas sim 
como parte de um grupo bastante coerente em suas características 
intelectuais e sociais. Um grupo, do qual fazia parte proeminente o 
próprio Bonifácio, que pode ser considerado fundador da crítica 
sistemática da destruição ambiental no Brasil. A gênese desse grupo, por 
outro lado, possuiu dois epicentros institucionais bem definidos: a 
Universidade de Coimbra posterior à reforma de 1772, quando o ensino 
superior português começou a afastar-se do domínio da escolástica 
medieval, aproximando-se das novas ideias de filosofia natural e 
economia política que então se desenvolviam na Europa, e a Academia 
Real das Ciências de Lisboa, fundada em 1779 (PÁDUA, 2002, p. 13-14). 

O autor conta que 866 jovens brasileiros – alguns da elite social do Brasil – 

formaram-se naquela universidade entre 1722 e 1822, tendo uma minoria absorvido 

“as concepções de filosofia natural, direito e economia – e também o espírito 

pragmático e progressista – que caracterizaram o Iluminismo europeu”. Quando 

voltaram ao Brasil, essa “geração ilustrada” passou a criticar o sistema brasileiro de 

produção – agricultura – declarando-o ineficiente por produzir pouco e predatório por 

não conservar a natureza (PÁDUA, 2002, p. 14). 

Pádua constatou duas vertentes nas constantes críticas à destruição da 

natureza. Uma criticava a tecnologia e o descaso ambiental, aparecendo 

“principalmente em associações que começaram a surgir: Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Medicina e Imperial Instituto Fluminense 

de Agricultura. Só que eram associações muito ligadas ao poder imperial”. E os 

intelectuais „não botavam o dedo na ferida do escravismo” (PÁDUA, 2001, on-line). 

A outra vertente é a dos abolicionistas. [...] Eles apontavam a 
escravidão como eixo da degradação, mas após a abolição de 1888 
a destruição não só continuou como aumentou. 
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Na virada do século XIX para o XX, com tecnologia industrial e 
abertura de novas fronteiras, a devastação e a urbanização 
aumentaram. E o fim da escravidão de modo nenhum representou o 
fim da obra da escravidão. (PÁDUA, 2001, on-line). 

A Coimbra do início do século XX e suas escolas – a Universidade, a 

Academia e a Escola Nacional de Agricultura, entre outras – eram consideradas 

como irradiadoras de valores, crenças e ideologias. Presume-se, então, que Octávio 

Vecchi tenha fortalecido seus ideais de conservação da natureza enquanto 

estudante e na convivência com os acadêmicos da Universidade. Prata confirma: 

Como realidade social, a Academia de Coimbra é, igualmente, 
veiculadora de concepções culturais, as quais pressupõem 
mecanismos ideológicos de poder e contra-poder. Estas concepções 
culturais desenvolviam-se à margem das aulas e do estudo das 
sebentas e passavam pela discussão de temas literários, filosóficos, 
religiosos, políticos, etc. Esta boémia cultural, se assim lhe podemos 
chamar, tinha lugar nas tascas, nos cafés e em casa, ajudando a 
passar as longas noites de Inverno. Assim, a par de uma cultura 
exclusivamente universitária, os estudantes de Coimbra, detendo-se 
em pensamentos reflexivos, tiveram a intuição do espírito do tempo. 
Neste sentido, no seio da Academia, vieram a desenhar-se e a 
repercutir-se, não só movimentos de opinião e de cultura, mas 
também movimentos de carácter político (PRATA, 2002, p. 25). 

Embora Vecchi não tenha estudado na Universidade de Coimbra, 

conforme visto anteriormente, ele conviveu socialmente com os acadêmicos após ter 

sido aceito nas rodas de boemia e cantoria de fado. Também se destaca o fato de 

ele ter cursado um ano de práticas na Escola Nacional de Agricultura, formando-se 

em 1903, no mesmo ano em que Edmundo Navarro de Andrade se formou. Devido à 

amizade e ao parentesco posteriormente adquirido, ideias e ideais provavelmente 

tenham sido compartilhados. Além da paixão pela natureza que demonstrou nos 

estudos feitos, percebe-se o pensamento ambiental de Vecchi nitidamente 

direcionado à conservação das florestas, visando disseminar a utilização racional 

desse recurso natural. Arrisca-se dizer que o Museu Florestal "Octávio Vecchi" 

desde a sua concepção praticou o que hoje se conhece como um dos princípios da 

sustentabilidade, do desenvolvimento, ou seja, o uso racional dos recursos naturais 

com uma perspectiva de garanti-los para as gerações futuras.  

Essa consciência ambiental que impulsionou o museu por oito décadas, ao 

lado do seu rico acervo, configuram-se importantíssimo patrimônio cultural brasileiro, 

em termos de proteção da natureza. 
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Considera-se patrimônio cultural aquele conjunto de produções 
materiais e imateriais do ser humano e seus contextos sociais e 
naturais que constituem objeto de interesse a ser preservado para 
gerações futuras (GRANATO et al, 2010, p. 2). 

Uma vez resgatada de modo sucinto a história do Museu Florestal “Octávio 

Vecchi” e também a compreensão da origem do pensamento ambiental que a 

instituição incorporou, complementa-se o panorama ora apresentado com uma 

amostra do discurso registrado nos documentos do acervo documental. Para esse 

fim, foram selecionados e interpretados alguns fatos e itens que certificavam não só 

a difusão da cultura dirigida para os problemas do esgotamento dos recursos 

naturais, como também disseminavam saberes relacionados com a utilização 

racional das florestas.  

A título de exemplo, na resposta a um despacho (não localizado) 

encontrada nos documentos de 1933 (ACERVO, 1933), o então Assistente Chefe da 

Seção Técnica, Dr. Mansueto Koscinski, respondeu a uma consulta de um cidadão 

sobre a fabricação de um fogão econômico. A dúvida do cidadão era saber se o 

consumo de carvão em um fogão econômico contrariava os princípios da 

preservação da natureza, tão propagados pelo museu. A ênfase da resposta:  

Ora, achamos que a fabricação do fogão economico em nada 
prejudica a questão florestal. Pois aumentando o consumo de carvão 
aumente o consumo de madeira. Toda industria que aumenta o 
consumo de matéria prima nacional sómente favorece o 
desenvolvimento economico do paiz.  
[...]  
Além disso a fabricação de fogão economico e uma verdadeira 
felicidade para o póvo, justamente nesta hora de crise, de cambio 
alto e dos preços de “gaz” tão elevados! 
Milhares de familias pobres seriam condemnadas a fome e milhares 
de creanças privadas de comida quente, se por falta destes fogões 
as familias seriam abrigadas consumar gaz, o que não podem pagar. 
[...]  
De outro lado a madeira é para ser consumada nesta ou na outra 
forma. Podemos impedir o consumo de feijão, milho ou café ou 
assucar? Enfim semeasse trigo para colher e não para admirar o 
crescemento desta planta (ACERVO, 1933).  

Nota-se que a madeira proveniente do reflorestamento era considerada 

matéria-prima nacional. Os tempos de pleno desenvolvimento do Brasil com a 

população rural começando a migrar para a cidade e o aumento da pobreza, talvez 

justificassem a fabricação deste “fogão econômico” funcionando à base de madeira, 
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ao invés de gás. Quanto à indagação sobre a preservação da natureza, Koscinski 

reconhece e justifica: 

É triste, sim, o fato de desaparecimento espantoso e crescente das 
nossas matas.  
Mas mal não é no consumo da madeira, mas sim na falta de 
reflorestamento. Em todo mundo consuma-se madeira para 
diferentes fins industriais, mas refloresta-se as áreas derrubadas. 
Este e o fim da silvicultura organisada. A silvicultura protege as 
florestas dividindo-las em florestas protetoras e de rendimento. 
As florestas protetoras formam grandes reservas da mata virgens, 
onde deve ser impedido qualquer exploração dereta ou indireta da 
floresta.  
Ora declarar todas as florestas brasileiras como  “protetoras” seria o 
ideal para os fins científicos, mas irrealisavel em pratica, pois privaria 
o povo de uma matéria prima hoje indispensavel ao progresso da 
civilisação.  
Porque se quer proibir o emprego de madeira para carvão vegetal e 
não se ha querer também impedir a circulação dos jornais, muito 
quais num só dia consumem 200 arvores? (ACERVO, 1933). 

E finaliza: 

Podemos nos imaginar, por exemplo, a suspensão da imprensa e da 
edição dos livros escolares sómente por que o papel é feito de 
madeira? Restaria o unico recurso de comprar no extrangeiro o 
papel, carvão, madeira de construção e lenha! como se hoje importa 
caviar, chá ou bacalhão. 
Qual seria o preço de lenha nestas condições? 
Se fossemos de argumentar assim chegaríamos ás proposições 
extravagantes! 
Temos pois, por força maior deixar uma parte de florestas de 
rendimento, isto é, como fornecedora de matéria prima. Estas 
florestas ficariam predestinadas a exploração, isto é, para 
derrubadas, mas com a obrigação do proprietário de reflorestar 
imediatamente a área derrubada.  
Somente assim pode ser resolvida a questão florestal. (ACERVO, 
1933). 

Encontra-se aí um engajamento, mesmo que aparentemente contraditório, 

com as questões “conservação ambiental versus desenvolvimento” do Brasil àquela 

época, dicotomia que ainda hoje polariza as atenções da sociedade. 

A esse propósito, o significado do vocábulo “conservação” pode ser 

entendido nos Parâmetros Curriculares Nacionais – temas transversais meio 

ambiente e saúde, do MEC – como: 

a utilização racional de um recurso qualquer, de modo a se obter um 
rendimento considerado bom, garantindo-se entretanto sua 
renovação ou sua autossustentação. Analogamente, conservação 
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ambiental quer dizer o uso apropriado do meio ambiente dentro dos 
limites capazes de manter sua qualidade e seu equilibrio em níveis 
aceitáveis. Para a legislação brasileira, “conservar” implica manejar, 
usar com cuidado, manter, enquanto “preservar” é mais restritivo: 
significa não usar ou não permitir qualquer intervenção humana 
significativa (BRASIL, 1997, p. 36). 

Preservação, por sua vez, é 

a ação de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano ou 
degradação um ecossistema, uma área geográfica ou espécies 
animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as medidas 
preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilência 
adequadas (BRASIL, 1997, p. 36). 

Na esteira da distinção desses dois vocábulos, entende-se o pensamento 

ambiental encontrado no Museu Florestal “Octávio Vecchi” de cunho 

conservacionista. 

Buscava-se, também, na época, promover mudanças de atitudes e 

racionalidade de hábitos nos locais de trabalho, de acordo com alguns cartazes 

elaborados pela Seção Técnica (ACERVO, 1939, p. 41-42): 

Dizeres do cartaz Deveres do Trabalhador: 

1. Não estragar o material com que trabalha; 
2. Zelar pela ferramenta com a qual trabalha; 
3. Não perder o tempo nas horas de trabalho; 
4. Fazer por merecer o salário que recebe; 
5. Não esconder o mal feito; 
6. Não sacrificar os esforços em trabalhos sem resultado; 
7. Dar bons exemplos para ser um chefe (feitor) estimado; 
8. Zelar pela própria saúde, como meio de garantia e eficiência, no seu trabalho; 
9. Não permitir a indisciplina onde trabalha; 
10. Ajudar os que carecem de auxílio. 

Ainda de acordo com o Relatório de 1939, incentivando uma reflexão de 

que “prevenir males é dever de todos”, a propósito do hábito de fumar e o perigo 

representado para o ambiente, constava as diretrizes: 

Aos fumantes: 
Em nenhum Laboratório e Museu do mundo se fuma.  
Respeitar os bens da Nação é um dever de todos. 
Fumar dentro de um edifício, destinado a guarda de material 
inflamável (madeira, neste caso), é de se expor ao perigo, 
provocando danos aos bens nacionais. 
Quereis porventura trabalhar contra o vosso próprio país? Ou destruir 
as suas riquezas? Então fumai em qualquer parte, tranquilamente. 
--- 
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Se quereis pensar realmente no reflorestamento do Estado, pensai 
também na conservação do que já está reflorestado.  
O fogo é o maior inimigo das matas. 
As estatísticas mundiais provaram que 75% dos incêndios foram 
provocados por descuido, jogando uma ponta de cigarro acesa. 
Senhores fumantes! Não esqueçais que estais sempre brincando 
com fogo.  
Não jogai as pontas de cigarro e fósforos, em qualquer parte, acesos. 
Uma árvore fornece UM MILHÃO de fósforos, mas um fósforo é 
capaz de destruir UM MILHÃO DE ÁRVORES [grifos do autor] 
(ACERVO, 1939, p. 42) 

Muito curioso e significativo é o cartão (Figura 84) encontrado dentro do 

Relatório Anual de 1944. O tal estilingue não foi localizado e não se mencionou nos 

apontamentos nenhuma referência ao fato. 

 

Figura 84 – Lembrete encontrado no Relatório de 1944.  
Fonte: Acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Nesse caso, um nítido discurso em prol da vida animal, permite perceber a 

oferta e a promoção de cultura e de lazer em troca da “arma” que a maioria dos 

meninos da época provavelmente carregava. As preocupações com a mudança de 

atitudes e de hábitos ideais para o cuidado com o meio ambiente ao longo da 

história do museu assemelham-se aos princípios básicos do que hoje é conhecido 

como educação ambiental.  

Conclui-se que a origem do pensamento ambiental que impulsionou a 

criação de um Museu Florestal em 1928 reside na fusão de dois fatores: a influência 

do “espírito da época”, vivida por Octávio Vecchi enquanto estudava em Lisboa e em 

Coimbra, e pela paixão que ele demonstrava pela natureza e por sua conservação. 
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A trajetória e a permanência da cultura ambiental no museu até os dias de 

hoje deixam evidente o fato de a instituição ter tido funcionários-cidadãos 

ambientalmente conscientizados na maioria de suas gestões, – inclusive na atual –, 

compartilhando o ideal conservacionista de Octávio Vecchi. Acredita-se que é devido 

à continuidade e à consistência com que conduziram e conduzem a instituição que o 

Museu Florestal “Octávio Vecchi” e o pensamento ambiental brasileiro permanecem 

válidos como se fossem contemporâneos.  

 

4.2  A Conscientização Ambiental 

Esta segunda vertente coletou informações para se obter um retrato da 

conscientização ambiental – ou ecológica – dos funcionários e visitantes do museu. 

As entrevistas semiestruturadas criaram um clima de espontaneidade dos 

entrevistados. Entende-se que a interpretação dos discursos verificados nas 

entrevistas possa colaborar com futuras implementações de programas 

museológicos e educacionais para o Museu Florestal “Octávio Vecchi”. 

Para entender o significado e a importância do que se passa no meio 

ambiente, Lima explica que consciência ecológica 

representa o despertar de uma compreensão e sensibilidade novas 
da degradação do meio ambiente e das consequências desse 
processo para a qualidade da vida humana e para o futuro da 
espécie como um todo. Expressa a compreensão de que a presente 
crise ecológica articula fenômenos naturais e sociais e, mais que 
isso, privilegia as razões político-sociais da crise relativamente aos 
motivos biológicos e/ou técnicos. Isto porque entende que a 
degradação ambiental é, na verdade, conseqüência de um modelo, 
de organização político-social e de desenvolvimento econômico, que 
estabelece prioridades e define o que a sociedade deve produzir, 
como deve produzir e como será distribuído o produto social (LIMA, 
1998, p. 140). 

Nesse entendimento, a intenção das entrevistas foi detectar a percepção e 

o comprometimento dos indivíduos – funcionários e visitantes do museu – acerca 

das questões ambientais da atualidade. 

As entrevistas com os funcionários foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade. Já com os visitantes, foram efetivadas, na maior parte, aos 

domingos, dia de maior visitação. As portas do museu ficam abertas e os 

frequentadores do parque entram e saem por vários motivos: por curiosidade, para 
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visitar a exposição temporária ou pedir alguma informação. Participaram das 

entrevistas sete funcionários e dez visitantes, sendo que duas das entrevistas foram 

desprezadas por não apresentarem a seriedade cabível à pesquisa. 

No caso desta análise, a letra V identificou as respostas de visitantes, e a 

letra F, as respostas de funcionários e estagiários. Como o objetivo principal das 

entrevistas era compreender se o museu contribuía para a construção ou para o 

despertar da conscientização ambiental dos indivíduos que o frequentam, o roteiro 

foi elaborado com algumas questões iniciais para a caracterização dos sujeitos e 

para estabelecer proximidade, a fim de deixá-los à vontade para que respondessem 

com espontaneidade o restante da entrevista.  

As três primeiras perguntas para os visitantes foram: idade; de que 

atividade participou e com que frequência visita museus. As quatro primeiras 

perguntas para os funcionários foram: idade; formação escolar; função que exerce 

no museu e há quanto tempo trabalha ou faz estágio no museu.  

As idades de cada um variavam de 10 a 80 anos. Todos os visitantes 

entrevistados participavam de todas as atividades que o museu estava oferecendo 

(exposição temporária e permanente) e também tinham o hábito de visitar museus 

frequentemente. Os funcionários e estagiários tinham idades que variavam entre 16 

e 49 anos; com diferentes níveis de formação escolar (da 4ª série até pós-graduação 

lato sensu).  

As ideias centrais de cada uma das respostas foram extraídas e 

organizadas em tabelas, com os resultados apresentados, seguidos de algumas 

colocações significativas dos entrevistados e, por fim, da interpretação. 

Pergunta 1 – O que o motiva a vir trabalhar aqui / a visitar este museu? 

          Tabela 1 - Motivação 

Respostas Funcionário/Visitante 
Curiosidade F 1, V1, V5, V6, V7, V8 
Gosto pela localização no parque F5, V3, V4, V6, V7 
Prazer em trabalhar com público F2, F3, F4, F6 
Próximo a residência F4, V3, V4 
Ligação com a questão ambiental F 1, F7 
Fala das coisas de antigamente V2, V5 
O salário / necessidade F1 
Gosto de História F4 
Desafios diários F5 
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Questionada a motivação, muitos visitantes colocaram a curiosidade como 

fator responsável pela visita, seguida pela localização do parque. Bergamini (1997, 

p. 63) enfatiza que “a verdadeira motivação nasce das necessidades interiores e não 

de fatores externos”. 

Venho sempre ao parque e hoje resolvi entrar. (V6) 

Frequentamos o Horto Florestal e tivemos curiosidade de conhecer o seu acervo (V8). 

A curiosidade inicial é capaz de despertar um interesse no aprofundamento 

do conhecimento adquirido, daí o importante papel do museu em promover a 

aproximação do indivíduo com o conhecimento ambiental e cultural.  

A localização do parque pode ser interpretada como algo cômodo para o 

visitante a ponto de ele limitar-se a visitar apenas aquilo que está convenientemente 

perto. Todavia, cumpre lembrar que um dos papéis do museu é ser o promotor e o 

facilitador do acesso ao conhecimento; portanto, se a localização geográfica 

contribuir, o objetivo maior estará se efetivando.   

A proximidade de um lugar que valorize a questão ambiental e contribua 

para o crescimento individual permite ao visitante apropriar-se intelectualmente dele, 

na mais legítima sensação de pertencimento; justamente por enxergar-se como 

parte dele, queira enriquecê-lo e preservá-lo, o que certifica a vocação original do 

museu.  

O vínculo a um lugar se desenvolve em segredo, num processo em 
que meras palavras e pensamentos dão lugar a algo mais profundo. 
Com o tempo, as fronteiras entre a pessoa e o lugar podem se tornar 
quase imperceptíveis (ORR, 2006, p. 131). 

Os funcionários colocaram o prazer em trabalhar com o público como 

propulsor do interesse na atividade. É um estímulo que deve ser mantido e 

reforçado, inclusive com o aprofundamento do conhecimento ambiental, já que dois 

funcionários colocaram também essa ligação como fator motivacional.  

Um dia fiquei sabendo que iriam formar uma equipe para dinamizar o Museu, me 
convidaram para vir para a equipe, acabei chegando e, aquilo que eu já gostava, que é a 
educação ambiental, falar, debater sobre isso e conhecer mais de madeira, o Museu 
acabou me atraindo, foi um casamento. (F1) 

Interessante salientar que dois visitantes vincularam o museu e seu acervo 

ao registro do passado, das coisas antigas, ressaltando a necessidade de constante 
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atualização do acervo e das atividades, permitindo a conexão entre o registro do 

passado, a situação presente e o devir.  

Ele fala das coisas de antigamente e eu achei muito legal. (V2) 

Não conhecia ainda. Curiosidade. Eu gosto de peças antigas (V5) 

 

Pergunta 2 - Fez algum curso específico ou treinamento para trabalhar em um museu? 

                     Tabela 2 - Treinamento 

Respostas Funcionário 
Não 1, 2, 6, 7 
Manual de Monitoria 3, 4, 7 
Orientação como monitorar 3, 4 
Sim 5              

Com relação ao preparo dos funcionários, apenas um informou ter feito um 

curso específico/treinamento para trabalhar com o público e com o museu, enquanto 

outros informaram ter recebido um manual e orientações de monitoria, 

aperfeiçoando-se através da observação de outros monitores em ação, denotando a 

necessidade de uma atenção especial nesse quesito.  

A gente recebe um livrinho (manual de monitoria) e estuda para poder monitorar e vê o 
monitoramento dos outros funcionários para ter ideia como que é. (F3) 

O fato de o museu não contar com um quadro ideal de funcionários 

especializados em monitorias, absolutamente não desmerece o trabalho realizado 

na instituição. Pelo contrário; na observação direta quando do acompanhamento de 

algumas monitorias, percebeu-se um discurso consistente e adaptado ao público a 

que se destinava. Certamente um treinamento adequado para a monitoria em um 

museu de ciências ampliaria a visão e possibilitaria novas formas de divulgação do 

conhecimento científico e da interdependência da vida na natureza.   

Pergunta 3 - Durante sua atividade, os monitores deram alguma  
ênfase aos problemas ambientais da atualidade? 

                Tabela 3 - Monitoria 

Respostas Visitante 
Sim 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
Não 2 
 

Muito embora o treinamento não seja especializado e suficiente, sempre 

que possível os funcionários têm inserido no discurso referências aos problemas 
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ambientais que o planeta atravessa. Destaca-se também o interesse em valorizar o 

trabalho apresentado no museu, inclusive de seu histórico e atividades oferecidas. 

Tal iniciativa necessita ser valorizada e incentivada.  

Visitamos, ainda, a exposição com as sementes, os móveis e os objetos fabricados com 
madeiras nativas. Nós fomos atendidos por um funcionário muito atencioso, que nos 
contou a história do museu e falou sobre o trabalho daqueles artesãos autores das 
pranchas entalhadas com a folha e o fruto da árvore da madeira que foi retirada. (V8) 

 

Pergunta 4 - Em sua opinião, que tipo de contribuição este museu  
oferece para a sociedade?  

           Tabela 4 – Percepção do papel do museu 

Respostas Funcionário/ Visitante 
Conhecimento questões ambientais F4, F5, F7, V3, V4, V8 
Ponto de cultura para o entorno/ Cultura F1, F2, F4, V6 
Preservação da natureza V1, V2, V7, V8 
Cuidado com a madeira V1, V5, V7 
Valoriza o meio ambiente F5, F7, V8 
Inclusão cultural F3 
Coisas raras da flora nativa F4 
Não sabe responder F6 
Mostrar coisas que a televisão não mostra V3 

 

 Com relação à contribuição para a sociedade, tanto os visitantes quanto 

os funcionários ressaltaram a importância do museu em transmitir conhecimentos 

acerca das questões ambientais. Seja na valorização do meio ambiente ou nos 

cuidados com a madeira, seja no alerta à degradação ou à preservação da natureza, 

tais manifestações demonstram a preocupação ambiental pré-existente e que deve 

ser estimulada.  

Valoriza o meio ambiente e alerta para a necessidade do homem prestar atenção a sua 
volta e ver o que estão fazendo com o ambiente em que vivem.  (F5) 

Mais conhecimento sobre coisas do meio ambiente. Como aqui no museu não tem muita 
divulgação, as pessoas se conhecessem mais as coisas do museu iam se interessar 
bem mais. Pelo meio ambiente. Hoje nem preservam tanto. Tem árvores que não 
existem mais porque desmataram. Se conhecessem mais não fariam esse tipo de coisa. 
(F7) 

Então, eu acho porque o pessoal vai olhar aquela madeira bonita e daqui um tempo 
pode não existir mais aquilo ali. Acabam dando conhecimento pras pessoas sobre a 
devastação e o que estão fazendo com a natureza. (V4) 

Primeiro tomar mais conta da madeira. Reflorestamento não é todo mundo que faz e tem 
consciência. (V5) 
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Ensinam como é importante preservar a natureza e mostram o que se pode fazer com a 
madeira de uma árvore. (V7) 

Reforçando a importância da localização geográfica e da aproximação do 

museu com a comunidade, três funcionários e um visitante responderam que o 

museu pode ser um facilitador cultural para o entorno, destacando-se o discurso do 

Funcionário 1:  

Uma coisa legal que percebo, pois moro próximo na periferia que é lugar que não tem 
pontos de cultura, não tem biblioteca. Eu percebo que o Museu serve como ponto de 
cultura para todo esse entorno; as pessoas vêm e eu mesmo, outro dia, encontrei uma 
senhora com um menino e ele disse: “Mãe, ele trabalha no Museu, foi ele que me 
mostrou o acervo da madeira”. Eu penso que isso resolveu; muita gente pensa que o 
museu é para mostrar para (gringos) estrangeiros, também é; é legal você ver um 
estrangeiro chegar aqui no museu, entender a importância dele e dizer: “No nosso país 
não tem um museu desse”. (F1) 

 

 

Pergunta 5 - Trabalhando / Estando em um Museu Florestal, como você o relaciona 
com a problemática ambiental que o planeta apresenta na atualidade?  

 Tabela 5 – Percepção da relação museu/questão ambiental 

Respostas Funcionário/ Visitante 
Conscientização ambiental F1. F3. F4. F5, F7, V4, V8 
Desflorestamento, Desmatamento, Devastação F1, F3, F7, V1, V6 
Poluição (Em química jogada nos rios) F4, V3, V5 
Importância das árvores, dos animais F4, F7 
Aquecimento global V2, V7 
Conhecimento da situação do Brasil e do mundo V2, V4 
Excesso de resíduos F2 
Muitas coisas F6 

 

A atual realidade ambiental vinculada aos conhecimentos adquiridos no 

acervo do museu trouxe questionamentos aos visitantes e funcionários. Destacaram 

como principais fatores dessa conexão: a conscientização ambiental, a devastação 

das florestas e a poluição. Citaram, ainda, o excesso de resíduos, a importância das 

árvores e animais e o aquecimento global, fatores que ficaram em segundo plano. 

Totalmente relacionado. Quando pensamos nas florestas, e em como o Octávio Vecchi 
demonstrou a questão ambiental quando ainda não se falava disso, percebe-se a 
importância que esse museu tem e o papel de conscientizar as pessoas pra olharem pra 
natureza pois elas também fazem parte do meio ambiente e se valorizarmos a vida na 
natureza, estamos valorizando a nossa vida também. (F5) 
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Interessante observar que sete entrevistados colocaram a conscientização 

ambiental como a principal problemática ambiental cotidiana que se relaciona com a 

vocação do museu; entretanto, por óbvio desses sete, cinco são funcionários do 

museu. 

 

O museu nasceu pela problemática ambiental que já vinha de fora. O Octávio Vecchi já 
tinha na mente essa preocupação; porque quando ele veio prá cá, já tinha assistido o 
deflorestamento europeu, inclusive em Portugal. Então quando ele chegou aqui e viu a 
cidade de São Paulo sendo devastada, a ideia surgiu daí, de construir um museu para 
guardar pedaços da mata que pudesse, no futuro, não existir mais aquela espécie de 
árvore; ele provocou a pesquisa, porque através da arte começou a nascer a 
preocupação ambiental. Por exemplo, pessoas que vêm aqui e através de algum item do 
museu, ouvem o Monitor falar de uma árvore de forma tão apaixonante, e o indivíduo 
que nunca deu importância, passa a entender melhor o significado daquela planta. (F1) 

 

 Por outro lado, observa-se uma eventual falha de comunicação entre 

monitoria e visitantes, uma vez que a consciência ambiental encontra-se presente 

entre os detentores do conhecimento específico do museu, mas que não chega a 

ser totalmente absorvida por seus visitantes, provavelmente pela metodologia 

aplicada, como pode ser observado pelos discursos dos Funcionários 4 e 7: 

 

É muito complicado porque você monitora as pessoas e tem que colocar na cabeça 
delas para se conscientizarem; só que é muito difícil colocar na cabeça delas atitudes: 
desde não jogar papéis no chão; a importância das árvores, dos animais... (F4) 

O museu ajuda a mostrar para as pessoas o que elas estão destruindo. Tem tipos de 
árvores que ninguém nunca viu, não existem mais. Por que? Porque essas pessoas 
estão desmatando, essas pessoas estão acabando com isso. Então, é meio que pra 
pegar na consciência e mostrar pra elas pararem de fazer essas coisas. (F7) 

 

Apesar de F7 ter uma consciência ambiental aflorada e procurar 

sensibilizar os visitantes sobre o papel de cada um em relação ao meio ambiente, 

nota-se um discurso não inclusivo e distanciado. 
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Pergunta 6 - Você acredita que um/este museu pode auxiliar no aumento da 
conscientização ecológica e na valorização do homem pela vida no planeta? Como? 

   Tabela 6 – Museu como auxiliar da conscientização ambiental 

Respostas Funcionário/ Visitante 
Com educação ambiental F1, F3, F4, F7, V1, V2, V3, V5, V6, V7 
Ensinando sobre a madeira F2, F7, V4 
Conscientizando as pessoas V1, V2, V7 
Sensibiliza as pessoas F5, F7 
Valorizando a cidadania F3 
Pela importância da cultura F4 
Depende da pessoa/atitude F4 
É um “empurrãozinho” F4 
Museu em parque – qualidade de vida F5 
Equilíbrio muda as pessoas F5 
Trazendo os mais jovens V5 

 

Tanto visitantes quanto funcionários acreditam que a educação ambiental é 

o caminho que o museu deve seguir para auxiliar no aumento da conscientização 

ecológica e na valorização da vida do planeta pelo homem. Nesse sentido, as 

palavras de Dias: 

a educação ambiental é percebida como um processo permanente 
no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu 
meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, 
experiências e determinação que os tornem aptos a agir – individual 
e coletivamente – e resolver problemas ambientais, presentes e 
futuros (DIAS, 2006, p. 25-26). 
 

Entende-se que  

a Educação Ambiental almeja uma sociedade democrática na qual 
cidadãos ambientalmente conscientes participem com criatividade e 
responsabilidade, reconheçam-se como parte integrante do meio 
ambiente, não como seus controladores, e, assim sendo, convivam 
em harmonia com todas as formas de vida, contribuindo para o 
desenvolvimento socioeconômico e evitando a escassez dos 
recursos naturais (PRIEDOLS; PRIEDOLS, 2008, p. 11) 
 

O contato com o museu e o parque você consegue vislumbrar mesmo que um pouco de 
qualidade de vida. E o contato com a arte também. Lógico que em outros museus 
também. Acho que esse museu tem um quê de diferente. As pessoas se sentem bem ao 
entrar. E mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a arte, passam a admirar a 
arte. [...] o museu tem a ver com qualidade de vida, com bem estar. O homem estando 
em equilíbrio isso vai refletir nas suas atitudes. Se você está brigando ou quer uma 
guerra, você vai atingir o meio ambiente, querendo ou não. A vida humana tem valor, 
mas é o conjunto que tem valor. (F5) 



 

  160 
 

Acredito. Com esse trabalho que a gente tá fazendo agora. Mostrando tudo, explicando 
direitinho o que tinha, o que ainda tem e o que pode ter mais pra frente. Meio que 
conscientiza mesmo a mais pra frente prestar mais atenção, a não desmatar e a não 
destruir mais nada. (F7) 

Sim. Porque trabalham com as madeiras, então tem tudo a ver. (V4) 

Com certeza. Trazendo principalmente os mais jovens pra ver como era. (V5) 

Muito. Tem que educar para mostrar que o homem sem a natureza não pode produzir 
nada. Nem a vida, água, comida ele vai ter mais se não cuidar da natureza. (V7) 

 

Pergunta 7 - Que valores ou sentimentos você percebe nos visitantes  
durante a estada no museu? /Que valores ou sentimentos percebidos você poderia  

descrever após a visita ao museu? 

        Tabela 7 – Valores/sentimentos 

Respostas Funcionário/Visitante 
Admiração F4, V3, V5, V6, V8 
Interessante V2, V4, V5, V6 
Emoção F1, F7, V4 
Desinteresse F1, F2, F3 
Positivos F5, V5 
Um ou outro não gosta F5, F7 
Lembrança do passado F7, V3 
Amor à natureza V1, V7 
Desilusão F1 
Valorizam após a explicação F1 
Encantamento F2 
Críticas F5 
Decepção com a falta de manutenção do museu F6 
Muitos elogiam F6 
Bom gosto pela arte V7 
Compartilhar/divulgar V8 

 

Dentre as sensações e os valores despertados pelo museu e percebidos 

pelos entrevistados, a admiração foi a mais citada, seguida pelo interesse, emoção e 

amor à natureza.  

Em contrapartida, três funcionários observaram certo desinteresse por 

parte do público visitante e descreveram sentimentos de desilusão completa ou 

encantamento e valorização após a explicação.  

 A coisa que eu mais percebo é nas pessoas da 3ª idade, porque como já viram a 
destruição do meio ambiente,  elas têm a opinião formada de que não tem mais jeito, que 
poucas pessoas se preocupam em valorizar, respeitar. Quando elas chegam ao museu, 
mesmo do jeito que ele está, com suas carências, mas que tem ali o seu coração 
preservado, que tem alguém com propósito de mostrar para elas com carinho, eu já vi 
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pessoas chorarem de emoção ao ver que tem gente que resiste, que tem preocupação, 
independentemente se a maior parte da humanidade pegaria uma prancha daquela que 
a gente dá uma importância grande, pra fazer uma fogueira e esquentar um copinho de 
café. (F1) 

Uns não dão a mínima, entram e visitam; outros ficam encantados tanto com a exposição 
que é temporária como também com a permanente, com as madeiras, com os nomes, é 
bem diferente, tens uns que não ligam. Cada um é de um jeito.. Uns dizem.. ah. Aí só 
tem pau.. Tem todo tipo de público... (F2) 

Eles ficam admirados. Eu mesma fiquei admirada quando cheguei aqui, porque eu não 
conhecia o museu em si, é arte. Como uma pessoa pode ter feito isso: num olhar, pegar 
uma madeira e esculpir a história toda, como a pessoa pensou em montar um museu 
pensando no futuro para mostrar que a nossa madeira é importante para nós, que teve 
uma pessoa que se lembrou de mostrar a nossa história para as pessoas no futuro. (F4) 

Geralmente é positivo. Claro que tem um ou outro que fala: eu não gosto disso; querem 
pôr a mão no acervo e acham que puseram a mão em algum momento e querem 
continuar a tocar o acervo. [...] Não pode ir pela cabeça de um; tem que ter um 
consenso, até porque é assim que a gente trabalha, dentro de um senso público; tem 
que ser uma coisa para o público em geral, não para um fragmento. (F5) 

A maior parte deles fica bem emocionada. Alguns já são bem idosos e eles veem árvores 
que eles viam quando eles eram menores e que não existe mais e só vê aqui. Aí meio 
que se lembram das coisas que já viram antigamente e ficam bem emocionados, e é 
bem legal porque você vê o quanto as pessoas gostam de verdade das coisas. Tem 
gente que não gosta. Mas essas pessoas vêm aqui e acabam conhecendo, veem como 
é a vida de uma árvore e veem o que estão fazendo de errado e ficam bem felizes, 
emocionadas. (F7) 

Fico emocionado pelas madeiras. E olho e penso: daqui um tempo minha filha pode não 
ver É uma cultura, quando as crianças vêm visitar. Hoje em dia só pensam em internet, e 
nada natural que nem o que o museu oferece. (V4)  

Eu fiquei muito admirado. Fiquei impressionado com o que se pode fazer com a madeira. 
Muito interessante. (V6) 

 

Pergunta 8 – O fato de trabalhar aqui fez com que você repensasse suas  
atitudes com o próximo e seus hábitos com o meio ambiente? 

Você acha que este museu tem potencial para sensibilizar as pessoas e fazer com que 
repensem suas atitudes com o próximo e seus hábitos com o meio ambiente? 

 

       Tabela 8 – Mudança de hábitos e atitudes 

Respostas Funcionário / Visitante 

Sim F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 
V1, V2, V3, V5, V6, V7, V8 

Não, já tinha bons hábitos ambientais F4 
Cidadania V1, V3 
Preservação V1 
Cultura V4 
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Unanimidade entre os entrevistados, o museu foi fundamental no processo 

de sensibilização e no repensar suas atitudes com o próximo e seus hábitos em 

relação ao meio ambiente. Mencionaram, então, a importância das árvores, a 

cidadania, a preservação e a cultura.  

Com o próximo, eu sempre tive comigo: antes de fazer qualquer coisa pra alguém, 
pensa. Agora, com o meio ambiente mudou bastante. Eu antes não dava muito valor; 
quer dizer, eu não prestava muita atenção na natureza; depois que eu vim trabalhar aqui 
eu mudei. No meu enxergar, eu mudei. (F2) 

Na verdade, não. A minha mãe sempre me falou para olhar para o meio ambiente, não 
jogar lixo, mas, trabalhar aqui me fez ficar mais atenta para a importância das árvores. 
(F4) 

Sim, porque você acaba aprendendo mais coisas, tendo mais informação (...). Tem que 
ler a criança e ler o adulto e ler o que não enxerga bem e tem que ler o que não lê, o que 
não enxerga. Então, você acaba melhorando nesse sentido. E também o contato. (...) 
Em algum momento você atende as pessoas, você tem que se comunicar. Então acho 
que isso me ajudou bastante nesse sentido. (F5) 

Faz sim. Eu mesmo mudei hábitos antigos; agora separo lixo e falo pros outros também 
separarem. (V3) 

Na parte da cultura, sim. Na parte da infraestrutura tá um pouco fraco. Precisa de uma 
ajuda do governo. O governo tinha que incentivar. As pessoas precisam de um museu. O 
museu tá ficando esquecido. As crianças entram e querem ir embora logo. Os mais 
velhos gostam. (V4) 

Acho que sim. Pode ajudar a pensar em não estragar a natureza. (V6) 

Sim, ao mostrar que várias espécies nativas e recursos naturais são raros, encontram-se 
degradados ou até mesmo extintos. (V8) 
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Pergunta 9 - Como você define meio ambiente?  

       Tabela 9 - Concepção de meio ambiente 

Respostas Funcionário/Visitante 
Hábitat em que vive/Onde a gente vive F1, V1, V3, V6, V8 
Mato / Natureza F3, V2, V3, V7 
Se não cuidar, vai acabar F6, V4, V6, V7 
Ser humano F1, F5, V7 
Árvores F4, V2, V3 
Bichos, animais F1, F4, V2 
Floresta F1, V7 
É tudo V3, V4 
Dependência  F1 
Água F1 
É um lugar e as pessoas fazem parte F2 
Não existe mais meio ambiente F3 
Orgânico F3 
Tudo que tem vida F3 
Oxigênio F4 
Como um todo F5 
É cada um de nós F6 
É o que tem no museu, no Horto F7 
É a gente que faz F7 
Hoje é precário V5 
Floresta mal cuidada V5 
Rios poluídos V5 
Ambiente do dia a dia com ou sem natureza V8 

 

Dentre todos os questionamentos, a definição de meio ambiente 

apresentou mais variáveis. Ávila Coimbra define meio ambiente como  

o conjunto dos elementos físicos, químicos e biológicos e de suas 
múltiplas relações, ordenados para a perpetuação da vida e 
organizados em ecossistemas naturais e sociais, constituindo uma 
realidade complexa e marcada pela ação do homem (COIMBRA, 
2002, p. 32). 

Cada entrevistado respondeu de acordo com sua bagagem, sua vivência, 

incluindo ou não o ser humano como ator principal.  

O meio ambiente pra mim, é o hábitat onde eu vivo equilibrado. É a água, é a floresta, é 
o ser humano que está inserido nele; são os bichos, é a minha dependência; eu dependo 
disso. (F1) 

Como um todo. Não tem como separar o homem do meio ambiente. Esse conjunto que 
tem que ser trabalhado e é, claro, o homem tem que estar harmonizado. Ele é o agente 
mas ele tem que entender que ele está dentro. (F5) 

É o ambiente que cerca o indivíduo no seu dia a dia, mesmo que ele não esteja em 
contato com a natureza. (V8) 
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Alguns demonstraram certo pessimismo, apontando poluição e falta de 

cuidado com a natureza como algo já definitivo, chegando até a afirmar que não 

existe mais meio ambiente.  

Hoje? Meio ambiente é onde a gente vive e hoje em dia tá bem estragado. (V1) 

Meio ambiente é tudo pra gente. Sem meio ambiente a gente não é nada e o restinho 
que tem, eles estão acabando. (V4) 

Hoje é meio precário. Meio ambiente é a floresta mal cuidada. Os rios poluídos. Às 
vezes, o cara mora do lado do rio, e em vez de colocar o lixo no cesto dele, ele joga no 
rio, e vai parar na casa de outra pessoa. Ele pode não estar prejudicando ele, mas tá 
prejudicando outra pessoa. (V5) 

Interessante destacar os discursos explicativos, que atestam uma 

preocupação real com a degradação ambiental e com as gerações futuras.  

Na minha opinião, é cada um de nós, é cuidar da própria natureza, porque se a gente 
não cuidar, isso aqui vai acabar. (F6) 

Meio ambiente é isso. É o que tem aqui no museu. Meio ambiente é o que tem aqui no 
Horto. Meio ambiente é a gente que faz. Então, se a gente for cuidando a cada dia, meio 
ambiente vai ter pro resto da vida. (F7) 

É onde se vive. O homem precisa cuidar do meio ambiente para poder viver. (V6) 

 

Pergunta 10 – Pensando no acervo ou nas atividades que o museu oferece qual a 
imagem que vem a sua mente que mais aguça a sua sensibilidade? 

              Tabela 10 - Sensibilização 

Respostas Funcionário/Visitante 
Madeira F3, V4, V5, V6 
O quadro Tríptico F3, V3, V6 
Pintura do hall principal F5, V2, V6 
Natureza V1, V4 
Octávio Vecchi F2, F5 
Pranchas F1, V8 
Exposições F6 
Sarau F6 
Cinema F7 
Alrunas F4 
Árvores V1 
Fotos antigas F2 
O museu V7 

 

Do acervo do museu, a madeira foi o item mencionado como imagem que 

mais aguça a sensibilidade, seguido pela pintura do hall principal e o quadro Tríptico, 

sendo que todos os itens fazem referência direta ao meio ambiente e sua 

preservação/degradação.  
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O trabalho na madeira, dos quadros e da parede pintada com árvores. O construtor do 
museu pensou em tudo pra parecer uma floresta. (V6) 

Madeira. As peças; têm peças que são bem marcantes; o quadro Triptico, é marcante,  
Eu nunca vi um quadro gigante daquele tamanho que retrata a história do Brasil e 
também tem a ver com a história do desmatamento e árvores, enfim. (F3) 

O quadro da história do Brasil. Os primeiros tinham matas e árvores e o último, só 
cidade. Mostra bem o que o homem fez com a natureza. (V3) 

As pranchas. Porque essa ideia de pegar aquele pedaço de planta e guardar para as 
pessoas do futuro; se perdesse a espécie, se fosse mantido aquele pedaço, já seria um 
grande pedaço daquilo para poder guardar para a posteridade. Depois chegou outro e 
esculpiu naquilo e criou todo um conceito para preservar aquilo ali. Para mim, sem 
dúvida, as pranchas são o “coração” do museu. É bom saber que nós que somos 
chamados de país de terceiro mundo, só nós temos um acervo desse. (F1) 

O Octávio Vecchi mesmo. E essa imagem dessa sala azul. As árvores são muito fortes e 
harmoniosas. O Octávio Vecchi foi muito sensível e um homem muito inteligente pra 
pensar em fazer um museu com esses detalhes todos, porque ele desenhou o piso, 
desenhou o forro. Ele escolheu a madeira que seria ali, não só o desenho mas o que ia 
em cada madeira; então ele teve essa sensibilidade. As pranchas que você pega. O que 
se diz hoje em museologia, da pessoa poder interagir com o acervo, ele já fez isso em 
1930. Uma pessoa pega pra sentir o peso. Claro que a gente regula, mas se todo mundo 
tivesse luvas.. não é só pegar.. mas pode bater, escorregar da mão. Nós, monitores, 
pegamos e a gente tem um cuidado especial que a pessoa pode não ter. A pessoa 
sempre que pega quer colocar a mão no entalhe. Então, damos uma controlada. Mas ele 
foi especial nesse sentido. O mérito é dele. Ele teve essa preocupação de falar do 
museu florestal e se ele tivesse (vivido mais), ele teria deixado mais marcas aqui. (F5) 

 

Pergunta 11 – O que você acrescentaria ao Museu Florestal “Octávio Vecchi”? 

      Tabela 11 - Contribuição 

Respostas Funcionário/ Visitante 
Restauração F1, F2, F3, F6 
Mais salas com árvores/ Mais madeiras/ 
Mais história 

F7, V5, V6, V7 

Mais conscientização F4, V1, V2 
Mais divulgação F4, V3 
Funcionários/Infraestrutura V4, F5, F6 
Oficinas para reaproveitamento de 
madeiras do parque 

F1 

Modernização / Infocentro / Teconologia F1, V8 
 

Finalmente, questionados sobre o que acrescentariam ao museu, os 

funcionários reforçaram a necessidade de restauração do edifício e ampliação do 

quadro funcional, além da realização de oficinas sobre reaproveitamento de 

madeiras, de melhorias com tecnologia, e outros. Os visitantes, por sua vez, 

desejaram ver mais salas, mais modernização e mais conscientização. Percebe-se a 

responsabilidade de conservar o que já existe, sem deixar de abrir as portas para o 
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novo como forma de agregar valores e atrair público em toda sua amplitude. Tais 

respostas denotam o comprometimento com o museu e a continuidade de exercer 

sua importante função para a sociedade. 

Colocaria oficinas, para voltar, no caso, as xilogravuras e o charão; traria entalhadores 
para ministrar cursos, ensinar as pessoas a esculpir as madeiras, com o objetivo de 
manter as madeiras que se perdem no parque; instituiria a tecnologia a serviço do acervo 
do museu, colocando aquelas pranchas em carrosséis, como em livrarias; aperta-se um 
botão e vem projetar imagens na parede; criaria um herbário. Restauraria a fachada, 
campainha, um infocentro. (F1) 

Funcionários. Tem muita coisa a acrescentar, mas tendo mais gente, a gente conseguiria 
uma administração melhor; focar em um campo ou em outro. Porque muita coisa não é 
só recurso. Ideias nós temos. (F5) 

Mais troncos, mais partes robustas. Com o que foi encontrado. Tipos os fósseis. (V5) 

Mais coisas interessantes da madeira e mais história também. (V7) 

Talvez modernizasse a forma de exposição de alguns setores, para atrair a atenção do 
público das escolas. (V8) 

Os dados coletados configuraram uma pequena amostra do que se passa 

no museu em termos ambientais. De certa maneira, entretanto, confirmaram a 

hipótese levantada no início deste trabalho: o discurso de funcionários e de 

visitantes acerca da instituição reflete que existe a conscientização frente às 

questões ambientais da atualidade. 

Conclui-se esta etapa de maneira positiva quanto à existência de 

consciência ambiental nos visitantes e nos funcionários. Em suas diferentes posturas 

e visões, registradas de acordo com o nível de conhecimento e com o modo de 

expressão, os indivíduos entrevistados estão atentos para a questão ambiental. 

Destacam-se alguns pontos de desconhecimento, como, por exemplo na pergunta 

sobre a definição de meio ambiente. Alguns não se incluíram, como se o meio 

ambiente fosse um lugar distante deles; e outros não incluíram a presença do 

homem de forma alguma, identificando meio ambiente apenas como natureza. 

Verifica-se a necessidade de um trabalho de sensibilização básica, em que todo e 

qualquer indivíduo que frequente o museu saia dele ciente de que é um ser que 

também faz parte do meio ambiente; assim sendo, sentir-se-á compelido a cuidar 

para garantir sua própria existência. Atuais lacunas possivelmente seriam 

preenchidas com mais ações educativas direcionadas à vocação do museu, com 

monitoria treinada por especialistas e com mais divulgação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início da nossa investigação não se fazia ideia das possibilidades de se 

estabelecer um “diálogo” com o material disponibilizado pela instituição. Em folhas 

amareladas, guardadas ao longo de oitenta anos, há fiéis testemunhos pouco ou 

nada conhecidos do público. Após o mapeamento e a categorização dos elementos 

encontrados, começou-se a delinear a história do Museu Florestal “Octávio Vecchi”.  

De grande relevância para a história da botânica, embora figurando pouco 

em trabalhos acadêmicos, o Museu Florestal desenvolveu uma postura museológica 

de vanguarda que permitiu a interatividade do visitante com o acervo desde a sua 

inauguração. As pesquisas botânicas e os estudos sobre a fauna e a flora da Serra 

da Cantareira, bem como os resultados obtidos com o fornecimento de mudas para 

o reflorestamento do Estado podem ser considerados como referências potenciais 

para História Ambiental Brasileira. Também é preciso destacar a contribuição para o 

desenvolvimento profissional do país com a Escola de Xilografia do Horto e a Escola 

de Charão “Ryoichi Nakayama” que deixaram como legado um acervo técnico e 

artístico plural.  

O conjunto de dados sobre a vida de Octávio Vecchi possibilitou a 

elaboração de uma biografia com fatos até então desconhecidos. Ficaram evidentes 

os múltiplos talentos e a grande sensibilidade desse português naturalizado 

brasileiro, que disseminou um pensamento ambiental direcionado à importância da 

conservação das florestas. Apesar de sua vida ter sido ceifada precocemente, 

Vecchi plantou a semente de um legado importantíssimo que veio se consolidando 

ao longo desses oitenta anos. Muitas informações ainda podem surgir para 

complementar a história de sua vida. Desse modo, espera-se que este naturalista e 

botânico, engenheiro agrônomo e escritor, desenhista e fadista tenha seu nome 

gravado na galeria dos personagens que ajudaram a construir o Brasil no início do 

século XX. 

O levantamento do acervo demandou pesquisa em diversos campos e a 

busca de biografias sobre artistas, artesãos, entalhadores, técnicos em xilogravura e 

outros. Todos eles ajudaram a escrever a história do Museu Florestal “Octávio 
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Vecchi”; o reconhecimento da contribuição de cada um para o enriquecimento do 

patrimônio cultural nacional é mais do que justo. 

Esse patrimônio cultural tem um aspecto material representado pela 

diversidade das espécies vegetais encontradas em grande parte do território paulista 

e que enriquecem a decoração interna do projeto arquitetônico e os elementos do 

acervo; revelam também possibilidades de utilização racional dos recursos naturais. 

Tem também um aspecto não material que se refletiu na disseminação da cultura do 

“cuidar do meio ambiente” percebida tanto nos relatórios que contam a história da 

instituição, quanto nos discursos dos funcionários e visitantes.  

Não se pode deixar de assinalar que são muitos os desafios que a equipe 

de funcionários do museu precisa vencer diariamente. De um lado, a 

responsabilidade de conduzir a instituição e preservar os patrimônios citados; de 

outro, estabelecer prioridades e não se deixar abater com as adversidades, como a 

necessidade premente de uma reforma na cobertura e nas fachadas ou na 

ampliação do espaço físico com a construção de um anexo para abrigar o setor 

técnico-administrativo.  

Apesar dos pesares, o museu tem resistido e funcionado ativamente nos 

últimos dez anos com um quadro de funcionários reduzido, mas competente. 

A contratação de especialistas em determinadas áreas – didática, artística, científica, 

museológica etc. – ampliaria o número de atividades envolvendo a comunidade e 

dinamizaria ações pertinentes à sua vocação e objetivos. Possíveis parcerias com 

universidades poderiam efetivar programas de educação ambiental como prática 

contínua, retomando trabalhos arquivados ou desenvolvendo novas atividades, 

inclusive de atualização científica. O museu poderia ser ponto de referência na 

promoção de cursos ou workshops dedicados à temática ambiental, abrangendo 

diversas áreas de interesse, com a aplicação de estratégias metodológicas de 

caráter interdisciplinar e multidisciplinar.  

Tanto para a preservação quanto para a divulgação, todo o acervo do 

museu poderia ser fotografado e digitalizado, inclusive a valiosa documentação 

histórica que o tempo está desgastando. A informatização do acervo do museu 

agilizaria a busca de dados para as pesquisas em botânica das comunidades 

científicas, mas também alcançaria um público diversificado disponibilizando 
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informações por intermédio da Internet.  A tecnologia deve ser usada em favor do 

conhecimento, auxiliando na divulgação e no despertar do interesse.                                

Ao olhar para o resultado final desta pesquisa, acredita-se que os objetivos 

propostos foram cumpridos. Conclui-se que o histórico composto pelas informações 

das últimas oito décadas seja capaz de fornecer um retrato fiel de como o Museu 

Florestal tem promovido o pensamento ambiental instaurado por Octávio Vecchi. A 

proposta é de que tanto o Museu Florestal “Octavio Vecchi” quanto o nome de seu 

idealizador figurem como ponto de partida para os estudos da História Ambiental 

Brasileira, assim como fonte de pesquisa e objeto de estudo ambiental de qualquer 

feitio.  

Esta dissertação não tem a pretensão de esgotar o assunto pesquisado. 

Há jazidas inexploradas que convidam a futuras pesquisas e trabalhos literários. 

Estudos mais aprofundados poderiam partir de alguns dos pontos aqui semeados, 

de maneira interdisciplinar: a arquitetura do edifício frente ao início da modernidade; 

a produção botânica das seções do museu e sua contribuição para o 

reflorestamento do país; a atuação das escolas profissionalizantes que fazem parte 

da história do Museu Florestal “Octávio Vecchi”; o diálogo entre a arte e a botânica, 

e muitas outras particularidades que poderiam ser aventadas, além da tão jovem 

educação ambiental, que, apesar de o termo ser moderno, já se fazia presente sem 

essa nomenclatura desde a criação do museu. 

Refletindo sobre o Museu Florestal, percebo o ideal de Octávio Vecchi 

plenamente realizado – a arquitetura em meio à natureza permitiu abrigar a natureza 

em seu interior, que é devolvida aos nossos olhos em forma de arte. Um diálogo 

constante e permanente capaz de sensibilizar quem quer que seja.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA COLETA DE DADOS – FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS 

Qual a sua idade? 

Qual é a sua formação escolar? 

Qual a função que exerce no museu? 

Há quanto tempo trabalha ou faz estágio no museu? 

O que o motiva a vir trabalhar aqui? 

Você fez algum curso específico ou treinamento para trabalhar em um museu? 

Em sua opinião, que tipo de contribuição este museu oferece para a sociedade? 

Trabalhando em um Museu Florestal, como você o relaciona com a problemática ambiental 
que o planeta apresenta na atualidade? (caso perguntado: exemplificar com aquecimento 
global, excesso de resíduos, esgotamento dos recursos naturais etc.)  

Você acredita que um museu pode auxiliar no aumento da conscientização ecológica e na 
valorização do homem pela vida no planeta? Como? 

Que valores ou sentimentos você percebe nos visitantes durante a estada no museu? 

O fato de trabalhar aqui fez com que você repensasse suas atitudes com o próximo e seus 
hábitos com o meio ambiente? 

Como você define meio ambiente? 

Pensando no acervo ou nas atividades que o museu oferece qual a imagem que vem à sua 
mente que mais aguça a sua sensibilidade?  
Por que? 

O que você acrescentaria ao Museu Florestal “Octávio Vecchi”? 

 

Muito obrigada pela entrevista! 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA COLETA DE DADOS – VISITANTES 

O que o motivou a visitar este museu? 

Você conhece a história do Museu Florestal “Octávio Vecchi” e as atividades que ele 
oferece? 

Em sua opinião, que tipo de contribuição este museu oferece para a sociedade? 

Estando em um Museu Florestal, como você o relaciona com a problemática ambiental que 
o planeta apresenta na atualidade? (caso perguntado: exemplificar com aquecimento global, 
excesso de resíduos, esgotamento dos recursos naturais etc.)  

Durante sua atividade, os monitores deram alguma ênfase aos problemas ambientais da 
atualidade? 

Você acredita que este museu pode auxiliar no aumento da conscientização ecológica e na 
valorização do homem pela vida no planeta? Como?  

Que valores ou sentimentos percebidos você poderia descrever após a visita ao museu? 

Você acha que este museu tem potencial para sensibilizar as pessoas e fazer com que 
repensem suas atitudes com o próximo e seus hábitos com o meio ambiente? 

Como você define meio ambiente? 

Pensando no acervo ou nas atividades que o museu oferece qual a imagem que vem à sua 
mente que mais aguça a sua sensibilidade?  
Por que? 

O que você acrescentaria ao Museu Florestal “Octávio Vecchi”? 

 

Muito obrigada pela entrevista! 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS – EXPEDIENTE TÉCNICO E ADMINSTRATIVO 
DO MUSEU FLORESTAL “OCTÁVIO VECCHI” 

Há quanto tempo está na direção do museu? 

Como se deu o processo de transição da responsabilidade do museu? 

Em que tipologia o Museu Florestal “Octávio Vecchi” se enquadra? 
[histórico, de arte, de ciência, biográfico, comunitário, ecomuseus, de bairro/ cidade, temático, ou 
outro? (qual?)] 

Qual é a hierarquia direta ascendente à qual esta instituição está vinculada? 

Qual é a estrutura técnico-administrativa em exercício atualmente no Museu Florestal “Octávio 
Vecchi”? 

Quais os objetivos/missão/filosofia do Museu Florestal “Octávio Vecchi”? 

O prédio e o acervo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” são tombados? 

Qual é caracterização do acervo museológico? 

Qual o número de peças contando o acervo em exposição com a reserva técnica?  

Qual o estado geral de conservação do acervo? 

Existe uma documentação museológica? Está atualizada? 

Todas as peças do acervo já foram analisadas e identificadas? 

Existe alguma informatização da documentação do museu? 

Existe documentação fotográfica do acervo? 

Quanto do acervo existente está em exposição em 2011? 

Existe uma biblioteca no museu à qual o público tem acesso? 

Qual a área construída do museu? 

Aproximadamente, como é dividida essa área para atender a estrutura técnico-administrativa-
expositiva e, também, para outras atividades oferecidas pelo museu? 

Por intermédio de seu acervo e das atividades que oferece à sociedade, como o Museu Florestal 
“Octávio Vecchi” atende aos princípios fundamentais dos museus visando: 

I– a valorização da dignidade humana? 

II – a promoção da cidadania? 

III – o cumprimento da função social? 

IV – a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental? 

V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural; 

VI – ao intercâmbio institucional? 

É possível o empréstimo de bens culturais do acervo para outras instituições?  

Existe um regimento interno para este museu?  

Quais são os mecanismos de fomento e de incentivo que o Museu Florestal “Octávio Vecchi” recebe? 
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Você tem conhecimento se existem, em trâmite nos órgãos competentes, planos, programas ou 
projetos museológicos visando a manutenção e/ou ampliação do Museu Florestal “Octávio Vecchi”? 

Atualmente, existem estruturas como as que citei que contribuem para o desempenho das funções e 
finalidades dos museus? 

Existe algum serviço de acolhimento, formação e gestão de voluntariado atuante no museu? 

O museu mantém funcionários devidamente qualificados, observando a legislação vigente? 

A entidade gestora do museu dispõe funcionários qualificados e em número suficiente para o 
cumprimento das finalidades? 

O museu oferece exposições itinerantes?  

As instalações do museu são adequadas ao cumprimento das funções necessárias, bem como do 
bem-estar dos usuários e funcionários? 

Existe um plano anual de atividades? 

Existe o cumprimento de um planejamento e coordenação visando atender a execução do plano 
anual de atividades? 

São elaborados programas, normas ou procedimentos de preservação, conservação e restauração 
para esta instituição? 

O museu dispõe de um Programa de Segurança visando garantir a proteção e a integridade dos bens 
culturais sob sua guarda, bem como dos usuários, dos funcionários e das instalações? 

Além desta pesquisa acadêmica em andamento, poderia elencar outros estudos, projetos ou 
pesquisas que vão ao encontro das múltiplas competências de um museu? (conservar, investigar, 
comunicar, interpretar e expor) 

Tem conhecimento de alguma publicação ou trabalho acadêmico que tenha como foco específico o 
Museu Florestal “Octávio Vecchi”, sua história, seu acervo e suas atividades? 

Este museu promove algum estudo de público, diagnóstico de participação e avaliações periódicas 
objetivando a progressiva melhoria da qualidade de seu funcionamento e o atendimento às 
necessidades dos visitantes? 

Quais atividades de lazer e de cultura o museu oferece atualmente? 

O museu promove ações educativas, fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na 
participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais 
e ao patrimônio material e imaterial da Nação? Quais as mais frequentes? 

Existem ações de comunicação divulgando os bens culturais, de forma a propiciar o acesso público? 

Este museu elabora e implementa programas de exposições adequados à sua vocação e tipologia? 
Você poderia elencar os mais frequentes? 

Qual é a política de gratuidade ou onerosidade do ingresso ao museu? 

Existe uma política de aquisições ou descartes dos bens culturais do museu? 

Este museu aderiu a alguma rede organizada de instituições museológicas (Sistema de Museus ou 
Sistema Brasileiro de Museus)? 

Qual a ênfase dada à monitoria no Museu Florestal Octávio Vecchi? 

Como é feito o treinamento para a monitoria? 

O museu está preparado para a universalidade de acesso? 

Quais as expectativas para o Museu Florestal “Octávio Vecchi”?  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA 

CULTURA 
 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 

abaixo assinado, sujeito de pesquisa, após a leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO 

AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e de concordância em particular 

da pesquisa proposta.  

Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante pode a qualquer 

momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de 

participar do estudo-alvo da pesquisa. Fica ciente que todo o trabalho realizado 

torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional 

 

 

São Paulo,....... de ..............................de................... 

 

 

___________________________________________________________ 
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ANEXO B – Organograma do Instituto Florestal 

                         Fonte: http://www.iflorestal.sp.gov.br/institucional/organograma.pdf 
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ANEXO C – Notícias sobre a morte de Octávio Vecchi  
                          Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo de 10 de janeiro de 1932.  

 

Morte de Otávio Vecchi 
 Faleceu ontem o Dr O. Vecchi 
– conhecido engenheiro agrônomo, 
formado pela Universidade de 
Coimbra – contava com 53 anos, 
pertencia a antiga família 
portuguesa, residia no Brasil há 
muitos anos. Gozando de geral 
simpatia pelas suas qualidades de 
coração e caráter e pela amenidade 
de seu trato. 
 Foi diretor do Horto Florestal 
de Loreto pertencente a Cia 
Paulista de Estradas de Ferro, onde 
demonstrou suas qualidades de 
organizador e cientista, no ramo de 
sua especialidade que era a 
silvicultura. 
 Organizou então uma coleção 
florestal das árvores de S. Paulo, e 
um museu onde se via “em peças” 
cada espécie com a respectiva 
classificação desde a semente até a 
madeira trabalhada. Era emérito 
desenhista e apaixonado 
colecionador de insetos 
principalmente borboletas. 
 Assumindo mais tarde o cargo 
de diretor do Serviço Florestal com 
seu “time” administrativo, 
conhecimento científico e suas 
persuasivas maneiras, vinha de um 
ano para outro animando o 
reflorestamento e arborização da 
capital e interior. 
 No Horto Florestal Cantareira, 
há pouco inaugurado, pelo que foi 
executado de novo durante sua 
administração, pode-se avaliar sua 
operosidade e dedicação ao serviço. 
 O extinto era casado 
 O falecimento causou pesar a 
várias associações de classe que se 
farão representar em seus funerais: 
O Centro de Comércio e Indústria 
de madeira de São Paulo. 
O Centro do Professorado Paulista. 
 

No Horto Florestal 
 O Horto Florestal da Cantareira 
foi ontem teatro de uma cena 
rápida e brutal, cuja notícia logo 
divulgada por toda a cidade 
enchem da mais justa indignação e 
consternação a todos quantos 

conheciam e prezavam as altas 
qualidades de espírito e de 
tolerância do diretor do Serviço 
Florestal, que ali tombara vítima de 
agressão de um subalterno. 
 

Antecedentes 
 O Dr Octávio Felix Rabello de 
Andrade Vecchi, de 53 anos de 
idade, casado, engenheiro, como 
diretor daquele departamento da 
Secretaria da Agricultura tinha seu 
serviço entre muitos outros 
empregados o feitor da fazenda 
Chapadão, Francisco de Paulo 
Leme, de 45 anos de idade, casado. 
Contra a honestidade deste eram as 
queixas levadas ao conhecimento 
daquele chefe de serviço. O Dr. 
Octávio Vecchi, não deixara 
impressionar pela primeira 
informação acerca do seu 
subordinado, mas indagando aqui e 
ali, ouvindo seus auxiliares, 
pesquisando pessoalmente acabou 
por se convencer de que de fato 
Paulo Leme não podia continuar a 
administrar a fazenda Chapadão.  
 Era um homem sem escrúpulos 
que vivia a lesar o Estado, 
chegando a apoderar-se de lenha 
tirada das matas daquela fazenda, 
por isso, ontem pela manhã 
mandou seu capataz Francisco Jose 
Lopes a casa de Paula Leme a fim 
de avisá-lo de que precisava falar-
lhe com urgência. Paulo Leme 
percebendo que o chefe estava 
ciente de sua incorreção e que seria 
fatalmente despedido, armou-se de 
um revólver e enchendo os bolsos 
de balas, montou a cavalo e rumou 
ao escritório do horto. Aí não foi 
imediatamente atendido, havia uma 
visita e só quando esta saiu foi 
avisado de que poderia entrar no 
gabinete do Dr. O. Vecchi. 
 Este interpelou seu subalterno 
acerca das irregularidades que se 
lhe atribuíam e não obtendo 
explicação satisfatória fez ver-lhe 
que ia despedi-lo. 
 O feitor tornou-se 
impertinente, agora era ele que 

exigia explicações do superior, ele 
que ordenava retratação. 
 O diretor não teve dúvidas em 
levantar-se da sua escrivaninha e 
intimar o insolente a se retirar. 
 

O crime 
 Rápido, Paulo Leme sacou-lhe 
o revolver e fez contra o Dr 
Octávio Vecchi o primeiro disparo. 
Embora atingido pelo projétil o Dr. 
avançou contra o agressor com o 
intuito de o segurar e pô-lo fora do 
escritório, não o conseguiu, porém, 
ante a resolução do chefe, deu o 
feitor por várias vezes ao gatilho 
desfechando-lhe mais 5 tiros. 
 O Dr. Vecchi tombou morto. 
Fora atingido por 2 projéteis no 
rosto, lado direito e no peito lado 
esquerdo. 
 O criminoso se pôs então em 
fuga, perseguido pelos empregados 
do Horto, Luís Capereli e Antônio 
Vitorino, os quais o detiveram a 
centenas de metros do local do 
crime o desarmando e dando voz 
de prisão. 
 

Na polícia central 
 Conduzido a esta capital, à 
presença da autoridade de serviço 
na polícia central, F.P.L. procurou 
justificar seu crime dizendo que há 
4 anos trabalhava na fazenda 
Chapadão pertencente ao Horto 
Florestal, tendo sempre 
correspondido com dedicação a 
confiança de seus superiores, mas 
que de uns tempos para cá, os 
empregados do horto de nomes 
Julio Ramos e sua família, Antonio, 
chofer do diretor mais Francisco 
José Lopes andavam fazendo 
intrigas junto a seu chefe contra 
sua honestidade. Ontem, estava 
almoçando em sua casa, na fazenda 
Chapadão, quando Francisco José 
Lopes lhe veio dizer que o diretor 
lhe queria falar. 
 Pelas intrigas que os outros 
colegas estavam fazendo contra si, 
percebeu que com certeza o diretor 
pretendia dispensá-lo do serviço. 
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ANEXO D – CARTAZES DE ALGUNS EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS  
                     NO MUSEU FLORESTAL “OCTÁVIO VECCHI” EM 2011 
 

 
Cartaz da Exposição de Xilogravuras – 10 de julho a 21 de agosto de 2011   

Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
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 Cartaz da Exposição Fusão entre Arte e Ciência – 05 de junho a 03 de julho de 2011   

 Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
 

 
Cartaz da Exposição Sementes e Máscaras – 1º a 29 de maio de 2011   

Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
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Cartaz do Memorial da Inclusão – 16 de março a 10 de abril de 2011   

Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
 
 

 
Cartaz da Exposição Toques e Cores – 15 a 26 de abril de 2011  

Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
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Cartaz dos Saraus  - Ano de 2011 – Realizados às 11:00 h no Auditório do Museu. 

Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
 
 

 
Cartaz da Exposição Natureza Hoje – 6 de fevereiro a 13 de março de 2011. 

Fonte: http://museuflorestal.blogspot.com/ 
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