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RESUMO 

A pesquisa pretende analisar, em uma perspectiva histórica apoiada na abordagem 

sociológica, como o acervo fotográfico do Chico Fotógrafo pode auxiliar no resgate e na 

compreensão da história da cidade de Santa Isabel, em um momento em que ela é 

prioritariamente oral e fragmentada. Lida com a hipótese de que a história da cidade não 

conseguirá subsistir por muito tempo apenas estando apoiada na oralidade. Por isso, afirma 

ser imprescindível recorrer aos registros fotográficos, sendo estes uma fonte histórica 

existente no acervo encontrado, para que possam garantir a preservação e a não dissipação da 

memória do lugar. Conclui, assim, ser necessário buscar em uma era de virtualidades, meios 

digitais que possam garantir a organização, a digitalização e o compartilhamento do acervo do 

Chico Fotógrafo, enquanto fonte histórica da cidade de Santa Isabel. Também reforça a 

conclusão, mostrando que, ao disseminar as fotografias do passado e ao buscar meios de 

preservá-la, cria-se aí um processo democrático. Isso, por sua vez, permite o conhecimento da 

história da cidade e o reconhecimento do Chico Fotógrafo como sendo parte dela, por meio de 

uma experiência capaz de integrar imagem e história.  

Palavras chaves: memória; fotografia; história; oralidade; cidade; preservação. 
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ABSTRACT 

The research intends to debate, inside a historical perspective and a sociological 

approach, how Chico Fotógrafo's collection can help to rescue and understand the history of 

Santa Isabel as a city, when it is mainly oral and fragmented. It uses the hypothesis that the 

city will not be able to subsist for a long time only supported by orality. Because of that, the 

study ensures the importance of resorting to photographic records as a historical source, so 

that, combined, it can preserve and the non-dissipation of the places' memory. Therefore, it 

concludes that during a virtual age is necessary to search for a digital media able to organize, 

scan and share of Chico Fotografo's material as a  historical source. Also, strengthens the 

conclusion showing as the past photograph is disseminated and preserved, it creates a 

democratic process. At the end, it permits the city historical knowledge and the recognition of 

people as being part of it, through a experience capable of interacting image and history.  

Keywords: memory, photography, history, orality, city, preservation. 
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva histórica y por 

médio de un enfoque sociológico, como la colección del Chico Fotógrafo puede ayudar em el 

rescate y em la comprensión de la historia de la ciudad de Santa Isabel, em un momento en 

que ella es principalmente oral y fraccionada. Trabaja com la hipótesis de que la historia de la 

ciudad no conseguirá sobrevivir por mucho tempo solamente estando apoyada em la 

oralidad.Y por lo tanto, es imprescindible el uso de registros fotográficos, siendo ellos una 

fuente histórica existente en profusión, para que juntos puedan garantizar la preservación y no 

la disipación de la memoria del lugar. Se concluye, por lo tanto, que es necessário buscar en 

esta era de virtualidad los medios que puedan garantizar organizar, escanear y compartir la 

colección del Chico Fotógrafo, como siendo una fuente histórica. También se refuerza la 

conclusión demonstrando que, al propagar las fotografias del pasado y al buscar medios de 

preservala, se crea um proceso democrático. Eso a su vez permite el conocimiento de la 

historia de laciudad y el reconocimento del sujeto como siendo parte de ella, por medio de una 

experiencia capaz de integrar la imagen y la historia.  

Palabras claves: memoria; fotografia; oralidade; preservación; lahistoria; laciudad. 
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Introdução 

Este trabalho apresenta a cidade de Santa Isabel por meio do olhar de um de seus mais 

ilustres habitantes, o Chico, primeiro fotógrafo a atuar profissionalmente no município e a 

registrar todos os eventos locais durante 25 anos. Suas fotografias, algumas delas verdadeiras 

obras de arte, ajudam a entender como a cidade se organizou ao longo do tempo e permitem 

recuperar parte da história da cidade que não foi preservada – e que ainda continua não sendo.  

Ciente desse problema e munido de uma inquietação pessoal decidi me debruçar sobre 

o acervo do Chico Fotógrafo, hoje com aproximadamente 30 mil fotos, para entender a cidade 

a partir das celebrações de rua fotografadas por ele entre 1965 e 1983, dentre elas, desfiles 

cívicos, religiosos e carnavalescos.  

Para tal empreitada o estudo se apoiou nas pesquisas sobre fotografia, memória e 

oralidade, desenvolvidas por diferentes autores, como Boris Kossoy (2001 e 2002); José de 

Souza Martins (2014); Ecléa Bosi (1994); Peter Burke (2003); Pierre Nora (1981), Armando 

Silva (2008); Jacques Le Goff (1996); Alberto Manguel (2001); Marieta Ferreira (2006); José 

Carlos Meihy (2005); Antônio Torres Montenegro (2004); Michel Maffesoli (1994); Ana Fani 

Carlos (2009); Milton Santos (1987) e Pierre Bourdieu (2006).  

Também foram consultadas as obras literárias “Avenida Niévski” (2012), de Nikolai 

Gógol e “A lebre com olhos de âmbar” (2011), de Edmund de Waal (2011), além do filme 

“Everything is Illuminated” (2005), dirigido por Liev Schreiber.  

Com o intuito de apresentar experiências bem-sucedidas no campo da preservação da 

memória oral e da organização de acervos fotográficos que podem inspirar ações no 

município, são demonstrados os trabalhos realizados pelo Museu da Pessoa, em São Paulo, e 

pelo museógrafo e fotógrafo, Júlio Abe. Este último, um dos precursores do Museu de Rua do 

Brasil e que atualmente organiza um vasto material fotográfico, com mais de 40 mil imagens 

sobre as histórias da cidade, para ser doado ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 

Essa ausência de registros existente na cidade de Santa Isabel, acrescida de problemas 

de infraestrutura, investimento em diversas áreas e um histórico de coronelismo que perdurou 

por muitos anos e que hoje dá lugar a uma política menos assistencialista – mas nem por isso 

menos truculenta – tem estimulado nos habitantes, principalmente entre os mais jovens, uma 

aversão à cidade. Muitos já não se identificam com o lugar e, por isso, não se veem como 
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parte dele. Por esse motivo, a preservação do acervo do Chico Fotógrafo se configura como 

uma oportunidade para potencializar o resgate da identidade do município e, assim, criar laços 

de pertencimento entre seus habitantes, frente a uma proposta de autoconhecimento por meio 

da imagem/memória.  

O aparente da vida registrado na imagem fotográfica pode assim, de quando em 

quando, deixar de ser unicamente a referência e reassumir a sua condição anterior de 

existência. O princípio de uma viagem no tempo onde a história particular de cada 

um é restaurada e revivida na solidão da mente e dos sentimentos. São em geral 

viagens de curta duração e marcada por emoção; muitas vezes nos flagramos nessas 

viagens imaginárias. A representação fotográfica, em meio a uma série de outros 

objetos simbólicos, que para outros podem não ter nenhum significado, constitui-se, 

pois, no ponto de partida. Nossas mentes se incubem do restante dessas viagens para 

dentro de nós mesmos. (KOSSOY, 2002, p. 138). 

 

Sua relevância está em evidenciar que as fotografias antigas, quando preservadas, 

podem agregar à cidade de Santa Isabel valores diversos, como, por exemplo: afetivos, 

artísticos e culturais, chamando a atenção para as origens, costumes e tradições reveladas por 

meio das fotos. Silva (2008) diz que quando a família abre um álbum para contá-lo, reinstala 

ali mesmo seu imaginário de eternidade, evocando o tempo em um presente contínuo; como 

se estivesse ocorrendo agora, sem intervalo entre o antes e o presente.   

Nesse sentido, iniciei minha pesquisa apoiado por seus familiares hoje residentes no 

município de Jacareí, no Vale do Paraíba, e que acompanharam de perto a luta do fotógrafo 

para ver seu acervo preservado; luta sem êxito, encerrada em 2007 com seu falecimento. Com 

base nessa história, decidi levantar uma discussão em torno da necessidade de se preservar os 

documentos iconográficos que, de alguma forma, ajudam a contar como a cidade de Santa 

Isabel se organizou ao longo do tempo. A partir daí, chamo a atenção para o fato da imagem 

fotográfica não ser apenas um pedaço congelado do passado, mas sim um fragmento do 

espaço retratado que reúne um inventário de informações, como explica Kossoy (2014).  

O artefato fotográfico, através da matéria (que lhe da corpo) e de sua expressão (o 

registro visual nele contido), constitui uma fonte histórica. Este artefato é 

caracterizado e percebido, pois pelo conjunto de materiais e técnicas que lhe 

configuram externamente enquanto objeto físico e, pela imagem que o individualiza, 

o objeto-imagem, partes de um todo indivisível que integram o documento enquanto 

tal. (KOSSOY, 2014, p. 49) 

 

Atualmente o trabalho que foi desenvolvido pelo Chico Fotógrafo é pouco conhecido 

na cidade de Santa Isabel, algo que se justifica pelo envelhecimento de seus habitantes e, 

principalmente, pela ausência de informações que poderiam contextualizar e apresentar pistas 
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às novas gerações. Segundo Nora (1993) se ninguém sabe do que o passado é feito, uma 

inquieta incerteza transforma tudo em vestígio, indício possível, suspeita de história com a 

qual contaminamos a inocência das coisas. Nossa percepção do passado é a apropriação 

veemente daquilo que sabemos não mais pertencer.  

Certa vez li em uma reportagem que as pessoas são nosso verdadeiro patrimônio. Essa 

afirmação, na época, chamou minha atenção e, hoje, ela me parece muito pertinente se 

pensarmos no importante papel que as pessoas desempenham para a preservação da história, 

da culinária, da cultura, da música e dos costumes típicos do lugar onde vivem ou viveram. 

Partindo desse ponto, pode-se afirmar conforme sugere Kossoy (2014) que toda fotografia 

tem por trás uma história e, dessa forma, o acervo do Chico Fotógrafo tem o poder de mostrar 

quem são as pessoas que vivem em Santa Isabel e suas singularidades, colaborando, assim, 

não apenas com a manutenção da memória, mas também prevenindo sua dissipação.   

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 

permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. A 

memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história, 

uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se 

acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, 

telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 

transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação intelectual e 

laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no 

sagrado, a história a liberta, e a torna sempre prosaica. (NORA, 1993, p. 9).  

  

Há alguns anos, quando repórter, iniciei uma matéria escrevendo que remexer o 

passado de Santa Isabel era o mesmo que explorar um porão abandonado, pois em cada canto 

havia uma história e em cada curva personagens que despertavam a curiosidade. Essa 

introdução, na época, tinha como único objetivo instigar a leitura do texto. Hoje, pensando 

nas peculiaridades dessa pesquisa e no seu desenrolar, vejo minhas palavras se concretizando 

na medida em que entrevisto as pessoas e principalmente no estado de conservação em que 

encontra o acervo do Chico Fotógrafo. 

São tantas histórias contadas de tantas formas e maneiras diferentes que fica claro a 

riqueza existente não só no município, mas também nas pessoas que o habitam. Nesse 

sentido, Sarlo (2007) afirma que o passado volta como um quadro de costumes em que se 

valorizam os detalhes, as originalidades, a exceção à regra, as curiosidades que já não se 

encontram no presente.   
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A narração da experiência está unida ao corpo e à voz, uma presença real do sujeito 

na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas tampouco há 

experiência sem narração: a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, 

redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no 

comunicável, isto é, no comum. A narração inscreve a experiência numa 

temporalidade que não é a de seu acontecer (ameaçado desde o próprio começo pela 

passagem do tempo pelo irrepetível), mas a de sua lembrança. A narração também 

funda uma temporalidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar. 

(SARLO. 2007, p. 24) 

  

Após manusear as mais de 30 mil fotos da coleção particular do Chico Fotógrafo, 

pode-se dizer que Santa Isabel tem, ainda que não preservado, um rico material iconográfico 

importante para o resgate histórico da cidade por meio da criação de um acervo digital. Esse 

acervo poderia estabelecer vínculos entre os habitantes e a cidade, em um momento em que a 

sociedade é predominantemente digital.  

Segundo Kossoy (2008) a fotografia é uma forma de expressão cultural na qual foram 

registrados do tempo, aspectos com religião, costumes e habitação, além de acontecimentos 

sociais de diversas naturezas que foram objetos documentados através da imagem. Dessa 

maneira, mostra que o fotógrafo, enquanto autor da imagem também participa do processo de 

representação, já que domina as técnicas de fotografar e direciona essa forma de interação.  

A presente pesquisa utiliza, dentre os diversos instrumentos, a história de vida para 

levantar informações sobre a trajetória do fotógrafo estudado, evidenciando valores e padrões 

culturais presentes na fala das pessoas que conviveram com ele e que testemunharam fatos e 

eventos no qual esteve inserido. Para suprir a ausência de documentos escritos recorre-se 

também ao método da história oral para coletar depoimentos e assim reconstituir de forma 

biográfica o período estudado. Fazer isso implica segundo Maluf (1995) num movimento 

duplo de,  

(...) acionar a memória para recapturar o passado e selecionar os eventos vividos. 

(...) Além disso, o ato pessoal de pensar o passado - de contar uma vida - está 

enganchado na trama coletiva da existência social. E a memória pessoal transforma-

se em fonte histórica justamente porque o indivíduo está impregnado de elementos 

que ultrapassam os limites de seu próprio corpo e que dizem respeito aos conteúdos 

comuns dos grupos ao qual pertencem ou pertenceu (MALUF, 1995, p. 82). 

  

A pesquisa inicia-se apresentando no 1º Clique a história da cidade de Santa Isabel a 

partir de documentos encontrados na Biblioteca Municipal Maria Helena Marcondes e na 

Secretaria Municipal de Cultura. Porém, vale ressaltar, a significativa contribuição dada pelos 
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munícipes que, cientes da relevância da pesquisa, cederam gentilmente o material histórico 

que possuíam, como anotações, rascunhos, revistas, mapas, fichamentos e cópias de 

documentos antigos sobre a cidade.  

Ao propor que na ausência de documentos e livros a cidade seja revelada por meio das 

fotografias do Chico, a pesquisa sugere um novo olhar sobre as imagens da avenida, sendo ela 

um meio de passagem por onde passam os principais eventos públicos do município, como 

desfiles e procissões. 

Apresenta-se ao fim desse primeiro clique a trajetória de Dito Pituba, santeiro 

isabelense pouco conhecido na cidade, mas que ganhou visibilidade entre estudiosos e 

apreciadores da arte sacra popular brasileira e que merece, a exemplo do cartunista Mauricio 

de Sousa, ser reconhecido e valorizado no lugar onde nasceu e atuou.  

O 2º Clique propõe ampliar a forma de olhar e analisar a cidade a partir da observação 

das narrativas que são intrínsecas a ela, buscando entendê-la como um lugar que necessita da 

oralidade para manter viva sua já fragmentada história. Discute-se aqui a necessidade de se 

estimular o debate de questões ligadas à identidade através da fotografia, sendo ela uma fonte 

de informação que existe em profusão na cidade e, que pode, quando aliada à história oral, 

ajudar a reconstituir cenas do passado presentes na memória de seus habitantes.  

A preservação da memória iconográfica, além de permitir que as gerações presentes e 

futuras conheçam suas origens e passem a valorizar as características interioranas, culturais e 

étnicas da cidade e dos grupos que ali vivem, ainda promove o autoconhecimento e uma 

atitude de respeito mútuo.  

Recorre-se ainda a experiência do museógrafo e fotógrafo Júlio Abe, por seu trabalho 

de mais de 40 anos ter gerado um acervo interessante sobre as transformações das cidades 

paulistas e pelo seu especial interesse pela história das cidades e pelas relações estabelecidas 

entre elas. Ingrid Ambrogi, ao apropriar-se da metodologia do Museu de Rua, traz novas 

formas de organização de acervos e compartilhamento em ambientes digitais, a partir de uma 

proposta interdisciplinar de trabalho colaborativo. 

Considerando que a história da cidade de Santa Isabel é fundamentalmente oral, é 

apresentado o projeto “Conte sua História”, desenvolvido pelo Museu da Pessoa, em São 

Paulo, e que tem como principal objetivo reunir depoimentos de pessoas comuns, entendidas 
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como sujeitos sociais, como sendo um exemplo de ação que pode ser realizada no município 

no intuito de preservar a memória pessoal – podendo posteriormente ser compartilhada e 

utilizada como fonte de pesquisa.  

Finalmente, o 3º Clique apresenta a entrevista realizada com a esposa e com os filhos 

do Chico Fotógrafo, em Jacareí, no interior de São Paulo. Essa entrevista, gravada 

inicialmente em áudio com objetivo de coletar informações relevantes sobre a vida e obra do 

fotógrafo, descreve, quase que biograficamente, quem ele era. Segundo Silva (2008) o álbum 

não só é visto, mas especialmente ouvido, e isso dimensiona seu conteúdo em outro sentido 

corporal – o da audição – e outorga outra natureza perceptiva – o ritmo e a melodia de ouvir 

uma história.  Dentre as diversas narrativas que se constroem nesse processo destaca-se a 

história do Chico, as principais características do seu trabalho, suas fotos premiadas no Brasil 

e no exterior e seu acervo, ponto alto dessa pesquisa. 

Na sequência, fecha-se o Obturador para apresentar as considerações finais e, por 

último, apresenta-se as referências bibliográficas por meio dos Processos de Revelação e 

pelos anexos apontados no Varal de Negativos.  

Deseja-se ao fim dessa pesquisa, além de responder algumas inquietações e despertar 

outras, apresentar as fotografias antigas da cidade de Santa Isabel como sendo um importante 

instrumento de resgate histórico que pode ajudar na preservação da identidade do município 

enquanto lugar de memória e também na criação de laços de pertencimento entre seus 

habitantes numa era de virtualidades.  
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Clique 1. O arquivo que revela a cidade 

A cultura de um povo é o seu maior patrimônio. 

Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é 

permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas 

do anonimato. 

Nildo Lage 

 

No presente clique buscarei apresentar a história do município de Santa Isabel, assim 

como os patrimônios materiais e imateriais que existem e que são desconhecidos por seus 

habitantes. Nesse intuito, farei um recorte no acervo fotográfico do Chico, contemplando 

apenas as festas populares por ele registradas na cidade durante o período em que viveu e 

trabalhou nela. Importante observar: Destacam-se os vestígios da cultura do lugar, apontando 

assim para a necessidade de preservação.  

1.1 A história da cidade de Santa Isabel: Resquícios de um passado não preservado 

 

 

               Foto: Vista parcial da cidade de Santa Isabel 1979 

           Fonte: Acervo particular de Chico Fotógrafo 

 

A história da cidade de Santa Isabel não está nos livros, ela está na boca de sua gente, 

é fruto da memória pessoal e coletiva que foi transmitida de geração em geração pelos mais 

velhos e que, ainda hoje, em um período onde as informações são disponibilizadas e 

difundidas com muita velocidade e por diferentes plataformas. Ela é prioritariamente oral, 
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devido à inexistência de documentos escritos, e por se constituir como o meio mais ágil de se 

conseguir pistas sobre um passado não preservado.  

Isso se deve à pouca ou nenhuma importância que foi dada à história da cidade em 

quase dois séculos de existência, quando cabia a folhas, muitas delas sem data ou autoria, com 

não mais de 2 mil caracteres e as vezes ilegíveis, dar conta da história da cidade, fornecendo a 

escolas, alunos e pesquisadores, resquícios de informações sobre aquela que é a sexta maior 

cidade da Grande São Paulo, dentre as 645 existentes. 

 

 

            Foto: Vista parcial da cidade de Santa Isabel 1979 

        Fonte: Acervo particular de Chico Fotógrafo 

 

Sabe-se que diversos pesquisadores, muitos por iniciativa própria e outros amparados 

pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel, já tentaram transcrever documentos antigos e até 

mesmo se aventuraram na busca de registros sobre a cidade. Infelizmente, seja por motivos 

pessoais ou mesmo por falta de apoio governamental, tiveram que encerrar suas buscas e 

deixar as pesquisas pela metade.  

Dentre esses pesquisadores, fiéis desbravadores da memória, destacam-se Virgílio 

Frúgoli, José Baptista Barbosa (Zinho), Gabriel José Mineiro, Adelson Jesus de Sousa, 

Homero Vallone e Erica Alcântara de Araújo que, influenciados pelas pesquisas do geógrafo 

e professor universitário Aziz Nacib Ab’Saber e da isabelense e folclorista, Zuleika de Paula, 

ousaram escrever sobre essa grande, mas desconhecida cidade.  
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Foto à esquerda: Velha Igreja Matriz de Santa de Isabel 1926 – Fonte: Acervo particular de Romeu Andrade 

Foto à direita: Antiga Igreja Matriz de Santa Isabel 1982– Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

Os estudos existentes hoje apontam que a cidade de Santa Isabel teria surgido em 

meados de 1700, em terras de Mogi das Cruzes, a partir de uma fazenda chamada Morro 

Grande, onde tropeiros, índios, negros e portugueses pousavam e trocavam mercadorias 

depois de longas viagens em busca de ouro em Congonhas do Campo e Ouro Preto em Minas 

Gerais. Frúgoli (2002) explica que em 1720, com o esgotamento das minas auríferas, 

tropeiros e desbravadores iniciaram o retorno às origens após terem abarrotado os cofres 

lusitanos. Durante esse percurso, muitos se espalharam pelo Vale do Paraíba de acordo com 

sua conveniência e estabeleceram na região a cultura do café.   

 

Imagem: Tropeiro. Ilustração criada por Liliane Alfonso Pereira de Carvalho (Lila Alfonso), artista plástica e 

mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiterana Mackenzie. 
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De acordo com (ALCÂNTARA et al., 2011)1, a vila de Santa Isabel encontrava-se 

numa posição geográfica privilegiada, tanto pela sua proximidade à Província de São Paulo 

quanto pelas possibilidades geradas pela sua localização. Essa afirmação se baseia no mapa da 

capitania de São Paulo, do século XVIII, que mostra os principais caminhos utilizados pelas 

tropas nessa época. Nos itinerários das principais estradas da província em 1838, de acordo 

com Muller (1978), Santa Isabel se figurava como um ramal alternativo para tropas que 

seguiam de São Paulo para Minas Gerais, ou ainda vindas do Litoral por Mogi das Cruzes que 

pousavam na Villa de Santa Izabel para recuperar as forças e seguir itinerário em direção a 

outras províncias. 

 

Imagem à esquerda: Caminho Velho para Goiás. Detalhe de mapa da Capitania de São Paulo e seu sertão, em 

que se vem os descobertos, com todos os seus pousos e passagens, delineados por Francisco Tosi Colombina, 

século XVIII. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Imagem à direita: José Joaquim Freire (atribuído). Rede urbana, viária e fluvial que irradiava a partir da cidade 

de São Paulo. Detalhe de Carta Geral do Brasil. 1797. Escala (ca.1:2.600.000). Um mapa em 16 folhas coladas. 

ms.,color 199cm x 200 cm. Direção dos Serviços de Engenharia, Lisboa.  

 

Consta no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, canal indicado por todos 

como sendo atualmente o principal meio de pesquisa sobre a história da cidade, que o 

município foi um dos primeiros a compor o Vale do Paraíba e, por isso, recebeu toda 

influência e costumes da região. Esse pequeno povoado viveu tranquilamente e foi 

                                                           
1 A história da cidade de Santa Isabel. Esboço do livro escrito, porém, não publicado por Erica Alcântara de 

Araújo, Homero Vallone e Adelson Jesus de Sousa. 
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aumentando conforme novas famílias se estabeleciam, atraídas pelo comércio em 

desenvolvimento e pela abertura de estradas (opção para os que iam ao Vale, a Província de 

São Paulo ou mesmo ao Rio de Janeiro, na época, capital do império).  

(ALCÂNTARA et al., 2011) aponta que é possível que o vale de clima ameno e flora 

exuberante tenha sido ocupado desde o fim do século XVII, com a distribuição das sesmarias. 

Nesse sentido, a fazenda Morro Grande teria se convertido em pouso de tropeiros devido a 

sua localização entre Guarulhos, Mogi das Cruzes, Jacareí e Nazaré Paulista. A pesquisadora 

explica ainda que não existem documentos que comprovem o surgimento da Fazenda Morro 

Grande, mas diz que a oralidade a imortalizou como o ponto de partida para o nascimento da 

cidade de Santa Isabel.  

Também não há registro na própria oralidade da localização exata da casa grande da 

Fazenda Morro Grande, muitos acreditam que ela foi sucumbida com os 

empreendimentos de mineração que se sucederam no Bairro Gere Muniz, outros 

acham que ainda existem ruinas dela no bairro Morro Grande e alguns dizem que o 

casario estava no Bairro Lanifício, tendo sido destruído no início do século XX. 

Conta-se que quando ergueram a capela dedicada a Santa Isabel, a referência a 

região passou a ser Fazenda do Morro Grande, da capela de Santa Isabel. Com o 

passar do tempo, a referência a Fazenda Morro Grande caiu em desuso, 

principalmente, por que o vasto latifúndio foi se subdividindo com as famílias que 

por estas bandas se fixaram. (ALCÂNTARA 2011, p. 20) 

 

  

  

O Ensaio d’um quadro estatístico da Provincia de São Paulo é um dos registros mais 

antigos que descreve como era Santa Isabel em 1823. Nele o Marechal Daniel Pedro Muller, 

governador militar da província imperial de São Paulo, encarregado pelo imperador de fazer o 

primeiro censo da Província descreve:  

A Freguesia d’esta denominação foi erecta em Villa no anno de 182. Comprehende 

no seu districto 2,860 habitantes. Tem na Villa a Igreja da Matriz, único edifício 

público. O seu districto confina com o dia da Cidade, e das Villas de Mogy das 

Cruzes, Jacarehy, Atibaia e S. José. Tem um terreno inculto que o separa do districto 

de Camandocaia. (Provincia de Minas Geraes). Suas distancias em leguas ás Villas 

limítrofes: a cidade 9 3/4, a Mogy das Cruzes 5, a Jacarehy 6, a Atibaia 10, a S. José 

10, a Camandocaia 24.  Contêm o Municipio: 1 districto com 15 quarteiroens. 

Administração da Justiça: Juiz Municipal 1, Promotor 1, Juiz de Paz 1, Juizes de 

Facto (que podem ser eleitos). Cultiva-se n’este districto a canna de assucar, café, e 

cria-se gado. (Muller 1978, p. 48) 

 

Em seu levantamento, Muller (1978) descreve que havia em Santa Isabel 1.130 

homens brancos, 1.015 mulheres brancas, 138 homens pardos livres, um preto e uma preta 

africana livre e nenhum índio. Dentre os escravos havia 18 homens e 17 mulheres pardas, 118 

crioulos e 96 crioulas, 161 pretos africanos e 44 pretas africanas.  Ao todo havia 326 casas 
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construídas na região, onde viviam 2.860 pessoas. De acordo com o marechal em 1837 Santa 

Isabel contava com dois carpinteiros, três ferreiros, dois oleiros, um alfaiate, um sapateiro e 

12 balaieiros, além de uma escola de primeiras letras com 30 estudantes e uma seção de 

companhia de cavalaria com 70 praças e 230 guardas nacionais.  

Segundo Frúgoli (2002) com o passar dos anos a fazenda Morro Grande foi 

desmembrando-se em muitas outras fazendas, sendo elevada a freguesia no dia 05 de janeiro 

de 1812, por provisão do Frei Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade. Na ocasião, coube ao 

Padre José Veloso ser o primeiro vigário da Paróquia Santa Isabel. No mesmo ano a freguesia 

foi transformada em Vila e passou a incorporar o município de Mogi das Cruzes, sendo 

desmembrado 20 anos depois por decreto imperial de 10 de junho de 1832. Consta ainda que, 

no dia 30 de maio de 1983, pela lei do Estado de nº 135 tornou-se cidade e pela lei nº 80 de 25 

de agosto de 1892 foi elevada a comarca.  

Ao que tudo indica as terras que pertencem hoje ao Município de Santa Isabel foram 

desmembradas do Município de Mogi das Cruzes em 10 de julho de 1832 por decreto 

imperial e a outra parte foi doada pela Sra. Francisca Leite. Frúgoli (2002) aponta que no dia 

13 de novembro de 1832, Nicolau Ferreira de Campos Vergueiro, ministro do império, 

visando criar e fixar os limites territoriais remete a Câmara Municipal a que pertencia a Vila, 

uma ordem para que juízes de paz procedessem eleição dos vereadores.  

Rafael Tobias de Aguiar, chefe da província paulista, vai a Câmara Municipal de Mogi 

das Cruzes, a qual Santa Isabel pertencia e baixa a ordem para realização das eleições para 

vereadores o mais breve possível. Assim é constituída a mesa eleitoral na casa do capitão 

Antônio Rodrigues Pinto, no dia 08 de junho de 1833, tendo como presidente o próprio 

capitão, como secretários o capitão Antônio Caetano de Souza e Alexandre da Silva, os 

escrutinadores capitão Gabriel José Barreto de Lima e alferes Joaquim Antônio de Godoy.  

Após a votação e apuração dos votos, no dia 03 de julho de 1833, foi dado por Tiago 

Rodrigues Ribas, presidente da Comarca de Mogi das Cruzes, a posse aos vereadores. Na 

ocasião foram eleitos os capitães Antônio Caetano de Souza, Gabriel José Barreto de Lima, 

Francisco Xavier de Arantes, Antônio Mendes de Andrade, os alferes Inácio Pereira Ramos e 

Joaquim de Souza e Francisco Ferreira de Araújo.  
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Juramento dos primeiros vereadores da Villa Santa Isabel:  

“Aos três dias do mês de julho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

de mil oitocentos e trinta e três, que define a Independência do Império e terceiro da 

regeneração, nesta Freguesia de Santa Isabel, presentemente elevada a categoria de Villa por 

Decreto de dez de julho de mil oitocentos e trinta e dois, da Comarca do Império da cidade de 

São Paulo, na casa destinada para sala da nova Câmara Municipal desta nova Villa, onde 

encontra-se presente Thiago Rodrigues Ribas, Presidente da Câmara Municipal da Villa de 

Mogi das Cruzes, comigo Luis Souza Monteiro, Secretário da mesma, para efeito de dar posse 

e juramento aos novos vereadores, que hão de formar o mais novo Município desta Villa, na 

conformidade do Decreto de três de novembro de mil oitocentos e trinta e dois, e sendo assim 

compareceram o ditos Vereadores aos quais o mencionado Presidente lia e definia o 

juramento dos Santos Evangelhos em livro deles em que juraram seus mesmos direitos, 

prometendo desempenhar as obrigações de seus cargos, os meios de sustentarem a felicidade 

Pública. Depois do que o Senhor dito Presidente de novo terem os seus Distritos internamente 

os mesmos limites que atualmente existiram, por ter sido resolvido pelo Exmo Conselho do 

Governo, como consta do Ofício do Exmo Senhor Presidente da Província da data de dezoito 

de maio de mil oitocentos e trinta e três. Encerra assim a todo tempo com essas mas devo 

lavrar este termo que afirmavam justamente os vereadores novamente empossados, eu Luiz 

José Monteiro, secretário que escrevi”. 

 

Frúgoli (2002) acredita que o nome do município se deve a uma pequena capela 

coberta com palhas que foi erguida por Maria Barreto, no século XVII, no bairro Gerez 

Muniz, que inclusive teria sido, segundo os moradores mais antigos, o primeiro nome da 

cidade. Paula (1982), confirma essa versão ao apontar em seu estudo sobre o folclore da 

cidade que uma pequena capela dedicada à Santa Isabel, construída em território pertencente a 

Mogi das Cruzes foi erguida para abrigar uma imagem que uma senhora trouxe de Portugal.  
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Imagem: Capelinha de Santa Isabel. Ilustração criada por Liliane Alfonso Pereira de Carvalho (Lila Alfonso), 

artista plástica e mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiterana Mackenzie. 

 

A folclorista apresenta quatro depoimentos de moradores de Santa Isabel que foram 

entrevistados por ela e que tentam explicar como a cidade teria surgido, sendo que em dois 

pontos eles coincidem com a documentação oficial: a construção da capela para abrigar a 

santa e o fato de ter sido o local de pouso de tropeiros e viajantes.  

 

1. Ulisses Militão, um dos mais antigos componentes da banda, conta que sua 

mãe lhe falava sobre uma portuguesa que trouxera a santa de seu país de 

origem e teria construído a capelinha de sapé no alto da colina.  

2. Lázaro Cirilo de Oliveira, hoje com 90 anos de idade, filho de Dito Pituba, 

o santeiro, diz que uma mineira chamada Isabel, procedente de Moji, teria 

comprado ali algumas terras e construído a capela para abrigar a santa que 

trouxera consigo.  

3. Isaltino Arouca descreve a santa como uma imagem de pedra que teria sido 

encontrada em uma casa. Para ele a cidade nasceu de um pouso, com 

estalagem para os viajantes que iam e vinham de São Paulo rumo ao Rio. 

Considera uma profanação o roubo da imagem ocorrida em 1979 e um 

milagre sua recuperação2. 

                                                           
2 De acordo com o livro do Tombo da Paróquia Santa Isabel, o roubou da imagem a que Isaltino se refere 

ocorreu no dia 08 de abril de 1979, num domingo de Ramos. Quem confirma o fato é um dos moradores mais 

antigos, o senhor José B. Barbosa, mais conhecido como Zinho, que durante uma entrevista ao Jornal O Ouvidor, 

em 2008, lembra que na ocasião o furto da imagem da Santa Padroeira teria causado uma grande comoção na 
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4. Maria Piano conta que sua avó sempre fazia menção a estranho fato: Uma 

senhora, ao passar pelo pouso, trazia em um bauzinho a imagem que 

desaparecia e era encontrada no local onde foi construída a capela. Sua 

proprietária a colocava no baú, mas no dia seguinte ela era encontrada no 

local assinalado na colina. A senhora mandou erguer a capela, coberta com 

folhas de guaiacanga. Dali a imagem não saiu mais. (PAULA1982, p. 21). 

 

Segundo (ALCÂNTARA et al., 2011) embora por estas bandas os santos cultuados 

principalmente pelos afro-descendentes tenham tido relevância considerável, como São 

Benedito, Nossa Senhora do Monte Serrat e Nossa Senhora do Rosário, não se sabe ao certo o 

motivo da escolha de Santa Isabel como nome da cidade e complementa:  

Dizem que os primeiros moradores viviam imersos nesta vida vegetativa, na labuta 

dos afazeres rurais, dedicados a cultura de subsistência, com algumas sobras de 

tempo para lazer e o culto religioso. A imensa Fazenda Morro Grande se subdividiu 

em outras fazendas menores, repartidas em sítios que eram distribuídos entre 

herdeiros. Reuniam-se constantemente em torno da igreja, nas comemorações dos 

santos de devoção. Como não possuíam um pároco permanente, as missões vinham 

uma vez por mês, ou a cada sessenta dias, impulsionando a criação de cerimonias 

religiosas que serviam, ao lado das liturgias, para acrescentar datas as manias 

festivas, de cunho mais folclórico e social do que religioso. (ALCÂNTARA 2011, p. 

20) 

   

Acredita-se que a forte presença de imigrantes portugueses, devotos da rainha Isabel 

de Aragão, monarca que governou Portugal entre 1282 e 1325, beatificada pelo Papa Leão X 

em 1516 e canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1625. Isso porque, segundo o imaginário 

religioso católico, aos seus grandes feitos em favor dos pobres, possa fornecer pistas 

interessantes sobre a escolha da padroeira, já que à sua volta foi construída uma lenda de 

santidade, atribuindo-lhe diversos milagres e feitos que foram propagados como muita 

veemência.  

                                                                                                                                                                                     
cidade, sendo inclusive noticiado por jornais, revistas e emissoras de TV como numa espécie de apelo para os 

ladrões ou ladrão, devolvesse a imagem venerada na cidade. Segundo ele, no dia 16 de abril, na segunda-feira de 

Páscoa, o Padre João Antunes de Moura, que havia sido vigário em Santa Isabel, recebeu uma ligação anônima 

informando o paradeiro da imagem. Nela havia apenas alguns danos nos olhos e em uma das mãos. No dia 29 de 

abril a imagem retorna à cidade em meio a uma grande festa. 
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Foto à esquerda: Imagem histórica de Santa Isabel –Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

Foto à direita: Imagem Santa Isabel Rainha de Portugal– Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

Segundo (ALCÂNTARA et al., 2011) atualmente há duas imagens distintas em Santa 

Isabel, a considerada original (foto à esquerda) guardada na casa paroquial e datada no livro 

do tombo como sendo do século XVI, e a venerada na igreja (foto à direita) doada no dia 16 

de outubro de 1929, por Maria Madalena Zara e Batista Zara. As diferenças iconográficas 

entre as imagens confundem e intrigam. A pesquisadora lembra que durante uma entrevista 

com o Pe. João Batista Mota, na época vigário da paróquia Santa Isabel, ele explicou que a 

cidade sempre venerou a Santa Isabel de Portugal, mas que a imagem trazida para a cidade 

representava a Santa Isabel de Hungria, tia-avó da santa portuguesa.   

Talvez a história explique isso, a tradição conta que a imagem da santa foi trazida 

por uma família portuguesa que pretendendo ir para as Minas Gerais, então no final 

do ciclo do ouro, acabou se instalando por aqui dando início a devoção. O que a 

história não esclarece é se a imagem venerada pela família era de Hungria ou de 

Portugal. Na dúvida: as duas Santas sempre foram bem-vindas no coração católico 

isabelense. A restauradora Luzia Pedro de Alcântara, de Ouro Preto (MG), 

especialista na recuperação de imagens, conta que tanto Santa Isabel de Hungria, 

como a de Portugal são caracterizadas pela humildade e dedicação aos menos 

favorecidos e que os santos são identificados de acordo com os atributos (ícones, 

detalhes e adereços) que revelam parte da sua história e ou dos seus milagres, por 

isso São Francisco é reconhecido por suas vestes e as pombas. O isabelense João 

Batista (Zinho), com sua memória prodigiosa, lembra que a cidade sempre soube 

que a imagem antiga era de Santa Isabel de Hungria, mas aos poucos foi 

transferindo a sua devoção para a Santa Rainha de Portugal. “Muito porque os 

milagres da Santa de Hungria não serem tão conhecidos por aqui”, diz ele. 

(ALCÂNTARA 2011, p. 16) 

 

Em 1879 é publicado, por Manuel Eufrazio de Azevedo Marques, um apontamento no 

qual o Municipio de Santa Isabel é descrito como sendo uma povoação situada a Nordeste da 
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capital da qual dista 9 leguas ou 50 km, nas cabeceiras do ribeirão Mandiú em território 

outrora pertencente ao município de Mogi das Cruzes e continua,  

Foi criada villa por decreto de 10 de Julho de 1832. Dista das povoações limítrofes, 

a saber: de Mogy das Cruzes, 5 leguas ou 27,7 kil.; de Jacarehy 8 ou 44, 4; de 

Nasareth, 6 ou 33, 3; do Patrocinio, 5 leguas ou 27, 7 kil. Suas divisas com os 

municípios limítrofes foram estabelecidas por leis provinciais de 6 de Março de 

1846, 16 de Março de 1847, 10 de Julho de 1850, 28 de Março de 1870 e 18 de 

Abril do mesmo anno. Tem cadêa e casa de Camara e além da matriz as igrejas do 

Rosário e Santo Antonio, em construção. A população é de 5,506 habitantes sendo 

493 escravos; eleitores em 1876 14: fogos 82. A cultura quase exclusiva é a do café. 

Tem duas cadeiras de instruccão publica primaria para ambos os sexos. As rendas 

publicas no anno financeiro de 1869-1870 fôram as seguintes: Geral: 2:493$669; 

Provincial: 300$000; Municipal: 1:737$012=4:530$681. (MARQUES1879, p. s/n) 

  

Consta também na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, publicada em 1958, que a 

antiga capela de Santa Isabel, no município de Mogi das Cruzes, foi elevada à freguesia pela 

resolução de 25 de junho de 1812.   

No mesmo ano foi instituída a Paróquia de Santa Isabel. O município foi criado por 

Decreto de 10 de julho de 1832, instalado a 3 julho de 1833, na comarca de São 

Paulo, passando a pertencer à Jacareí pela Lei número 11 de 17 de julho de 1852. 

Santa Isabel foi designado sede de comarca pela Lei nº 80, de 25 de agosto de 1892. 

Abrange, atualmente, os municípios de Santa Isabel e Igaratá (115ª zona eleitoral). 

Foram incorporados ao município os seguintes Distritos de Paz: Igaratá – pela Lei nº 

64, de 9 de maio de 1868, o qual foi elevado à vila pela Lei nº 80, de 23 de abril de 

1873 e reduzido à condição de Distrito de Paz pelo Decreto nº 6 448, de 21 de maio 

de 1934; foi novamente desmembrado de Santa Isabel pela Lei nº 2 456, de 30 de 

dezembro de 1953, que o elevou a município. Arujá – pelo Decreto nº 9 775, de 30 

de novembro de 1938. Este Distrito de Paz foi criado no município de Mogi das 

Cruzes, pela Lei nº 4, de 8 de junho de 1852. O município de Santa Isabel consta, 

atualmente, de 2 Distritos de Paz: Santa Isabel e Arujá. Possui Delegacia de Polícia 

de 4ª classe, pertencente à 2ª Divisão Policial, Região de Taubaté. Em 3-X-1955, 

contava com 1 861 eleitores inscritos; sua Câmara Municipal é composta de 11 

vereadores. A denominação local dos habitantes é “isabelense”. (FERREIRA 1858, 

p. 102) 

  

Segundo Ab’Saber (1952) a cidade de Santa Isabel cresceu em uma área de baixa 

altitude cercada por montanhas e colinas, encravada e espremida entre morros que não 

ultrapassavam 300 metros de altitude. Por esse motivo, o geógrafo explica que as primeiras 

ruas da cidade nasceram encostadas às partes baixas das montanhas e, por essa razão, o 

aglomerado urbano adquiriu muito cedo uma disposição linear em função da imposição do 

relevo, algo que se constata quando observa-se que a estrutura urbana de Santa Isabel é 

marcada pelo cumprimento. Assim como ocorre nas regiões serranas do sudeste do Brasil, 

onde a topografia das cidades é similar, Santa Isabel foi obrigada a adotar uma estrutura que 
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estivesse à disposição do relevo para que assim fosse possível conservar uma topografia 

interna suave e plana.  

Santa Isabel, porém, não chegou a ter forças e riquezas suficientes para construir e 

manter igrejas, praças e grandes edifícios em altos patamares de morros. Não viveu 

nem mesmo a era dos sobradões imperiais do Vale do Paraíba, como nos dá 

testemunho sua paisagem urbana. Cresceu acanhada e modesta, acompanhando o 

eixo do vale do caminho primitivo. Como herança de seu passado, a cidade, em sua 

estrutura urbana, tem o grave defeito de ser muito estreita e comprida. Daí ser 

obrigada a se restringir apenas ao pequeno espaço plano que possui. Caso contrário 

teria que subir morros de costado relativamente abrupto. (AB’SABER 1952, p. 44) 
 

Prado (1941) ao examinar o quadro geográfico dos arredores da metrópole, composto 

na época por um modesto grupo de cidades, lugarejos e povoados, situados a poucos 

quilômetros da capital paulista, demonstrou que a cidade de Santa Isabel não ficava devendo 

quase nada às áreas econômicas que a rodeavam e faz a seguinte observação:  

Num raio de muitas dezenas de quilômetros é quase um deserto que se estende em 

volta da cidade; deserto pontilhado apenas por estas pequenas vilas e miseráveis 

povoados que são Guarulhos, São Miguel, Barueri, Cotia, M’boi, Itapecerica etc.; ou 

onde apenas se esboça uma vida que o poderoso influxo da própria aglomeração 

paulista não podia deixar de provocar. A influência não vai aí de fora para dentro, 

mas em sentido contrário, da cidade para a região que a circunda. (PRADO 1941, p. 

19) 

 

A estagnação imposta à cidade de Santa Isabel por muitos anos e que reverbera até os 

dias atuais é explicada por Ab’Saber (1952), pelo fato dela ter ficado geograficamente à 

margem das vias de circulação moderna que saiam de São Paulo em direção ao Vale do 

Paraíba, não podendo acompanhar, os avanços das cidades que eram servidas pela ferrovia. 

Como centro urbano Santa Isabel se desenvolveu como as cidades de Cunha, São Luiz do 

Paraitinga e Paraibuna, porém, com a vantagem de estar a apenas 60 km da Praça da Sé, em 

São Paulo, enquanto as pequenas cidades serranas do alto Paraíba estavam mais isoladas em 

relação as comunicações diretas com São Paulo, distando de 150 a 300 km.  

Dentre os lugarejos e povoados pertencentes à mesma região fisiográfica e que 

possuíam as mesmas características de Santa Isabel o geógrafo destaca Piracaia, Nazaré 

Paulista, Joanópolis, Santa Branca, Salesópolis e Itapecerica, sendo eles municípios pobres ou 

de distritos sem muita expressão que se situam à margem do eixo principal das comunicações 

ferroviárias que se irradiam de São Paulo.  
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Somente em 1925 com a construção da rodovia de São Paulo-Igaratá ocorreu uma 

mudança significativa na região de Santa Isabel que até então tinha uma produção modesta de 

cereais e aguardente e, uma população que oscilava sempre, segundo os dados do 

recenseamento de 1940, entre 500 e 1.500 pessoas. Nesse período chegam à cidade os 

primeiros caminhões, jardineiras e os automóveis que reduziram a distância e intensificaram 

as comunicações com a capital que atingiram todos os setores da vida urbana e rural regional.   

Sabe-se que a posição geográfica de Santa Isabel influenciou diretamente no 

desenvolvimento do município, exemplo disso é a sua fisionomia urbana que em nada se 

parece com a paisagem clássica das velhas cidadezinhas do alto Paraíba com seus sobradões 

imperiais e igrejas imponentes.   

 

Falta o rio e a ponte. Falta a grande igreja matriz, com seu infalível estilo uniforme 

de duas torres laterais e um triângulo no meio. Em substituição à essa imagem 

visual, tão familiar a todos quantos conhecem as velhas cidadezinhas do alto 

Paraíba, veem-se apenas algumas singelas construções urbanas, na maioria em 

ordem pouco cerrada, guardando estilos recentes, de grande generalização, nas 

cidades menos desenvolvidas do interior paulista.  Um vagaroso riacho, quase 

imperceptível, corre encostado aos morros de sua vertente esquerda. De resto, um ou 

outro testemunho de um passado não muito distante, representado por casarões 

espaçosos, muitos dos quais em ruínas. Uma das igrejas da cidade guarda as linhas 

mais remotas das construções, religiosas paulistas, relembrando a singela arquitetura 

dos tempos coloniais na região de São Paulo. A matriz nova, em contrário 

expressivo, é um modesto exemplar dos novos estilos dominantes na arquitetura dos 

templos do interior de São Paulo. (Ab’Saber 1952, p. 45) 

  

Por outro lado, Ab’Saber (1952) diz que Santa Isabel apresentava alguns elementos 

urbanos desconhecidos na maioria das cidades serranas paulistas do Vale do Paraíba como, 

por exemplo, uma fábrica de juta e uma porcentagem relativamente grande de construções 

recentes. O geógrafo destaca que a iluminação pública de Santa Isabel, como acontecia via de 

regra nas pobres cidades serranas paulistas, era fraca e deficiente, fornecida por uma velha 

usina construída em uma das extremidades da Avenida República, na saída para Igaratá, que 

era responsável também pela iluminação pública e particular.   

Nesse período existiam na cidade dois pequenos hotéis, um cinema e um posto de 

saúde. Operários da fábrica de juta, na época movida a motores acionados a óleo, eram os 

grandes animadores da cidade e a eles é atribuído a construção de um modesto Clube e 

campos de futebol e cestobol. Dois ônibus diários ligam a cidade a São Paulo e o trafego de 

caminhões era relativamente grande devido ao comércio de carvão implantado na região. Não 

havia ligações telegráficas entre a cidade de Santa Isabel e a capital. Entretanto, existia uma 
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pequena rede telegráfica particular, muito deficiente, funcionando e mantendo contato com a 

Rede Telefônica Brasileira.  

De acordo com Ab’Saber (1952) grande parte dos problemas econômicos e sociais de 

Santa Isabel se devem à decadência que envolveu as populações pobres da zona rural e a 

perda de atração que o núcleo urbano sofreu ao longo do tempo. O geógrafo chegou a essa 

conclusão após observar que o mercado da época, mais precisamente as “feiras”, não 

possuíam nada de excepcional para animar a cidade e que os donos “quitandas” vindos da 

capital arrematavam por preços baixos toda a produção agrícola (ovos, galinhas, milho, 

farinha, leitoas e pimentas).  

Desse período destaca-se apenas a movimentação nos armazéns de secos e molhados 

devido ao costume das palestras e o gosto pela aguardente e pela política municipal. O 

comércio existente era pouco expressivo e a economia girava em torno da Fábrica de Juta e 

das funções burocráticas ligadas ao emprego público. Sendo o comércio de carvão vegetal e 

sua distribuição para as cidades distantes um importante negócio na região, algumas famílias 

de melhor poder aquisitivo possuíam terras, fazendas e sítios a alguns quilômetros do centro 

urbano onde plantavam a madeira para queima e criavam gado para leite e corte.  

Ab’Saber (1952) conta que a produção de leite nas áreas rurais atingia de 1.000 a 

1.500 litros por dia e era captada pela cooperativa estabelecida na cidade e encaminhada para 

São Paulo, por meio de um caminhão. Nessa época, algumas pessoas visando aumentar os 

lucros adquiriram veículos próprios e passaram a transportar a produção carvoeira dos 

caboclos e fazendeiros das regiões mais diversas e longínquas do município para a capital. 

Santa Isabel em 1948 possuía uma frota de 70 caminhões, número relativamente grande para 

uma cidade pequena.   

Pelo seu volume e importância econômica, o carvão vegetal é a indústria básica do 

município, assim como o mais importante produto comercial da cidade. Os grandes 

caminhões chegam a carregar 250 sacos de carvão, e os pequenos, 150. Lotes de 

burros também auxiliam o transporte do carvão desde as zonas serranas segregadas 

até Igaratá, Santa Isabel, Arujá, ou qualquer beira de estrada onde os caminhões 

possam passar a recolher a produção. Lembramos que a produção carvoeira de Santa 

Isabel nos últimos anos tem variado de 500.000 a 1.000.000 sacos, segundo cálculos 

locais. Notamos que os armazéns da cidadezinha veem-se obrigados a comprar de 

fora (principalmente da capital) tudo que se refere a cereais, inclusive feijão, milho e 

arroz. Esse fato patenteia bem a pequenez da produção agrícola rural e o caráter de 

agricultura de subsistência tido pelas culturas itinerantes que se observam nas 

paisagens rurais regionais. A aguardente é o único produto da zona rural de Santa 

Isabel que não é importado pelos bares e armazéns da cidade; pelo contrário, a 

produção do município é suficiente para o abastecimento local e para uma apreciável 

exportação para São Paulo e cidades vizinhas. (Ab’Saber 1952, p. 45) 
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O estudo geográfico elaborado por Ab’Saber em 1951 reuniu diversas peculiaridades 

de Santa Isabel e acabou evidenciando fatos curiosos que contribuíram ao longo do tempo 

para que a cidade não conseguisse se fixar como um local turístico. Sobre isso o geógrafo faz 

a seguinte consideração:   

Um fato curioso e lamentável, a se observar, é a decadência profunda que recaiu 

sobre as festas e tradições religiosas da região de Santa Isabel. Aos poucos, nos 

últimos lustros, devido à falta de entusiasmo de alguns vigários e devido às diversas 

transformações por que passaram as zonas rurais do município, desapareceram as 

festas tradicionais, assim como a movimentação e a alegria diferente que outrora se 

observa nos dias santificados. As velhas igrejas da cidadezinha permanecem 

fechadas grande parte do tempo. Apenas a igreja do Rosário e São Benedito, à frente 

da minúscula Praça da Bandeira revela alguma vida nos domingos e feriados. Para 

quem conhece as regiões serranas tradicionais de São Paulo, o afluxo de pessoas que 

se observa em Santa Isabel por ocasião das festas e ofícios religiosos tradicionais é 

inexpressivo. (Ab’Saber 1952, p. 45) 

 

  

A rodovia diminuiu a distância entre Santa Isabel e São Paulo e estimulou a expansão 

de economia carvoeira e pecuária. Porém, causou alguns problemas sociais e econômicos na 

cidade que atingiam diretamente pequenos produtores e sitiantes que viam a demografia rural 

ser destruída pela intensificação da exploração de madeira e pelo desmatamento de grandes 

áreas para criação de gado. Ab’Saber (1952) aponta para o contato constante com a capital 

mudou a fisionomia urbana do município e influenciou os hábitos e costumes da população 

urbana que passou a ter novos ideias de vida e conforto inspirados na cidade grande.  

A metrópole tornando-se excessivamente próxima tornou-se um centro de atração 

permanente para rapazes e moças, assim como pessoas de maiores ambições sociais 

e econômicas. Muitos desejam sair, por uma razão ou por outra; e poucos são os que 

chegam e almejam ficar. A cidade é pequena demais, oferecendo poucas diversões e 

elementos de atração para a mocidade e as pessoas de maior visão. Infelizmente, não 

comporta ainda um ginásio, nem apresenta campo para a obtenção de salários 

regulares, como também não possui os recursos médios de uma cidade do interior 

paulista no setor das atividades profissionais, industriais ou comerciais. (Ab’Saber 

1952, p. 45) 

  

Ab’Saber (1952) encerra seu rico estudo, vale ressaltar, um dos poucos e raros 

existentes sobre Santa Isabel, demonstrando que muitos dos problemas que entravaram o 

crescimento da cidade ao longo do tempo se devem as autoridades judiciais e policiais que 

passaram por ela apenas para encerrar suas carreiras, não tendo tempo e nem disposição para 

sanar de maneira efetiva os problemas da população e da região – destaca-se aqui as muitas 

injustiças praticadas sobre roceiros e operários.  
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No campo político o geógrafo enfatiza – não diferente do que acontece atualmente – o 

excesso de rixas políticas que a pequena cidade comporta e as não raras perseguições odiosas, 

as injustiças com os menos protegidos e as manifestações violentas nas lutas partidárias.  

Dois problemas pairavam sobre Santa Isabel no período em que o estudo foi realizado 

e que podem, tomado as devidas proporções de tempo e espaço, ajudar a entender como o 

município se organizou desde então. São de Ab’Saber (1952) as seguintes considerações: “O 

primeiro problema refere-se a sua principal atividade econômica, o comércio de carvão 

vegetal, que como se sabe representa uma exploração destrutiva das riquezas naturais, ou seja, 

a cidade vive exatamente daquilo que destruirá com o passar do tempo sua economia 

tradicional”.  

O segundo grande problema reside no fato de que cada vez mais se acentua a posição 

geográfica de Santa Isabel em relação as vias de circulação modernas. Como exemplo, o 

geógrafo explica que a Rodovia Presidente Dutra, uma das mais importantes das estradas de 

ligação brasileiras, passou uns quinze ou vinte quilômetros à margem de Santa Isabel, 

repetindo assim um velho problema imposto pelo relevo regional de situar à cidade a margem 

das vias de circulação que, saindo de São Paulo, demandam o Vale do Paraíba.  Condição 

diferente do município de Arujá, situado na extremidade meridional do município de Santa 

Isabel que foi beneficiado com o novo traçado da rodovia São Paulo-Rio e adquiriu novas 

possibilidades de desenvolvimento econômico, podendo num futuro próximo incorporar a 

área dos subúrbios orientais da cidade de São Paulo.    

1.1.1 Símbolos municipais e características geográficas  

 

Símbolos Municipais:  

                    

 Brasão das Armas                                              Bandeira Municipal  
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O Brasão das Armas da cidade de Santa Isabel foi criado pelo Major Francisco José 

Mineiro, ilustre isabelense e expedicionário da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na 

2ª Guerra Mundial, na Itália, sob a auditoria heráldica do Professor Arcinóe Antônio Peixoto 

de Faria, da Enciclopédia Heráldica Municipalista.  

Informações do CENSO:  

Territorial: 

Santa Isabel é o sexto maior Município em extensão da Grande São Paulo, com 362,4 

km². Sendo que de sua área 82,5% é de preservação de mananciais. 

Altitude e Clima:  

Com 640 metros acima do nível do mar, possui um clima temperado com inverno 

seco, muito saudável. Temperatura média anual de 23º C. 

Relevo: 

A cidade possui uma topografia extremamente irregular formado pelas ramificações da 

Serra da Mantiqueira, mais conhecidas como Serra da Laje, Lagoa, e de Itaberaba ou de Gil, 

numa vasta região acidentada, cortadas por profundas ravinas e cobertas por densa mata quase 

inexplorada. A vegetação é característica da Mata Atlântica. O ponto mais alto do município 

está situado no Morro da Pedra Preta com 1.256 metros, na Serra de Itaberaba, torre da 

Petrobrás com 1.096 metros e o Mirante do Monte Serrat com 716 metros. 

Hidrografia: 

No município existem várias cachoeiras, cujas quedas apesar de não serem expressivas 

em sua altura, são de grande beleza, talvez pela sua simplicidade. Possui também inúmeros 

riachos e ribeirões, próprios para a pescaria amadora em águas límpidas, que correm ora sob 

vegetação, ora por pedras e rochedos. É, portanto, um local próprio para o turismo de um dia, 

férias, acampamentos, cavalgadas, etc. A principal corrente de água é do Rio Pilões, que tem 

como afluente o ribeirão Vermelho, ambos ricos em peixes de várias espécies; camarão e 

caranguejos de água doce, ribeirão Jararaca, e o ribeirão Fazenda Velha e o mais expressivo é 

o Rio Jaguari, que segundo o pesquisador Eugênio Egas, prestava-se à navegação de pequenas 

canoas; e o ribeirão Araraquara que corta a cidade na sua extensão. Todos são formadores da 
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Bacia do Reservatório do Jaguari. A cidade conta ainda com o Rio Parateí, pertencente à bacia 

do Rio Paraíba. 

Dados Políticos e Administrativos: 

 Dia 04 de julho - Feriado Municipal em homenagem à Padroeira Santa Isabel; 

 Dia 10 de Julho - Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do 

Município. 

Dados Geográficos: 

Santa Isabel está situada nas cabeceiras do Ribeirão Mandiú, na zona fisiográfica do 

Médio Paraíba, distante 50 km, em linha reta do marco zero da Capital do Estado de São 

Paulo no sentido Rio de Janeiro. Pertence à Região Metropolitana da Grande São Paulo. Faz 

limites com os seguintes Municípios: 

 NORTE - Igaratá; 

 SUL - Arujá e Mogi das Cruzes; 

 LESTE - Jacareí e Guararema; 

 OESTE - Nazaré Paulista e Guarulhos. 

Distância Rodoviária dos Municípios Vizinhos:  

 Arujá - 15 km; 

 Guararema - 34 km; 

 Igaratá - 20 km; 

 Jacareí - 31 km; 

 Mogi das Cruzes - 36 km; 

 Nazaré Paulista - 48 km; 

 São José dos Campos - 44 km; 

 São Paulo - 50 km. 

Acesso Rodoviário:  

 Rodovia Presidente Dutra Km 186 - São Paulo; 

 Rodovia Aírton Senna (Trabalhadores); 

 Rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves - SP 56; 
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 Rodovia Prefeito Joaquim Simão - SP 56 (liga o Município de Igaratá a Rod. 

Dom Pedro I); 

 Rodovia Dom Pedro I (fazendo interligações - com as Rodovias Carvalho 

Pinto, Dutra, Anhanguera e Bandeirantes). 

Atrações Turísticas:  

O Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel (Lei nº 106/2007) visando instalar marcos 

de referência, de representação e de significação cultural para orientar munícipes e turistas 

sobre os principais atrativos históricos da cidade especifica 22 pontos como sendo turísticos, 

sendo alguns deles imóveis particulares que em tese não poderiam sofrer alterações, mas que 

em sua maioria já foram demolidos ou sofreram reformas que os descaracterizaram. São esses 

os patrimônios: 

1. Capela e Obelisco 13 de Maio; 

2. Casarão da família do Sr. Dario Vieira de Paula; 

3. Largo 20 de Novembro; 

4. Cine Teatro Montenegro; 

5. Pouso de Tropeiros na Rua João Pessoa; 

6. Coreto da Praça da Bandeira; 

7. Igreja do Rosário; 

8. Biblioteca Municipal Maria Helena Marcondes; 

9. Igreja Matriz de Santa Isabel; 

10. Casa Paroquial na Rua Padre João Orlando da Cruz, 

11. Casa do espólio do Sr. Julião Barbosa; 

12. Praça Poeta Antônio Maurício de Souza; 

13. Ponto de comércio de escravos, situado na Avenida Manuel Ferraz de Campos 

Sales, esquina com Rua Santa Cruz; 

14. Capela Santa Cruz; 

15. Antiga Igreja São Lázaro, marco na luta contra a hanseníase; 

16. Praça dos Expedicionários; 

17. Igreja Nossa Senhora Aparecida; 

18. Paço Municipal e antiga Cadeia Pública; 

19. Teatro Gabriel Cianflone; 

20. Casarão da família do Sr. Luiz de Almeida Machado; 
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21. Pouso de Tropeiros, na esquina da Rua Monte Serrat com a Avenida Prefeito 

João Pires Filho; e 

22. Capela Nossa Senhora do Monte Serrat - Mirante e encostas do Monte Serrat.  

Em 2014, um novo Plano Diretor de Turismo Municipal de Santa Isabel, é elaborado 

pelos alunos de turismo da Universidade Guarulhos (UNG) por meio de uma ação conjunta 

com a Prefeitura Municipal de Santa Isabel. Nele já não constam mais os 22 pontos 

apresentados em 2007, mas 19, sendo 11 físicos e 8 naturais. São eles: 

1. Igreja Nossa Senhora do Rosário; 

2. Capela e Mirante Nossa Senhora do Monte Serrat; 

3. Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida; 

4. Sítio Embaúba – Museu da Casa Rural; 

5. Polo de Bolsas, Artefatos de Couro e Turismo; 

6. Biblioteca Municipal Maria Helena Marcondes; 

7. Obelisco 13 de Maio e Capela São Benedito; 

8. Ginásio Municipal de Esportes Francisco de Souza; 

9. Gibiteca Mauricio de Souza; 

10. Alambique Cachaça Trato; 

11. Igreja Matriz de Santa Isabel; 

12. Cachoeira Monte Negro; 

13. Cachoeira Monte Negro (Varadouro); 

14. Cachoeira Jaguari; 

15. Cachoeira Redentor; 

16. Cachoeira Ouro Fino; 

17. Mirante Pedra Branca e; 

18. Mirante Monte Serrat. 

Desde janeiro de 2016 a prefeitura municipal de Santa Isabel, através da secretaria de 

Turismo, Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, têm tentado adequar à cidade as 

exigências do Governo do Estado de São Paulo, para inseri-la no quadro de “Municípios de 

Interesse Turístico”. A inserção no quadro de municípios tem como objetivo angariar recursos 

para serem empregados em obras de melhorias e modernização dos atrativos turísticos e de 

infraestrutura da cidade. Consta na minuta de inventário turístico do município os seguintes 

atrativos culturais e naturais:  
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1. Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida; 

2. Igreja Nossa Senhora do Rosário; 

3. Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat; 

4. Mirante Monte Serrat; 

5. Obelisco 13 de Maio; 

6. Gibiteca Mauricio de Sousa;  

7. Lar do Velhinho Professora Laura Frúgoli; 

8. Santa Casa da Misericórdia de Santa Isabel; 

9. Lar do Velhinho São Vicente de Paula; 

10. Casa de Acolhimento Municipal Aconchego; 

11. Praça da Bandeira; 

12. Fórum João Pires Filho; 

13. Câmara Municipal Vereador Levi de Oliveira Lima; 

14. Paço Municipal Joaquim Simão; 

15. Cachoeira do Ouro Fino; 

16. Cachoeira do Jaguari; 

17. Cachoeira Paelella; 

18. Cachoeira do Ingá; 

19. Cachoeira dos Pilões; 

20. Cachoeira Ibirapitanga; 

21. Cachoeira da Pena Branca; 

22. Cachoeira do Doutor; 

23. Cachoeira do Pouso Alegre; 

24. Cachoeira do Itaberaba; 

25. Cachoeira do Funil; 

26. Complexo de montanhas Mulher Deitada; 

27. Morro da Pedra Preta; 

28. Morro da pedra Branca; 

29. Pico do Itaberaba 

30. Parque Estadual Serra do Itaberaba (Em implantação); 

31. Rio Pilões (Reserva Ibirapitanga) e; 

32. Represa do Jaguari.  
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Além dos atrativos elencados acima o documento também sugere um novo olhar sobre 

os pesqueiros, pousadas, clubes de recreação, hípicas, bares, cachaçarias, restaurantes, lugares 

de referência a memória, lugares de cultura, eventos locais, artesanato, manifestações 

culturais e, principalmente, no potencial para turismo de aventura e turismo rural que a cidade 

possui e que não é explorado. 

1.2 Cenas da avenida: Registros de uma época festiva que ficou na memória 

Dentre os mais novos paira uma ideia de que à cidade de Santa Isabel não promove 

eventos que tenham força para torná-la atrativa, ou mesmo que sejam interessantes a ponto de 

fazer com que os munícipes pensem duas vezes antes de procurar outras cidades nos fins de 

semana para se divertir e ter momentos de lazer. Segundo Santos (1987) o valor do indivíduo 

depende, em larga escala, do lugar onde está e complementa explicando que igualdade dos 

cidadãos supõe, para todos, uma acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais a 

vida não será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe.  

Já entre os mais velhos, grande parte com mais de 50 anos, reside fixamente na fala 

um sentimento saudosista sobre uma época que, segundo eles, a cidade promovia grandes 

festas, algumas delas com a presença de artistas nacionais de grande relevância, tanto do 

cenário musical quanto do televisivo e político. Desse período também seriam os concursos 

de beleza, bailes de carnaval, blocos de rua, desfiles, festas da cidade, quermesses e demais 

eventos que movimentavam o município e que atraiam grande público as ruas e que hoje não 

existem mais. Sobre isso Carlos (2009) diz que a paisagem não só é produto da história como 

também reproduz a história, a concepção que o homem tem e teve do morar, do habitar, do 

trabalhar, do comer e do beber, enfim do viver. 

Cenas da Avenida: Fotos pertencentes ao acervo particular do Chico Fotógrafo 

Celebrações Japonesas 
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Procissões Religiosas 

       

Desfiles Carnavalescos  

      

Desfiles Cívicos  
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Aniversário da Cidade 

      

Concursos de Beleza 

     

 

De acordo com Maffesoli (1994) a cidade é uma nebulosa noética constituída por 

fluxos afetivos, manifestações estéticas, movimentos éticos e, em resumo, por toda ordem do 

sensível, do sensual, do colorido, do brilhoso e do dionisíaco, que é também a marca da 

cultura. Para o autor a cidade é pontilhada por uma multiplicidade de pequenos espaços de 

celebração onde se elaboram os “mistérios” da comunicação-comunhão e se criam laços.    

Será o bar da esquina, a tabacaria onde se aposta nos cavalos, o jardim do bairro, os 

bancos públicos nas áreas para pedestres, as pequenas praças ou depósitos urbanos, 

o Félix-Potin ou rua comercial onde se encontra a vizinhança.  [...] É preciso 

compreender no sentido etológico, estes espaços de celebração, estes lugares e 

espaços de sociabilidade, são misturas de afetos e de emoções comuns, são 

consolidados pelo cimento cultural ou espiritual: em resumo, eles são feitos para e 

pelas tribos que os elegeram como domicílio. Aliás, a capacidade mais ou menos 

grande dos territórios de exprimir (ser a expressão de) a (s) comunidade (s)  que os 

habita (m) é o que faz do espaço físico o espaço vivido. (MAFFESOLI 1994, p. 65) 

  

Bosi (2003) apresenta a necessidade de enraizamento como sendo o fio condutor dos 

movimentos acadêmicos contemporâneos que visam recuperar a memória, pois, segundo ela, 
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é do vínculo com o passado que se extrai a força para a formação de identidade. Nesse sentido 

Castro e Costa (2008) dizem que as memórias coletivas se materializam através desses bens 

simbólicos que ao serem exteriorizadas, seja por meio da oralidade ou das inscrições, agem 

como um operador de socialização nas atividades coletivas desenvolvidas pelo grupo.  

Nesse sentido Bianchi (2015) explica que a história dos lugares e da vida cotidiana 

frequentemente tem se tornado uma das formas mais eficazes de registrar a compreensão da 

dinâmica social e cultural de uma sociedade, pois, para além da tradicional rigidez 

documental que se faz necessária nas pesquisas em história, a coleta e a análise de 

depoimentos, imagens, narrativas e lembranças acerca de lugares e costumes abrem 

possibilidades efetiva para uma melhor compreensão de um fato histórico em várias 

dimensões.   

As questões históricas da modernidade, em geral, apontam para a importância da 

memória como um processo de conexão com o passado, por meio de lembranças do 

que ainda está vivo e sobrevive e do que está em permanente evolução. [...] 

Considera-se possível, por meio de levantamentos históricos baseados na memória, 

construir a identidade de um povo e de sua cultura, a fim de compreender as relações 

sociais existentes em determinados períodos, e reconstruir a memória de cidade e 

lugares. [...] O trabalho de reconstrução das memórias reflete-se sobre o que não foi 

esquecido, sobre as experiências vividas por pessoas de diferentes momentos e de 

diversas maneiras. Os esforços de reconstrução e de registro da memória trazem 

questionamentos sobre a preservação e conservação dos lugares simbólicos, locais 

que contribuíram na formação da identidade da sociedade. (BIANCHI 2015, p. 154) 

 

Boada (1991) diz que o espaço, objeto do planejamento, é um intermediador das 

relações humanas. Os objetos e o próprio espaço mediatizam e condicional as relações entre 

as pessoas e das pessoas com elas mesmas. Para um ser humano, estar em um espaço 

ordenado, com arquitetura, urbanismo, paisagismo e desenho harmônico não é a mesma coisa 

que pertencer a um espaço desordenado, assim como as relações sociais também não serão as 

mesmas. Complementando isso Yázigi (2001) apresenta o lugar como sendo um dos 

referenciais indispensáveis à vida, nas esferas do cotidiano, do trabalho, dos afetos e dos 

ideais, mas, desoladamente, com perdas indizíveis.  

Para Cacciari (2010) concebemos a cidade como um lugar para nos encontrarmos e 

nos reconhecermos como comunidade, um lugar acolhedor, um seio, um lugar para residir 

bem e viver em paz, uma casa. O autor aponta que por outro lado, cada vez mais 

consideramos a cidade como uma máquina, uma função, um instrumento que permite com o 

mínimo impedimento fazer os nossos negócios e, complementa dizendo, que a rapidez com 
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que as transformações ocorrem impedem que no âmbito de uma geração se conservem 

memórias do passado, algo que segundo ele, implica em vivermos agora numa situação em 

que casa e não casa estejam interligadas, morada e não morada sejam duas faces da mesma 

moeda.  

Le Goff (1998) lembra a cidade é sempre o lugar de reunião onde se encontram os 

poderosos e os presunçosos da inteligência e da cultura, sendo que a riqueza não é o único 

critério do poder urbano. O autor reforça aqui o papel festivo da cidade que deveria 

permanecer como sendo parte integrante de sua função cultural, já que hoje a maioria dos 

eventos se desligaram dos centros e ocorrem em pontos mais isolados, como fazendolas e 

antigos conventos, no caso de Santa Isabel, em sítios e chácaras localizadas nas áreas rurais 

mais afastadas.  

Isso ocorre, segundo Wilheim (1976) porque a cidade assemelha-se a um organismo 

vivo, ou seja, a um órgão pulsante, dentro de uma estrutura complexa que suporta uma 

infinidade de atividades que a transformam constantemente. Para o autor é necessário ler e 

enxergar a cidade e não apenas olhá-la, algo que implica observar, identificar sinais, olhar 

para locais que escapam da visibilidade, selecionar quadros de referência e adotar novos 

métodos de aproximação sucessiva, pois a paisagem urbana comunica informações a seu 

respeito e é preciso saber fazer essa leitura.   

A história de um organismo urbano não revela necessariamente o seu futuro; este 

não será fatalmente, a continuação de uma série histórica. Poder-se-ia, no entanto, 

supor que a história “explica” uma situação presente, ajudando-nos a compreender a 

configuração do momento. [...] A história é constantemente reescrita; por todos nós 

que constantemente remexemos em nossa memória para nela escolhermos aqueles 

elementos que melhor nos servem para explicar, justificar ou compreender um 

momento presente. (WILHEIM 1976, p. 61) 

 

 

Nesta perspectiva Montagner (1999) aponta que é exatamente da memória das pessoas 

que se pode retirar um manancial extremamente rico e variado de informações sobre inúmeros 

episódios que aconteceram no passado, um passado que antes não era de interesse daqueles 

que detinham o poder, mas que agora pode ser recuperado. Bosi (1979) em "Memória e 

Sociedade, lembrança de velhos", uma das primeiras obras brasileiras a utilizar como fonte de 

pesquisa o ato de lembrar, já observava que a memória não é sonho, mas trabalho. De acordo 

com Simson (2000) pode-se acrescentar que o ato de relembrar em conjunto, isto é, o ato de 

compartilhar a memória, é um trabalho que constrói sólidas pontes de relacionamento entre os 
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indivíduos - porque alicerçadas numa bagagem cultural comum - e, talvez por isso, conduza a 

ação.  

Por fim, Simson (2000) lembra que a memória compartilhada é tanto uma forma de 

domar o tempo, vivendo-o plenamente, como empuxo que nos leva a ação, constituindo uma 

estratégia muito valiosa nestes tempos em que tudo é transformado em mercadoria, tudo 

possui valor de troca.  

Essa memória compartilhada, enquanto desejo latente do homem pós-moderno, que, 

entretanto, se realiza numa relação não inserida na lógica de mercado, nos leva a 

construir redes de relacionamentos nas quais é possível focalizar em conjunto 

aspectos do passado, envolvendo participantes de diferentes gerações de um mesmo 

grupo social. Nesse processo utilizam os "óculos do presente", para reconstruir 

vivências e experiências pretéritas o que nos propicia pensar em bases mais sólidas e 

realistas nossas futuras ações. Assim podemos perceber que o trabalho com a 

memória (no qual os velhos têm papel fundamental) não nos aprisiona no passado, 

mas nos conduz com muito maior segurança para o enfrentamento dos problemas 

atuais. Ao permitir a reconstrução de aspectos desse passado recente, o trabalho com 

a memória também possibilita uma transformação da consciência das pessoas nele 

envolvidas direta ou indiretamente no que concerne à própria documentação 

histórica, (ampliando essa noção que abarca agora os mais diversos suportes: textos, 

objetos, imagens fotográficas, músicas, lugares, sabores, cheiros) compreendendo 

seu valor na vida local, maneiras de recuperá-la e conservá-la. Esse mergulhar 

conjunto e compartilhado no passado nos faz emergir mais conscientes quanto aos 

problemas contemporâneos da vida da comunidade estudada e geralmente nos 

conduz naturalmente a ações conjuntas e politicamente conscientes visando sua 

superação. (SIMSON 2000, p. 66) 

 

1.3 Os isabelenses que fizeram história: De Pituba a Mauricio de Sousa  

Antes de prosseguir com esse “clique” que tem como principal objetivo explicar o que 

é a cidade de Santa Isabel por meio de uma breve revisão da sua história é importante ressaltar 

que quando a memória, a história, a cultura, a gastronomia e todos os elementos que compõe e 

que formam a identidade de um povo não são preservados o que resta é o esquecimento, a 

depredação e a pichação, como podemos perceber observando a fachada da maioria dos 

prédios públicos, casas residenciais e portais turísticos da cidade. Carlos (2009) explica que a 

paisagem urbana é a expressão da “ordem” e do “caos”, manifestação formal do processo de 

produção do espaço urbano, colocando-se no nível do aparente e do imediato.  

Infelizmente isso não atinge apenas o patrimônio, mas também as pessoas. Exemplo 

disso é o que ocorre com o isabelense Dito Pituba, um dos mais expressivos santeiros do 

século XIX, com obras presentes no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e no Museu 
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de Arte Sacra de São Paulo, citado em diversos livros sobre arte popular brasileira e que é 

conhecido por poucas pessoas em Santa Isabel, cidade onde nasceu e atuou. 

Por esse motivo e no intuito de ir contra a corrente dos que sabem de sua existência e 

não fazem nada para promover e evidenciar sua arte, a presente pesquisa pede licença ao 

Chico Fotógrafo, personagem principal desse estudo, e apresenta a cidade não pelos decretos 

e leis que a originaram, mas sim por seus habitantes, por sua gente.  

É impossível falar da vida e da obra de Benedito Amaro de Oliveira, o Dito Pituba, 

sem antes fazer um relato pessoal do dia que o conheci, ou melhor dizendo, do dia em que a 

busca por uma reportagem me fez chegar até ele. O ano era 2009, o motivo era o 177º 

aniversário de emancipação política e administrativa de Santa Isabel e eu era o repórter em 

início de carreira que havia sido incumbido de escrever uma matéria inédita para ser 

publicada na semana do aniversário da cidade. 

Nesse intuito me desloquei até o Arquivo Público e Histórico de Jacareí, no Vale do 

Paraíba, para buscar alguma informação interessante sobre a cidade, tendo em vista que o 

arquivo possui documentos judiciários antigos relacionados à Vila de Santa Isabel de 1730 a 

1979. Foi numa pausa para o almoço, enquanto visitava o Museu de Antropologia do Vale do 

Paraíba, que me deparei com um banner sobre uma exposição de “Paulistinhas” que havia 

sido encerrada recentemente e que para minha surpresa era de um santeiro de Santa Isabel, do 

qual nunca ouvi falar, mas que segundo os curadores do Museu era uma sumidade no campo 

da arte sacra popular brasileira. Ai estava minha matéria! 
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Foto: Acervo de Paulistinhas do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba 

Fotógrafo: Tadeu Gomes – Fonte: Magela Borbagatto 

 

Nesse mesmo dia tive acesso a livros, artigos e teses sobre o artista e que em sua 

maioria foram escritos por Eduardo Etzel, médico cirurgião que atuou em São José dos 

Campos, no Vale do Paraíba, e que após aposentar-se passou a pesquisar antiguidades, 

especialmente imagens religiosas. Ferreira (2002) pesquisadora da Unesp (Universidade 

Estadual Paulista), e que teve o privilégio de entrevistar pessoalmente Etzel em 2002, afirma 

que o interesse do médico por antiguidades brasileiras surgiu em 1946, enquanto visitava a 

cidade de Salvador, na Bahia. 

Já o interesse por imagens religiosas teria surgido um pouco mais tarde, após observar 

os oratórios que existiam nas casas de velhos moradores das cidades que atendia. Foi nesse 

período que o pesquisador iniciou sua coleção de objetos e imagens religiosas e que foram 

catalogadas por ele de maneira sistêmica, permitindo assim que fossem identificadas sua 

origem, autoria, época que foi confeccionada e os materiais utilizados. Desta forma Etzel 

descobriu Dito Pituba, artista considerado por ele como sendo a expressão mais pura de 

manifestação de arte popular da melhor qualidade.  

Segundo Ferreira (2002) Dito Pituba nasceu em 1848, em Santa Isabel, no interior de 

São Paulo. Criado na roça, num ambiente de muita religiosidade, aprendeu a ler e a escrever 

com o próprio pai, assim como o trabalho na lavoura e o manuseio do barro, vindo mais tarde 
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a trabalhar com oleiro. Acredita-se que o artista tenha trabalhado com imagens entre 1870 e 

1922, utilizando sempre diversos materiais e ousando em seus recursos técnicos.  

Chamadas de “paulistinhas”, as obras de Pituba eram feitas de forma artesanal 

utilizando barro cru e cozido e várias espécies de madeira branca e macias como pau-pólvora, 

cuíuva e embaúba, além de pinho e caixas de bacalhau. O artista tinha muita habilidade em 

trabalhar com madeiras, conseguindo esculpir suas peças, com cortes rápidos e precisos, 

usando um canivete afiado. Etzel (1971) faz a seguinte consideração sobre as paulistinhas:  

Chamamos de paulistinhas a um tipo de imagens de barro queimado, que influíram 

no mercado da imaginária doméstica de São Paulo, durante mais de um século. 

Representam um tipo porque, pela longa sucessão de santeiros anos a fora, a 

semelhança é forçosamente aproximada, conforme a habilidade e o gosto de cada 

um de seus artífices. São características, porque a imagem propriamente dita está 

montada sobre uma base ou peanha peculiar, redonda ou facetada, que ocupa um 

terço da altura total da peça. São todas ocas e o vazio representa um cone ou funil, 

completo ou truncado, que alcança até o alto da imagem, às vezes, até a cabeça; ou é 

curto, indo pouco acima da base. A superfície interna é uniforme e observando-a não 

se diferencia a base da imagem propriamente dita, porque foi escavada depois da 

imagem pronta, antes da queima. (ETZEL 1971, p. 104) 

 

Borbagatto (2016) ressalta que Pituba não esculpiu apenas imagens pequenas, mas 

também esculpiu imagens grandes para igrejas do Vale do Paraíba e região, a exemplo do 

Senhor Morto, usada nas cerimônias da Semana Santa. Além disso, fez e pintou muitos 

oratórios, santos para mastros de festas, modelou paulistinhas, esculpiu em madeira e 

desenhou a lápis os ex-votos (objetos que são oferecidos em devoção e agradecimento por 

uma graça alcançada, por intermédio de um santo).  

 

 

 

MAV0288 - Imagem de Santa Isabel 

material/técnica: madeira policromada; prateação com purpurina 

dimensões: 16,2x7,4x5,1 

autoria: Dito Pibuba (Benedito Amaro de Oliveira) Santa Isabel/SP - 1848-1923 

cronologia: 1º quartel do século XX 

Procedência: Santa Isabel/SP - São Paulo/SP - coleção Eduardo Etzel 

Acervo do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba 
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Atualmente existem no MAV (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba), em 

Jacareí, interior de São Paulo, 63 peças de Pituba, sendo 53 imagens de santos, 1 oratório e 3 

crucifixos, todos do século XIX, oriundos de Santa Isabel e que foram doados pelo 

pesquisador Eduardo Etzel, no intuito de devolver ao povo o que era do povo, através de 

museus. Ferreira (2002) lembra que o pesquisador teve a sua disposição mais de 300 imagens 

confeccionas por Pituba, recolhidas ao longo de seis anos em suas excursões por Santa Isabel, 

Arujá, Mogi das Cruzes e Vale do Paraíba.  

Etzel soube o momento certo de trocar, com pessoas que aí viviam as imagens um 

pouco “rudes” e já escurecidas pela fumaça das velas e lamparinas, as quais não 

souberam dar o devido valor, por imagens novas, industrializadas em gesso, 

compradas aos montes na Rua São Caetano, em São Paulo, e que eram aceitas de 

bom grado. [...] As melhores peças de Pituba foram recolhidas por outras pessoas e 

hoje estão nas mãos de colecionadores particulares, como, por exemplo, a imagem 

de São Lázaro de grande porte, feito para a igreja de São Lázaro, em Santa Isabel, 

atualmente demolida. (FERREIRA 2002, p. 02) 

 

Etzel (1971) explica que durante o trabalho de campo foram encontrados muitos 

oratórios domésticos intactos que ainda não tinham recebido a visita de caçadores de 

antiguidades. Segundo o pesquisador em Santa Isabel nunca faltaram às imagens de Dito 

Pituba, principalmente as paulistinhas, encontradas em praticamente todos os oratórios de 

moradores que conservavam os santos de seus ancestrais, como uma espécie de herança 

deixada pelos mais velhos.  

De acordo com Borbagatto (2016) as paulistinhas são imagens não nascidas com esse 

nome, mas denominadas assim pelos colecionadores de arte sacra e pelos antiquaristas. Em 

geral são pequenas e foram modeladas em barro queimado à lenha para os pobres e para o 

simples devotos que não podiam ter em seus oratórios domésticos as imponentes imagens 

trazidas da Europa para os altares das igrejas.  

Singelas são as imagens: postura rígida, graciosidade na medida certa, sem os 

exageros do Barroco. Poucas cores, poucos ornamentos, ocas por dentro para serem 

preenchidas pela fé. [...] Nascidas nas terras de Mogi das Cruzes, desceram a Serra e 

vieram fazer morada no grande Vale do Paraíba. Companheiras das preces dos 

caboclos nas aflições da vida diária viveram entre nós durante 120 anos, 

aproximadamente, chegando até a cidade de Silveiras, ou um pouco mais além. Mas 

também foram ficando pelo caminho, atendendo às devoções. E depois de se 

alastrarem por todo o Vale, terminaram sua existência na cidade de Santa Isabel, por 

meio das mãos de Dito Pituba, o último santeiro de quem temos notícia no ofício de 

modelar Paulistinhas. (BORBAGATTO 2016, p. 09) 
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Sabe-se que foram os portugueses que ensinaram a modelar com argila as imagens de 

cunho religioso, a exemplo dos santos de devoção católica e também os ex-votos de tradição 

religiosa. Segundo Tirapeli (2006) os fazedores de santos são chamados também de 

imaginários e até hoje continuam essa tradição do período colonial, quando as imagens eram 

feitas em estilo barroco para igrejas.  

Pituba com certeza seria um desses imaginários, pois conta-se que enquanto 

conversava esculpia, criava incessantemente uma nova imagem de santo, amava o que fazia e 

adorava experimentar os limites de sua criatividade e habilidade. Para Borbagatto (2016) as 

paulistinhas são pequenas no tamanho e grandiosas em sua importância, representam a 

memória “caipira” dos habitantes do Vale do Paraíba que viveram à sombra dos casarões e de 

seus barões em épocas remotas.  

Após ter trabalhado por mais de 50 anos como santeiro e confeccionado mais de 1000 

peças que não tinham mais de 15 cm de altura e que ajudaram a povoar inúmeros oratórios 

domésticos, Pituba sobe ao mundo dos santos em 1926, santos que Borbagatto (2016) lembra 

que fez brotar por tantas vezes de suas mãos.   

Por não fazer nada para resgatar e promover a história desse importante artista 

popular, a cidade de Santa Isabel continua desperdiçando a chance de se reconciliar com um 

de seus filhos mais ilustres, corrigindo assim um erro histórico de tê-lo ignorado por tantos 

anos, como ainda acontece com artistas e artesãos locais, a exemplo de Darceto Dias, mais 

conhecido como Donizete, escultor de madeira e dos famosos “carrinhos de boi” talhados em 

madeira, e que não nos deixam esquecer as características rurais do município e de Vaudir 

Gunutzmann, escultor  de pequenos oratórios, instrumentos de cordas e, principalmente, das 

bombas esculpidas em madeira que abrilhantam os altares nas Festas do Divino Espírito 

Santo, tão comuns no interior de São Paulo. 

A cidade de Santa Isabel orgulha-se de ser a terra natal do cartunista Mauricio de 

Sousa, criador da Turma da Mônica, exemplo disso é a praça criada para homenagear o pai do 

cartunista, Poeta Antônio Mauricio de Sousa, situada na Avenida Coronel Bertoldo, a 

Gibiteca Mauricio de Sousa, situada na Rua Nove de Julho e o desejo atual de se implantar no 

município o Parque Chico Bento, um espaço de lazer campestre com a temática do 

personagem caipira criado pelo cartunista, a partir da montagem de características que ele viu 

e vivenciou na infância, nas cidades de Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Seria esse apenas o 
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único personagem da cidade que merece de destaque? Vejamos a relação de artistas e artesões 

locais do passado e do presente que poderiam ser mais explorados ajudando a dar a cidade o 

tão almejado título de lugar turístico:  

 Arte Indígena/Pintura em Tela – Francisco Carlos Machado  

 Arte em Tecido – Cristiane Miquelof 

 Biscuit – Eliana Galbiati 

 Biscuit – Edenilda Erlacher  

 Cestaria e Arte em Tecido – Willian Malagres 

 Crochê/ Madeira/ Bonecas/ Cabaça – Sônia Santana  

 Crochê em Chinelos – Ivonise Caraça 

 Crochê em Chilenos – Ana Aparecida Gonçalves  

 Crochê em Tecidos – Francisca Barreto 

 Crochê em Tecidos – Carolina Vieira  

 Crochê em Bijuterias – Leontina Leite   

 Crochê em Tear – Maria Lourdes Santos 

 Escultor de Barro e Argila – Glauco Ramos Fraga  

 Ilustrador – Aparecido Campos Benedito 

 Ilustradora – Mirian Cristina  

 Pintura em Madeira e Tecido – Marcia Vidotto 

 Pintura em Tecido e Argila – Marileide Ferreira da Silva  

 Pintura em Madeira – Roberta Nunes  

 Pintura em Gesso – Dineia da Silva 

 Velas Artesanais – João Leite  
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Clique 2. O olhar sobre a cidade e suas narrativas  

A primeira condição para modificar a realidade 

consiste em conhecê-la.  

Eduardo Galeano 

 

No segundo clique procuro voltar meu olhar para a cidade e sua história, entendendo-a 

como um grande quebra-cabeça que precisa ser montado. Para isso, revisito aqui as principais 

obras de Boris Kossoy e demais autores e, apresento a significativa contribuição da oralidade 

no processo de interpretação das imagens, sendo está a principal fonte documental existente 

em profusão na cidade de Santa Isabel. Cientes de que a fotografia uma expressão de arte, de 

registro documental e de testemunho, recorre-se aos trabalhos desenvolvidos pelo museógrafo 

Júlio Abe, idealizador do Museu de Rua, e também ao projeto “Conte sua História”, do 

Museu da Pessoa, para sugerir a cidade de Santa Isabel, alguns exemplos de ações bem-

sucedidas que podem ser adotadas e que ajudam preservar a história das pessoas e dos 

lugares.  

2.1 O resgate da identidade da cidade através da fotografia 

 Não existe um só lugar que não tenha história, o que existe são lugares que não a 

preservam, como podemos perceber ao observar a emblemática situação da cidade de Santa 

Isabel, que próximo de completar 200 anos, sequer tem um arquivo consolidado que permita 

aos munícipes e pesquisadores, ter acesso a documentos capazes de explicar de forma 

contundente, como a cidade surgiu e se organizou.  

 Essa ausência de documentos, como já abordado anteriormente, influência 

negativamente na cidade, pois cria entre os habitantes um sentimento de desprezo e 

indiferença, já que seus costumes, valores e história não são preservados e nem disseminados.  

 A falta de cuidado com a história da cidade aliada a problemas de infraestrutura e 

vandalismo, tem apagado as belezas que antes davam a pacata cidadezinha ares de interior e, 

sobretudo, de lugar tranquilo para se viver e morar.  

 Sendo este um problema antigo, mas sem aparente solução, apresenta-se aqui as 

contribuições científicas do trabalho de Boris Kossoy, autor de diversos livros sobre 
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fotografia, e que traz inúmeras abordagens que podem ser empreendidas na cidade de Santa 

Isabel, a partir da apropriação do acervo do Chico Fotógrafo, enquanto fonte histórica.  

Se um fotógrafo foi incumbido de retratar determinado personagem, ou documentar 

o andamento das obras de implantação de uma estrada de ferro, ou os diferentes 

aspectos de uma cidade, ou, enfim, qualquer um dos inúmeros assuntos que por uma 

razão ou outra demandaram sua atuação, esses registros (que foram produzidos com 

uma finalidade documental), representam, tanto hoje quanto no futuro, um meio de 

informação, um meio de conhecimento e conterão sempre seu valor documenta. 

(KOSSOY 1980, p. 17) 

 

 Kossoy (1980) explica que a fotografia original é uma fonte histórica que nos traz 

informações dos cenários, personagens e fatos de outrora. Para o autor, a imagem do real que 

a fotografia retém, quando preservada ou reproduzida, fornece testemunho visual e material 

dos fatos aos espectadores ausentes na cena. A imagem fotográfica é o que resta do 

acontecido, é o fragmento congelado de uma realidade passada.  

 De acordo com Martins (2014) a fotografia vista como conjunto narrativo de histórias, 

e não como mero fragmento imagético, se propõe como memória dos dilaceramentos, das 

rupturas, dos abismos e distanciamentos, como recordação do impossível, do que não ficou e 

não retornará.  

Memória das perdas. Memória desejada e indesejada. Memória do que opões a 

sociedade moderna à sociedade tradicional, memória de uma sociedade de rupturas, 

e não de coesões e permanências. Memória de uma sociedade de perdas sociais 

contínuas e constitutivas, de uma sociedade que precisa ser recriada todos os dias, de 

uma sociedade mais de estranhamentos do que de afetos. (MARTINS 2014, p. 45) 

 

 Para Kossoy (1980) toda e qualquer imagem produzida no passado é importante, seja 

ela o testemunho fotográfico em que a característica básica reside no valor documental, seja 

ela a criação fotográfica em que a característica básica reside no valor artístico. Nesse sentido, 

a fotografia presta um inestimável auxílio aos estudos históricos enquanto imagem 

fotográfica, que de forma testemunhal, mostra em seu conteúdo uma parcela de realidade 

congelada no espaço e no tempo possibilitando a reconstituição de aspectos vários da cena 

passada.  

Quanto maior for o número de fotografias do passado que pudermos recuperar e 

consultar melhores condições teremos de avaliar visualmente os dados que nos são 

conhecidos pela linguagem escrita da história, porém, o que é mais importante, 

acrescentarmos novos dados à própria história, através da correta análise 

iconográfica e da compreensão dos seus conteúdos. [...] A representação fotográfica 

por sua própria possibilidade mecânica de reproduzir frações do real, tal como seus 

componentes se apresentavam no momento em que foram congelados no material 
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sensível nos permite uma incursão em profundidade na cena representada. [...] 

Através da fotografia visualizamos o passado; sua característica de testemunho 

direto – e é isto que a diferencia em essência da representação pictórica – da 

realidade lhe confere um valor documental incomparável. Os cenários e os 

personagens não são mais “imaginados”, encontrando os estudiosos da iconografia 

fotográfica, fontes históricas insubstituíveis. (KOSSOY 1980, p. 43 - 45) 

 

 Le Goff (1996) afirma que a ausência de um passado conhecido e reconhecido, a 

míngua de um passado, pode também ser fonte de grandes problemas de mentalidade ou 

identidade coletiva. Para o historiador a memória, onde cresce a história, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro.  

No que tange a preservação e o resgate da história da cidade de Santa Isabel, Silva 

(1992) faz o seguinte apontamento ao se referir à necessidade de uma política de preservação 

que se volte para o universo das tradições populares: “Muitos movimentos sociais recentes, a 

exemplo de boa parte dos movimentos operários deste século, têm desenvolvido práticas 

diferenciadas e destinadas a construir sua própria memória, preservando registros e tradições 

plenas de significado do ponto de vista de sua experiência e identidade social e cultural”.  

Magaldi (1992) ao explanar sobre o público e o privado, afirma que a cidade deve ser 

pensada como uma estrutura onde se realizam, em constante interação, as relações sociais, ou 

seja, todas as espécies de atividades e ações humanas espacialmente concentradas. Para a 

arquiteta, a problemática urbana será melhor desvendada se entendida como parte de um 

contexto mais amplo, como parte de um movimento histórico de permanente transformação 

que afeta tanto o campo quanto a cidade.   

Vista como parte de um processo histórico, a cidade possui o mesmo caráter de 

mobilidade que caracteriza as relações sociais, e está marcada pelos mesmos 

conflitos. Sua configuração, resultante das formas assumidas pela sociedade, pelas 

formas históricas de apropriação do espaço e pelas inter-relações dos elementos que 

compõem a sua estrutura, está sujeita a uma dinâmica que não pode ser dissociada 

da política. A cidade guarda em si as cicatrizes de vários momentos diferentes de 

luta: as teimosas marcas de uma memória inscrita nas pedras do calçamento, os 

monumentos aos sucessivos vencedores, os rastros de um passado que 

permanentemente se tenta ocultar ou maquiar. É sabido que, ao longo da história, a 

luta pela construção de uma memória social passou pela tentativa de julgar o 

passado, visto sempre como inferior ao presente – e estas tentativas se concretizam 

fisicamente os procedimentos de destruir e edificar. (MAGALDI 1992, p. 21) 

 

 A partir desse entendimento Magaldi (1992) aponta que a preservação da continuidade 

histórica, no meio urbano ou rural, é essencial para a manutenção ou criação de um quadro de 
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vida que permita ao homem encontrar sua identidade, e provar um sentimento de segurança 

em face às mudanças brutais da sociedade.  

Paoli (1992) ao discutir memória, história e cidadania, ressalta que é necessário tem 

claro que o espaço da cidadania, que permite a produção de uma história e de uma política 

democrática de patrimônio histórico, não necessita de ser preenchido por um novo herói. Ela 

trabalha em torno da disputa pela memória social, que constantemente desmonta os 

mecanismos de institucionalização do significado que a sociedade constrói a respeito de si 

mesma, dos seus cidadãos, de suas diferenças, de suas identidades e de suas desigualdades. 

  

2.2 A preservação da memória iconográfica da cidade 

Cientes de que toda fotografia é um resíduo do passado e que a partir desse resíduo é 

possível montar um cenário e resgatar uma história, deve-se agora entender o acervo do Chico 

Fotógrafo, não mais como uma simples coleção particular que ganhou volume ao longo do 

tempo de forma despretensiosa, mas sim como uma riquíssima fonte histórica que pela sua 

importância deve urgentemente ser preservada. Sobre isso Kossoy (1980) faz as seguintes 

considerações: 

São esses “restos” dotados de uma parcela da realidade passada, que nos informam 

acerca dos assuntos registrados. São esses assuntos que, uma vez preservados, 

conservam a memória de um país. Existindo tal memória visual, podem os 

pesquisadores interessados na fotografia em seu contexto histórico, assim como 

aqueles que venham a se utilizar da fotografia como um meio de conhecimento, 

melhor compreender o nosso passado. (KOSSOY 1980, p. 23) 

 

Para Kossoy (1980) é urgente que se dê margem a um programa oficial de aquisição 

(se possível) ou reprodução do material ainda recuperável (e que se encontra fadado ao 

desaparecimento) por todo país, através dos arquivos municipais, estaduais, bibliotecas e 

demais instituições. Tais medidas, segundo o autor, são importantes, mas não são suficientes 

e, por isso, deve-se ainda realizar as seguintes ações: 

1. Preservação ambiental do arquivo fotográfico de determinada instituição ou 

coleção, dentro das técnicas cabíveis: controle de umidade e temperatura, 

mantidas segundo as normas necessárias, proteção do material negativo e 

positivo em envelopes e pastas fabricadas de material absolutamente neutro 

etc.; 
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2. Catalogação cientifica e fichamento adequado, que exigem um conhecimento 

específico, pois tratamos de imagens e não textos;  

3. Publicação sistemática (se possível) em forma de folhetos, catálogos e livros 

do material iconográfico existente e do adquirido, a qual evidentemente deverá 

obedecer a um critério editorial a ser estudado. A importância da publicação é 

indiscutível, no que concerne à:  

a) Multiplicação da imagem, preservando-a do desaparecimento total em 

caso de algum eventual acidente (enchente, fogo, roubo etc.) no 

arquivo; 

b) Transmissão do conhecimento que se poderá recuperar, pelo menos em 

parte, os aspectos mais diversos da memória nacional.  

 

Tais iniciativas, vale ressaltar, visão criar um centro de documentação fotográfica, 

aberto a consulta e ao atendimento de pesquisadores das mais diferentes áreas e, não, um 

depósito de fotografias.  

Uma rápida incursão a história nos permite entender a importância da fotografia, 

sendo ela um artefato visual que possibilita a leitura da imagem em diferentes períodos. 

Manguel (2008) chama atenção a despeito da exortação de Baudelaire, ao explicar que a 

fotografia rapidamente tornou-se o provedor de imagens da sociedade, conquistando tempo e 

espaço como nunca antes.  

Nos tornamos testemunhas daquilo que em algum momento aconteceu: guerra, fatos 

momentosos, públicos ou privados, a paisagem de terras estrangeiras, o rosto de 

nossos avós na sua infância, tudo nos foi oferecido pela câmera, para o nosso exame 

atento. Através do olhar da lente, o passado tornou-se contemporâneo e o presente se 

resumiu a uma iconografia coletiva. [...] Uma notícia não era uma notícia, a menos 

que houvesse uma foto para apoiá-la. A fotografia democratizou a realidade. 

(MANGUEL 2008, p. 92) 

 

Ainda sobre isso, Manguel (2008) diz que a fotografia permite mais que qualquer 

outra arte, que a manipulação e a censura se tornem parte integrante do seu próprio processo 

criativo. Segundo o ensaísta, a fotografia, mesmo admitindo a subjetividade da câmera, 

repousa na nossa convicção de que aquilo que nós, os espectadores, vemos existiu de fato, que 

aquilo ocorreu em determinado e exato momento e que, como realidade, foi apreendida pelo 

olho do observador.  
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Silva (2008) lembra que além das capacidades literárias e narrativas da fotografia, a 

foto afirma algo que, ao ser passado, constitui uma prova verdadeira da realidade. Na 

fotografia não há movimento, ela é estática e silenciosa, é passado. Registro do que não é 

mais. Para o autor a foto narra, assim como fazem as artes visuais, mas com sua própria 

natureza.  

2.2.1 A experiência de Júlio Abe na organização de acervos 

Júlio Abe Wakahara foi o idealizador do projeto “Museu de Rua”, um espaço 

expositivo criado nas principais ruas do centro de São Paulo, entre 1977 e 1978, onde eram 

expostas fotografias do final do século XIX e início do século XX, produzidas por Militão 

Augusto de Azevedo e Aurélio Becherini, como o objetivo de apresentar as mudanças e 

transformações que ocorreram no espaço urbano de São Paulo, a partir da comparação de 

imagens antigas retratadas em painéis expositivos e fixadas no mesmo lugar onde as fotos 

foram anteriormente tiradas.  

Este roteiro consta de 17 painéis fotográficos espalhados pelo Centro Histórico, 

formando um circuito fechado de dez pontos muito importantes na história da 

formação da cidade de São Paulo. O trabalho em si é uma leitura visual comparativa 

da cidade em duas épocas: a antiga na fotografia do painel e a atual na própria 

paisagem urbana. O percurso Centro Histórico, ao todo, mede aproximadamente 

2.200 m e pode ser percorrido calmamente a pé em cerca de uma hora, sendo curioso 

notar que é quase o mesmo percurso das procissões religiosas que eram realizadas 

na São Paulo antiga.  (WAKAHARA1977, p. 10) 

 

Segundo Ambrogi e Jardim (2016) o registro fotográfico possibilita resgatar a 

memória incluindo a não vivida, que pode ser acessada para incluir, checar ou mesmo 

questionar um dado ou fato. Para as autoras a exposição das imagens do projeto Museu de 

Rua, colocava o público de frente com a cidade e revelava a essência do nosso antagonismo, 

entre a construção de uma aparência moderna forjada e nossas reminiscências reais, quase 

como se nos obrigasse a olhar para as imagens expostas da mesma forma como olhamos com 

surpresa e até certa nostalgia, para as fotografias esquecidas guardadas em caixas e gavetas.  

O Museu de Rua, enquanto acervo iconográfico e documental integrante do 

patrimônio ambiental urbano, ao ser exposto no próprio espaço urbano, nos mesmos 

pontos de inserção em que as vistas fotográficas foram tomadas, rompe com as 

limitações do museu intramuros e converte o espaço urbano em espaço expositivo, 

possibilitando que os habitantes e visitantes da cidade, por meio do processo de 

reflexão crítica, assumam o papel de agentes, de sujeitos da construção da cidade 

física e simbólica. De tal modo que a apropriação das imagens das cidades do 

passado, em perspectiva com o espaço-tempo do presente, torne-se parte do 

processo de apropriação do espaço da cidade e estratégia de atuação sobre ela. 

(AMBROGI e JARDIM 2016, p. 11) 



 

58 
 

 

Dada a importante contribuição do Museu de Rua para a compreensão das mudanças 

que ocorreram em São Paulo, reforça-se aqui o projeto de Júlio Abe como sendo um arquivo 

de imagens locais que possibilitaram na época da exposição à comparação e a consciência das 

mudanças sofridas na cidade ao longo do tempo. Sendo o acervo do Chico Fotógrafo capaz de 

realizar semelhante ação na cidade de Santa Isabel, volto aqui o olhar para o ponto alto desse 

texto, que é lançar luz sobre as ações bem-sucedidas que poderiam ser adotadas no município 

a partir do tratamento das imagens, seleção e, principalmente, da preservação do acervo do 

fotógrafo estudado.  

Ambrogi e Jardim (2016) destacam a entrevista concedida por Moracy R. de Oliveira, 

ao Jornal da Tarde de 23/07/1977, no qual afirma: “A fotografia é a mais nova arma que se 

juntou ao arsenal das muitas outras utilizadas pelos defensores do patrimônio histórico e da 

tão desprezada memória nacional”. Nesse aspecto as autoras dizem que há nessa afirmação a 

exaltação à exposição, a importância em revelar esse acervo riquíssimo para a população, em 

contrapartida mostra o descaso com o patrimônio real, com a falta da preservação da 

memória, com o patrimônio destruído, sendo por vezes o único rastro da existência as 

imagens das fotografias existentes.  

2.3 A importância de se valorizar a oralidade  

Por ser prioritariamente oral, a história da cidade de Santa Isabel tem clima, tensão e 

ritmo. Isso ocorre porque ela não é contada de uma forma linear, previsível e sem emoção, 

pelo contrário, ela traz consigo muitas das características pessoais e culturais de seus 

depoentes. Sobre isso, Bosi (2003) conta a seguinte anedota:   

De onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como tesouro na gruta de 

Aladim ou num baú que permaneceu no fundo do mar. Estão perto, ao alcance de 

sua mão... Abra os olhos e apure os ouvidos. É só prestar atenção. Ao pintor que, do 

alto da escada, com seu gorro de jornal, vai colorir as paredes da casa. Ao padeiro 

que hoje se inspirou e fez pães com forma de dragão e tartaruga (não passe 

indiferente pela vitrine). Você testemunha grandes e pequenos episódios que estão 

acontecendo a sua volta. Um dia será chamado a contar também. Então verá que o 

tecido das vidas mais comuns é atravessado por um fio dourado: esse fio é a história. 

(BOSI, 2003, p. 51) 

 

Como podemos constatar acima, todos têm uma história para contar, basta que 

estejamos dispostos a escutá-la, a dar atenção, a partilhar da agradável sensação de ouvir o 

que outro tem a dizer. Na cidade de Santa Isabel não é diferente, pois a história está 

diretamente ligada à lembrança das pessoas, sobretudo das mais velhas. Isso se deve, explica 



 

59 
 

Bosi (1994), porque eles já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com 

características bem marcadas e conhecidas; eles já viveram quadros de referência familiar e 

cultural igualmente reconhecível; enfim, sua memória atual pode ser desenhada sobre um 

pano de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa jovem, ou mesmo adulta, que 

de algum modo, ainda está absorvida nas lutas e contradições de um presente que a solicita 

muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade.  

As lembranças do grupo doméstico (grupo familiar) persistem matizadas em cada 

um de seus membros e constituem uma memória ao mesmo tempo una e 

diferenciada. Trocando opiniões, dialogando sobre tudo, suas lembranças guardam 

vínculos difíceis de separar. Os vínculos podem persistir mesmo quando se 

desagregou o núcleo onde sua história teve origem. Esse enraizamento num solo 

comum transcende o sentimento individual. (BOSI, 1994, p. 423) 

 

Para a autora, o velho, ao lembrar-se do passado, não descansa um só instante das lides 

cotidianas e não se entrega fugitivamente às delicias dos sonhos, pelo contrário, ele se ocupa 

conscientemente e atentamente do próprio passado, da substância da sua vida. Nesse sentido, 

cabe ressaltar, que muitas recordações que incorporamos ao nosso passado não são nossas, 

simplesmente foram relatadas por nossos parentes e depois lembradas por nós, como uma 

espécie de herança, que deve ser repassada de geração para geração. 

A memória é a faculdade épica por excelência. Não se pode perder no deserto dos 

tempos, uma só gota da água irisada que, nômades, passamos do côncavo de uma 

para outra mão. A história deve reproduzir-se de geração para geração, gerar muitas 

outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. 

(BOSI, 1994, p. 90) 

 

 De acordo com Delgado (2010) história, tempo e memória são processos interligados. 

Para a autora, o passado espelhado no presente reproduz, através de narrativas, a dinâmica da 

vida pessoal em conexão com processos coletivos. Isso ocorre através do processo de 

recordação, que inclui, ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, que contribuem para a 

reconstituição do que passou segundo o olhar de cada depoente.  

 Nesse sentido (Thompson apud Delgado 1992) apontam que a história oral ao se 

dedicar a recolher depoimentos pessoais que se referem a processos históricos e sociais, 

apresenta inúmeras potencialidades metodológicas e cognitivas, entre as quais podemos 

destacar:   

1. Revelar novos campos e temas para pesquisa; 
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2. Apresentar novas hipóteses e versões sobre processos já analisados e conhecidos; 

3. Recuperar memórias locais, comunitárias, regionais, étnicas, de gênero, nacionais, 

entre outras, sob diferentes óticas e versões; 

4. Possibilitar a construção de evidências via entrecruzamento de depoimentos;  

5. Recuperar informações sobre acontecimentos e processos que não se encontram 

registrados em outros tipos de documento, ou mesmo que, estando registrados, não 

estão disponíveis para comunidade de pesquisadores por diferentes razões;  

6. Possibilitar a redefinição de cronologias históricas através de depoimentos que 

revelam novas óticas e diferentes interpretações em relação às predominantes sobre 

determinado assunto ou tema; 

7. Contemplar o registro de visões de personagens ou testemunhas da história, nem 

sempre considerados pela denominada história oficial. Isto é, recolher depoimentos de 

anônimos, vencidos, membros de movimentos étnicos, integrantes de comunidades 

alternativas, entre outros; 

8. Possibilitar o registro de versões alternativas às da história predominante, por meio de 

entrevistas com membros da própria elite e com pessoas vinculadas às instituições de 

poder; 

9. Possibilitar a associação entre acontecimentos da vida pública e da vida privada, por 

meio das narrativas individuais; 

10. Apresentar-se como alternativa ao caráter estático do documento escrito, que 

permanece o mesmo através o tempo. 

 

Aspectos relativos ao colhimento da história oral também devem ser levados em 

consideração, para que a pesquisa realizada, a partir desse método, não perca sua 

credibilidade por fixar-se no campo da abstração e por permitir o acesso a uma pluralidade de 

memórias e perspectivas do passado.  

A história oral não é, necessariamente, um instrumento de mudança; isso depende do 

espírito em que seja utilizada. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 

história e revelar novos campos de investigação; pode derrubar barreiras que existam 

entre professores e alunos, entre gerações, entre instituições educacionais e o mundo 

exterior; e, na produção da história, pode devolver às pessoas que fizeram e 

vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras”. 

(THOMPSON, 1992, p. 22) 
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Alberti (2007) explica que a história, como toda atividade de pensamento, opera por 

descontinuidades, selecionando conjunturas e modos de viver, para conhecer e explicar o que 

se passou. São da autora as seguintes considerações: 

Uma entrevista de história oral não é exceção nesse conjunto. Mas há nela uma 

vivacidade, um tom especial, característico de documentos pessoais. É da 

experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba colorindo o passado com 

um valor que nos é caro: aquele que faz do homem um indivíduo único e singular 

em nossa história, um sujeito que efetivamente viveu – e, por isso dá vida a – as 

conjunturas e estruturas que de outro modo parecem tão distantes. E, ouvindo-o falar 

temos a sensação de ouvir a história sendo contada em um contínuo, temos a 

sensação de que as descontinuidades são abolidas e recheadas com ingredientes 

pessoais: emoções, reações, observações, idiossincrasias, relatos pitorescos. Que 

interessante reconhecer que, em meio a conjunturas, em meio a estruturas, há 

pessoas que se movimentam, que opinam, que reagem, que vivem, enfim! É como se 

pudéssemos obedecer a nosso impulso de refazer aquele filme, de reviver o passado, 

através da experiência de nosso interlocutor. E sua presença nos torna mais 

próximos do passado, como se pudéssemos restabelecer a continuidade com aquilo 

que já não volta mais. (ALBERTI, 2007, p. 14) 

 

Sendo a história oral, segundo o poeta, Alberto Lins Caldas, uma grade de 

procedimentos que privilegia o sujeito, o diálogo e a criação textual desse diálogo, deve-se, 

levando em consideração os meios que darão subsídios para que a pesquisa se firme enquanto 

fonte histórica, copilar, quase como um dossiê, o maior número de dados e documentos 

possíveis, que atestem a veracidade das narrativas coletadas.  

 

2.3.2 O que o Museu da Pessoa pode nos ensinar 

Fundado em 1991 por Karen Worcman, o Museu da Pessoa, em São Paulo, é uma 

instituição dedicada à preservação de histórias de vida que há mais de 20 anos trabalha com 

história oral, contribuindo para disseminar narrativas de vida de toda e qualquer pessoa da 

sociedade. O Museu é também um espaço virtual onde qualquer pessoa pode dar seu 

depoimento e deixar registrada sua história. As histórias de vida reunidas no Museu são 

depoimentos pessoais que ajudam a preservar saberes e fazeres de pessoas comuns que 

refletem a diversidade cultural e a riqueza regional existente no campo, na praia, na cidade ou 

em povoados.  

A metodologia empregada visa tornar o Museu um espaço aberto e colaborativo que 

transforme as histórias de vida de toda e qualquer pessoa em fonte de conhecimento, 

compreensão e conexão entre pessoas e povos. No livro “Todo lugar tem uma história para 
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contar: Memórias de São Gonçalo do Amarante e Caucaia”, o Museu da Pessoa apresenta a 

obra fazendo a seguinte constatação:  

O registro da memória oral permite mobilizar as comunidades envolvidas, que 

buscam o reconhecimento de sua identidade. Valoriza as vivências pessoais e 

conscientiza a comunidade para a importância de cada um na construção de uma 

história maior. Afinal, a percepção coletiva de que o cidadão deve ser agente da 

própria história proporciona a revisão de seus valores e abre caminho para uma 

transformação social responsável e participativa.  

 

Entende-se aqui o importante papel da oralidade, sendo o Brasil um país riquíssimo 

em memória e que infelizmente ainda é muitas vezes invisível para grande maioria das 

pessoas. José Santos e Karen Worcman lembram ao prefaciarem a obra “Todo mundo tem 

uma história pra contar”, que cada história de vida é, de fato, uma nova janela que abrimos 

para conhecer o mundo, já que cada pessoa tem seu olhar, sua emoção, sua trajetória, e tem, 

principalmente, algo para nos ensinar.  

Chagas (2010) explica que a memória não é um bem em si; ela pode ser um mal. O 

esquecimento não é um bem em si, ele pode ser bom ou mau. A memória pode ser boa, a 

memória pode ser má. O poeta e museólogo Mario Chagas, utiliza essa anedota para explicar 

que a memória pode servir para aprisionar, condicionar, limitar e escravizar, como também 

pode servir para libertar, com o esquecimento, que tanto pode servir para libertar como para 

aprisionar.  

Reforça-se então a necessidade de se trabalhar com a memória de modo consciente, 

crítico e atento, sem ingenuidade, pois quem adentra o campo da memória de modo ingênuo 

pode ser contaminado, já que ela pode ter sido, a exemplo do que ocorre numa ilha de edição, 

ser editada, cortada, rearranjada, reorganizada, ritmada e reorganizada, como a maioria das 

memórias apresentadas em imagens e movimento.  

Worcman (2010) diz que imprescindível potencializar a memória como fator de 

inclusão e transformação social, já que ela pode contribuir com a construção da identidade 

cultural do país, diversificar as vozes na construção da narrativa histórica, integrar acervos 

dispersos e colaborar com a elaboração de políticas referentes ao patrimônio imaterial. Nesse 

sentido, tendo como base uma sólida metodologia de registro de histórias de vida e de 

trabalho colaborativo, a memória auxilia no redescobrimento da história fragmentada, como é 

o caso da cidade de Santa Isabel, e também ajuda a desvendar riquezas de lugares que são 

invisíveis, mas plenos de histórias que merecem ser descobertas.  
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Clique 3. O olhar do Chico Fotógrafo  

O olho do homem serve de fotografia ao invisível, 

como o ouvido serve de eco ao silêncio.  

Machado de Assis 

 

Nesse terceiro clique busco apresentar o objeto de estudo é a cidade através das 

fotografias a biografia vem depois pois ela é apoio não é centro, detalhando e descrevendo a 

entrevista realizada no dia 24 de outubro de 2015, em Jacareí, no Vale do Paraíba, com os 

filhos do Chico Fotógrafo, herdeiros de suas fotos e responsáveis pela preservação do seu 

acervo.  

Segundo Ades (2004), ao perguntarmos sobre o passado do depoente, estamos nos 

colocando na posição de pessoa que se interessa por ele e quer partilhar sua experiência. 

Entendido isso a presente pesquisa se põe a escutar o que as pessoas têm a dizer, para, 

somente depois, inferir alguma opinião sobre as hesitações e pausas dadas em determinado 

momento da entrevista. Meihy e Holanda (2013) explicam que de modo geral é recomendável 

não pensar que a história oral serve exclusivamente para “tapar buracos documentais”, pelo 

contrário, segundo os autores elas também servem para revelar o valor das narrações como 

forma saudável de vê-las em si.  

A necessidade de se ativar ou materializar o que existe em estado oral retido na 

memória, ou mesmo o que foi abafado por processos de cerceamento, quase sempre 

acontece por desafios da própria comunidade, que não quer deixar morrer 

determinadas experiências e que, para isso, produz situações nas quais, no tempo 

presente, reinventam o passado não resolvido. Nesse sentido, a história oral se 

mostra fator significativo, meio de manter a experiência passada em estado de 

“presentificação”. (MEIHY. HOLANDA, 2013, p.27). 

 

Bosi (2003) explica que os lapsos e incertezas das testemunhas são o selo da 

autenticidade onde a fala emotiva e fragmentada é portadora de significações que nos 

aproximam da verdade. Nesse sentido, Ades (2004) afirma que não há porque exigir que o 

relato tenha precisão histórica, pois ele tem sua própria verdade, que é a da crença e da 

atitude. E complementa dizendo que a memória traduzida em palavras e que transmite uma 

experiência vivida tem interesse enorme, pois através dela pode-se ter acesso aos momentos 
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de antigamente que permanecem, mesmo que sem que deles se tome consciência, como 

motivos para o comportamento presente.  

Precisamos, segundo o autor, tomá-lo como dado, notando suas contradições, seus 

vieses e seus limites. Sarlo (2007) diz que o passado é sempre conflituoso, porque a ele se 

referem em concorrência a memória e a história, porque nem sempre a história consegue 

acreditar na memória. Meihy e Holanda (2013) afirmam que a história oral por dar voz a 

setores desprezados por outros documentos, ganha significado ao filtrar as experiências do 

passado através da existência de narradores no presente, isso além de propor alternativas de 

diálogos com outras versões historiográficas e documentais.  

 Bosi (2003) sugere ainda que uma história de vida não é feita para ser arquivada ou 

guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu. 

Uma conversa informal ao redor da mesa repleta de pistas sobre a representatividade do 

fotógrafo para a cidade onde ele viveu e trabalhou sugere um olhar de respeito para as 

narrativas apresentadas, naquilo que simbolicamente pode ser compreendido como um retrato 

de família feito pela própria família. 

 

3.1 A história de um fotógrafo visionário  

 Descendente de imigrantes espanhóis, Francisco Sanches Baptista, nasceu na Bela 

Vista, no Município de São Paulo, Capital, no dia 6 de abril de 1940. Filho mais velho de 

Salvador Baptista Ruiz e de Maria Mercedes Sanches Baptista, o pequeno “Francisquinho”, 

como era chamado por seus amigos, aprendeu desde a infância o castelhano, idioma 

comumente falado por seus pais e familiares no Município de Poá onde moravam. Somente 

aos 6 anos de idade, durante o período em que viveu no Município de Igaratá, Francisco 

aprendeu a falar e escrever em português no Grupo Escolar da cidade.  

Ao completar 10 anos de idade Francisco precisou encarar a trágica morte de seu pai, 

algo que na época o obrigou a retornar com sua mãe e seus irmãos para o Município de Poá, 

onde passaram a viver em um sítio. Foi nesse período que Francisco se viu obrigado a 

começar a trabalhar para auxiliar sua mãe nas finanças domésticas, tendo nesse momento, 

mesmo ainda sendo uma criança, tomado para si a função de chefe da família. Conta-se que 

certa vez Francisco havia comentado que para não perder a oportunidade de brincar com seus 
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amigos chegava a colocar sua irmã mais nova em cima do telhado, para garantir que ela não 

sumisse enquanto ele se divertia com seus amiguinhos na rua. 

Apesar de trabalhar, estudar, cuidar dos irmãos e ainda ajudar sua mãe nos afazeres 

domésticos, Francisco sentia frequentemente o peso dessa responsabilidade e, por isso, 

decidiu por conta própria apresentar a sua mãe um dos seus amigos mais velhos, com quem 

trabalhava na Fábrica de Vidros e que tinha total confiança. Assim entra na família Eulino 

Lopes, mais conhecido como Lino, para de alguma forma suprir a ausência do pai e apoiar sua 

mãe no que fosse preciso. O agora padrasto com quem Francisco passou a trabalhar e viver 

deu-lhe de presente quando completou 14 anos de idade sua primeira máquina fotográfica, 

uma câmera caixote, um presente que sem que ambos soubessem traçaria a vida do agora 

consagrado Chico Fotógrafo.  

Para comprar filmes para sua câmera Francisco trabalhava ajudando a carregar sacolas 

no supermercado e também a perfurar poços artesianos, um trabalho extra que garantia 

naquela época de poucos recursos que ele continuasse fazendo suas fotos. Ao completar 18 

anos e após ter trabalhado em diversas fábricas e metalúrgicas, Francisco decidiu abraçar sua 

paixão pela fotografia e começou a trabalhar em estúdios, sendo o primeiro deles o Foto 

Mikassa no Município de Poá.  

Ao fazer isso Francisco pretendia aprender as técnicas utilizadas no estúdio e assim 

melhorar a qualidade do trabalho que já vinha desenvolvendo de forma amadora. O início não 

foi nada fácil, além de não possuir equipamentos o jovem fotógrafo ainda precisava olhar 

atentamente como seu patrão, um comerciante japonês, manuseava as fotos no laboratório, já 

que ele havia se negado a ensiná-lo por considerar que aquela informação era restrita a 

familiares, não podendo ser repassada para terceiros.  

O idioma foi o segundo problema encontrado, já que no estúdio se falava na maioria 

das vezes apenas em japonês e, Francisco, apesar de autodidata, dominava apenas o espanhol 

e o português. Mesmo com tantos obstáculos o jovem fotógrafo insistia, passando inclusive a 

estudar o idioma para poder contar em japonês e assim conseguir revelar as fotografias no 

tempo exato, evitando que elas se queimassem durante o processo realizado artesanalmente no 

laboratório.  

Com muita persistência Francisco aos poucos adquiria a técnica e aprimorava seu 

olhar fotográfico, técnica que o tornava cada vez mais perfeccionista e que fazia com que ele 
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buscasse referências em revistas estrangeiras que traziam as principais tendências da época. 

Foi numa dessas buscas, enquanto folheava uma revista sobre o balcão do estúdio, que 

Francisco se deparou com Maria Inês, uma jovem de 17 anos, que havia ido até seu trabalho 

em busca dos seus serviços. 

Depois de algumas trocas de olhares e sorrisos tímidos os dois jovens começaram a se 

encontrar com frequência e posteriormente a namorar, tendo casado quatro meses depois para, 

segundo sua ex-esposa, encurtar a distância que os separava. O casamento que ocorreu no dia 

10 de março de 1962, no Cartório de Registro Civil de Poá, deu um novo rumo a carreira do 

fotógrafo que resolveu, após o nascimento da Luciene, sua primeira filha, abrir um estúdio no 

bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste da cidade de São Paulo.  

 

 
 

Casal Maria Inês e Chico Fotógrafo 

Acervo da Família 

 

Em 1965, com o nascimento do Kiko, seu segundo filho e, em busca de novas 

oportunidades de trabalho, Francisco encerra suas atividades em Ermelino Matarazzo e parte 

para Santa Isabel, no interior de São Paulo. No início ele foi sozinho para sondar o lugar, mas 

alguns meses depois levou sua família. Seu primeiro estúdio, o “Foto Studio São Bento”, 

localizava-se na Rua João Pessoa, no centro de Santa Isabel, e mais tarde mudou-se para 

Avenida República, nº 62, num ponto mais movimentado.  
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Studio Foto São Bento 

Acervo da Família 

 

Recém-chegado e sendo o único fotógrafo da cidade, Francisco, que já havia cativado 

a todos com seu jeito carismático passou a ser chamado de “Chico Fotógrafo”, apelido 

carinhoso que o acompanhou até o fim de sua carreira. Presença obrigatória em todos os 

eventos do município, Chico passou a registrar casamentos, batizados, cerimônias religiosas e 

culturais que aconteciam em Santa Isabel e nas cidades vizinhas, iniciando assim, mesmo sem 

saber, um rico acervo fotográfico que mais tarde ajudaria a entender a história da cidade que 

decidiu habitar.  

 Visando consolidar e garantir as leis trabalhistas criadas na era Vargas, a Presidência 

da República decreta em 1967 a obrigatoriedade da Carteira Profissional, por meio da lei nº 

229, ação que indiretamente impulsiona a carreira do Chico Fotógrafo que passa com a 

chegada da fiscalização a fazer fotos 3x4 de todos os funcionários das empresas e fábricas da 

região.  
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Chico Fotógrafo trabalhando 

Acervo da Família 

 

 Empenhado em difundir seu trabalho e de uma vez por todas se firmar como fotógrafo 

profissional, Chico trabalhou muito nesse período, chegando a fazer em seu estúdio mais de 

200 fotos por dia, num processo totalmente artesanal. Acredita-se que essa tenha sido a época 

áurea da sua carreira, na qual o metalúrgico encerra definitivamente sua atividade na indústria 

e passa a viver exclusivamente daquilo que mais gostava de fazer e que por tempos se viu 

obrigado a deixar em segundo plano.  

Antenado as novas tendências nacionais e internacionais Chico passou a adquirir 

revistas sobre fotografia do mundo todo, tendo muitas vezes que aprender uma nova língua 

para poder interpretar as informações e as técnicas que eram constantemente divulgadas 

nesses periódicos. Com o passar do tempo o Studio São Bento, nome que pouco tem ligação 

com a religiosidade do fotógrafo que se considerava um estudioso do espiritismo, passa a 

oferecer numa época onde a maioria das imagens eram P&B, fotos coloridas e ampliadas. 
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Filhos e Esposa do Chico Fotógrafo 

Acervo da Família 

 

Mesmo só tendo conhecido a dimensão do trabalho do pai após a sua morte, os filhos e 

a esposa são unânimes em afirmar que começaram a trabalhar desde cedo, não só por 

morarem nos fundos do Studio, mas por constantemente vigiarem o local enquanto ele dormia 

e por dizerem com frequência: “pois não, meu pai já vem” ou então “meu pai tá no 

laboratório”, como lembra uma de suas filhas.  

A administração do Studio era feita pelo Chico, mas na ausência dele sua ex-esposa 

assumia o comando e colocava as coisas em ordem, pois segundo a família o fotógrafo não 

economizava e era constantemente visto rodeado de pessoas. Dizia que tinha como meta fazer 

um novo amigo por dia, amigos que ele fazia questão de levar para casa almoçar, jantar, tomar 

café, cerveja e vinho.  
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Chico Fotógrafo entre amigos 

Acervo da Família 

 

O fotógrafo carismático era também uma espécie de diplomata de Santa Isabel, já que 

por dominar diferentes idiomas recebia em sua casa estrangeiros que iam a cidade e que não 

conseguiam se comunicar. Conta-se que na época em que a Karibe Indústria e Comércio Ltda 

foi implantada, chegaram muitos engenheiros para acompanhar a construção da fábrica e 

devido à dificuldade na comunicação Chico fazia a ponte entre eles os munícipes. 

Filiado a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), Chico se candidatou em 1976 a 

vice-prefeito de Santa Isabel, mas não teve êxito e acabou desistindo da carreira. Incomodado 

com o cenário político, Chico decide em 1983 se mudar para o município de Jacareí, no Vale 

do Paraíba, local que ele acreditava ser o mais apropriado para educação dos filhos e para 

iniciar um novo negócio. Nesse período outros fotógrafos começavam a se destacar na cidade, 

como o Afonso, o Venâncio e o Carlinhos, sendo que o último era engenheiro e fazia 

fotografia por hobby. 

Após se estabelecer em Jacareí o fotógrafo abriu um novo Studio, o Chiffs - Foto 

Produção, e passou a oferecer seus serviços aos jornais do município e das cidades vizinhas, 

como Santa Branca. Em 1998 o desejo de ver seu acervo fotográfico preservado fez com que 

Chico retornasse a Santa Isabel para tentar conseguir patrocínio, algo que infelizmente não 

obteve dos órgãos competentes na época e que o obrigaram a retornar mais uma vez para 

Jacareí em 2003, onde permaneceu até seu falecimento em 2007. 
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3.2 Entre o trabalho e a arte  

Como fotógrafo Chico trabalhou também na Prefeitura Municipal de Santa Isabel 

registrando eventos políticos e na Delegacia de Polícia de Santa Isabel como colaborador, 

fazendo levantamentos fotográficos de acidentes automobilísticos e de locais de crime. 

Recibos e talões da prefeitura e das fábricas da região ainda podem ser encontrados nos 

arquivos do fotógrafo, hoje guardadas por uma de suas filhas no Município de Jacareí, no 

Vale do Paraíba.  

Paralelamente as atividades na Prefeitura e na Delegacia, Chico atuava em seu Studio 

fazendo fotos 3x4 das pessoas carentes oriundas da zona rural que eram diariamente 

encaminhadas aos seus cuidados para que ele as ajudasse e orientasse na obtenção da Carteira 

Profissional. Nessa época já existia na cidade outro fotógrafo, o sêo Oscar, profissional que 

trabalhava na Coletoria e que nas horas vagas se dedicava a fotografia.  

 

 
 

Chico Fotógrafo em seu laboratório 

Acervo da Família 

 

Por atuar numa época onde a fotografia era considera uma atividade de menor 

importância Chico é considerado um desbravador, não só por ter insistido no trabalho, mas 

principalmente por ter muitas vezes conseguido fabricar de forma artesanal alguns 

equipamentos que eram importados de Rochester, em New York e, que eram muito caros. 
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Conta-se que diversas vezes o fotógrafo preparava os produtos químicos em seu laboratório, 

assim como o revelador, o interruptor e fixador, após observar outros profissionais 

trabalhando e ler livros sobre o assunto.  

O processo criação do fotógrafo engloba a aventura estética, cultural e técnica que 

irá originar a representação fotográfica, tornar material a imagem fugaz das coisas 

do mundo, torná-la, enfim um documento. Seja durante o processo em que é criada, 

seja após a sua materialização, conforme o destino ou uso que a aguarda, a 

representação está envolvida por uma verdadeira trama. (KOSSOY, 2002, p. 26). 

 

 

Segundo Kiko, seu filho mais velho, as fotos precisavam ficar horas lavando na água 

corrente para tirar o excesso de química e assim não amarelar ou desaparecer, algo que 

mesclava um processo químico, artístico e físico muito difícil de ser feito, mas que Chico 

fazia com primazia. Foi num desses processos que o fotógrafo criou em seu laboratório nos 

fundos do Studio São Bento, um revelador que ele chamou de universal, que poderia revelar 

qualquer tipo de filme P&B de baixa ou alta sensibilidade.  

O fotógrafo, pois, em função de seu repertório pessoal e de seus filtros individuais e, 

apoiado nos recursos oferecidos pela tecnologia, produz a imagem a partir de um 

assunto determinado. A interpretação final, entretendo, ainda sofrerá interferências 

ao longo do processamento e elaboração final da imagem, seja no laboratório 

químico convencional, seja no eletrônico nas suas diversificadas formas. A imagem 

fotográfica é, enfim, uma representação resultante do processo de criação/construção 

do fotógrafo. (KOSSOY, 2002, p. 30). 

 

 

Na década de 70, junto com alguns amigos, Chico fundou em Santa Isabel o CIAF 

(Clube Isabelense de Artes Fotográficas). Foi nesse período que intensificou sua presença no 

Foto Cine Clube Bandeirante, do qual era sócio e, começou a participar de inúmeras 

exposições no Brasil e no exterior, divulgando suas fotos artísticas feitas na cidade. 

 
 

Emblema do Clube Isabelense de Arte Fotográfica  

Acervo da Família 
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Alunos do Clube Isabelense de Arte Fotográfica em atividade de campo: 

       

       

 

A solarização, processo que consiste na inversão dos tons de algumas áreas da imagem 

fotográfica, obtidas basicamente através da rápida exposição à luz da imagem durante seu 

processamento foi umas das técnicas mais utilizadas pela Chico. Exemplo disso é a série 

chamada por ele de “Brinquedos de Luz”, onde o fotógrafo brinca com a solarização para 

criar 23 imagens artísticas.  

 Flusser (2011) explica que o fotógrafo produz símbolos, manipula-os e os armazena, 

assim como fazem escritores, pintores, contadores e administradores.  

O fotógrafo manipula o aparelho, o apalpa, olha para dentro e através dele, a fim de 

descobrir sempre novas potencialidades. Seu interesse está concentrado no aparelho 

e o mundo lá fora só interessa em função do programa. Não está empenhado em 

modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a revelar suas potencialidades. O 

fotógrafo não trabalha com o aparelho, mas brinca com ele. (FLUSSER, 2011, p. 

42). 

 

O fotógrafo, segundo Kossoy (2002), é quem a partir do mundo visível, elabora 

expressivamente o testemunho, o documento. Nesse sentido Chico atuou também como 

repórter fotográfico colaborando com diversos jornais, cobrindo incêndios, crimes e eventos, 
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como podemos perceber pelos créditos encontrados em periódicos e pelas inúmeras 

carteirinhas profissionais que compõem seu acervo.  

Carteiras Profissionais:  

 

 

Equipamentos utilizados pelo Chico Fotógrafo:  

 Décadas de 60/70: YashicaMat 124 B e 124 G. 

 Década de 70: Leica M3, câmera usada na maioria dos trabalhos (a predileta). 

Foi usada até 2005 aproximadamente.  

 Fim da década de 70: Canon, Polaroid. 

 Durante as décadas seguintes usou diversas câmeras sempre acompanhadas da 

Leica. Entre elas Olympus Trip 35, Olympus Pen, Pratika, Minolta, Ricoh, 

Pentax e nos últimos anos Nikon D 50. 
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Vejamos alguns deles: 

         

                                Canon                          Câmera usada no estúdio para fotos de documentos 

         

Olympus                                                        PenRicoh 

           

        Leica                                                   Leica, fotômetros e tripé 
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Polaroid                                                   Olympus 

 

3.3 As fotografias premiadas 

Guardado em caixas e envelopes, no quarto que outrora pertenceu ao Chico Fotógrafo, 

encontram-se envoltas em plástico e, devidamente separadas, as mais de 25 fotos premiadas 

feitas por ele ao longo da sua vida. Motivo de surpresa até mesmo para a família, as fotos 

apresentam um Chico não apenas profissional, mas agora, artista, com obras premiadas em 

mais de 78 países e minuciosamente relacionadas por ele em quatro folhas datilografadas.  

 O acervo que até o dia do seu falecimento era estritamente proibido se abre para 

apresentar um personagem multifacetado que brincava em seu laboratório com as fotografias 

para criar elementos de solarização, edição de imagens, ampliação e aplicação de cores, num 

período onde apenas os grandes estúdios dispunham e dominavam a técnica exportada do 

exterior.  

As possibilidades de o fotógrafo interferir na imagem – e, portanto, na configuração 

própria do assunto no contexto da realidade – existem desde a invenção da 

fotografia.  Dramatizando ou valorizando esteticamente os cenários, deformando a 

aparência de seus retratados, alterando o realismo físico da natureza e das coisas, 

omitindo ou introduzindo detalhes, o fotógrafo sempre manipulou seus temas de 

alguma forma. (KOSSOY, 2002, p. 30). 

 

 

Burke (2003), afirma que imagens são especialmente valiosas na reconstrução da 

cultura cotidiana de pessoas comuns, suas formas de habitação, por exemplo, algumas vezes 

construídas com materiais que se sabia não terem durabilidade. Podemos constatar isso 
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quando analisamos as fotografias intituladas “Pau a Pique” e “Casinhas”, ambas feitas pelo 

Chico Fotógrafo e que retratam as características presentes nas áreas rurais da cidade de Santa 

Isabel num determinado período.  

No caso de vistas externas de cidades, os detalhes de determinadas imagens algumas 

vezes possuem especial valor como evidência [...]. Por sua vez, historiadores 

urbanos seguidamente utilizam pinturas, impressos e fotografias para imaginar e 

possibilitar que seus leitores visualizem a forma de uma cidade em épocas remotas, 

não apenas os prédios, mas também os porcos, cães e cavalos que vagueavam pelas 

ruas ou as árvores. (BURKE, 2003, p. 104). 

 

 

O cenário que compõe a maioria das fotografias apresenta pistas que revelam, por 

exemplo, a situação econômica, presente no vestuário do fotografado, as casas ao fundo, que 

nos permitem identificar um determinado período e estilo arquitetônico e até mesmo a 

enchente nas ruas que nos fornece informações sobre um lugar que aparentemente sofre com 

problemas de saneamento básico e escoamento de água. São leituras superficiais, mas que nos 

ajudam a compreender o importante papel comunicativo presente nas imagens.  

 

As imagens são representações de ideias, sonhos, medos e crenças de uma época. 

Logo, são elas próprias fontes históricas e, sendo assim, material para a análise e a 

interpretação da história. Durante muito tempo, serviram apenas como ilustração, 

tornando os textos historiográficos atraentes. Mas com o desenvolvimento da ideia 

de imagem como documento, essa percepção foi transformada e a iconografia se 

tornou importante fonte para o estudo das mentalidades e das relações sociais. 

(SILVA; SILVA, 2010, p. 198). 

 

 

Outro ponto, não menos importante, refere-se ao estilo do próprio fotógrafo, que 

apesar de ser comparado a grandes nomes como Robert Doisneau, Henri Cartier Bresson, 

Sebastião Salgado e Dorothea Lange, possivelmente não os tenha conhecido e tampouco tido 

acesso aos seus trabalhos, tendo dessa forma atuado de forma empírica. Segundo Creedy 

(1975) no passado, a preocupação com problemas sociais e a consciência política por parte de 

poucos produziu uma vigorosa arte amplamente diferente no propósito e na espécie que tinha 

em sua base uma consciência social e dinâmica inserida em uma profunda humanidade.  

Nesse sentido o autor nos convida a olhar para dentro, entrar e percorrer a pé, sentir e 

engajar, sendo forçados, através de novas abordagens dinâmicas, a ter reações positivas de 

“visão e sentimento” em companhia de outros, ou seja, é preciso olhar para a obra de arte, 

assim como para a fotografia, levando em consideração o período da história em que o artista 

ou fotógrafo viveu, trazendo para esse campo de análise questões sociais, culturais e até 

mesmo de personalidade. 
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A utilização da fotografia como fonte primária tem despertado bastante interesse 

entre os historiadores nas últimas décadas. E por ser uma linguagem histórica nova, 

também tem suscitado discussões sobre a melhor forma de interpretação. E talvez 

nenhuma outra forma de documento tenha uma aura de verdade: a foto “mostra” a 

realidade. (SILVA; SILVA, 2010, p. 199). 

 

Chico tinha o temperamento forte, segundo seus filhos era uma pessoa que passava de 

um estado a outro rapidamente, podendo por vezes ser extremante amável ou ranzinza. 

Características marcantes, mas que segundo seus filhos nunca apagaram o brilho e a 

admiração que tinham por seu pai, já que ele fazia questão de integrá-los ao seu trabalho, 

assim como acompanhar de perto o rendimento escolar de cada um deles.  

 O operário que aos dezoito anos de idade resolveu sair da indústria para dedicar-se 

exclusivamente a fotografia e, que após ter com muita dificuldade, conquistado seu espaço 

fazendo retratos 3x4, fotos de casamentos, batizados, eventos públicos, etc., preferia ser 

chamado de fotógrafo artista, mesmo que isso naquela época não fizesse muito sentido, mas 

que agora conseguimos compreender olhando seu legado e a característica do seu trabalho. 

 A fotografia como arte, como nos explica Schaeffer (1996), é com frequência 

qualificada como arte menor, expressão que designa seu caráter a um só tempo precário e não 

canônico. Essa afirmação pode de alguma forma nos ajudar a entender ou pelo menos lanças 

questões sobre os motivos que levaram o Chico Fotógrafo a esconder por tanto tempo seu 

trabalho, mantendo apenas em sua fala e nas exposições que escolhia participar a 

apresentação das imagens que poderiam consagrá-lo como tal.  

A paisagem não só é produto da história como também reproduz a história, a 

concepção que o homem tem e teve do morar, do habitar, do trabalhar, do comer e 

do beber, enfim, do viver. [...] Essa paisagem é humana, histórica e social; existe e 

se justifica pelo trabalho do homem, ou melhor, da sociedade. É produzida e 

justificada pelo trabalho enquanto atividade transformadora do homem social, fruto 

de um determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas, e aparece 

aos nossos olhos, por exemplo, através do tipo de atividade, do tipo de construção, 

da extensão e largura das ruas, estilo e arquitetura, densidade de ocupação, tipo de 

veículos, cores, usos, etc. (CARLOS, 2009, p. 38). 

 

 As fotografias do Chico encantam facilmente quem as admira e isso só aumenta 

quando se revela a história escondida por trás de cada uma delas, Kossoy (2002) explica que 

toda e qualquer imagem fotográfica contém em si, oculta e internamente, uma história: é a sua 

realidade interior, abrangente e complexa. Flusser (2011) ressalta que quem observa os 

movimentos de um fotógrafo munido de aparelho está na realidade observando um 

movimento de caça, com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em pradaria aberta, 



 

79 
 

mas na floresta densa da cultura. Exemplo disso é o que acontece quando observamos a foto 

intitulada “Temporal”, exposta em mais de 14 países.  

 

Imagem: Temporal – Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

Conta-se que essa foto foi tirada no Município de Santa Isabel, no interior de São 

Paulo, em frente ao Foto São Bento, estúdio do Chico, numa tarde enquanto caia um forte 

temporal. Naquele dia uma menina que passava próximo ao estúdio lutava com o vento e com 

a forte chuva para manter-se protegida sob a sombrinha, não tendo êxito, ela a lança ao chão e 

sai correndo. Nessa hora o fotógrafo pede que seu filho busque o guarda-chuva que foi jogado 

ao chão e então, nesse momento começa a luta do menino com o vento e a de seu pai com a 

câmera. Dubois (2003) explica que o ato fotográfico implica não apenas no gesto de corte e 

continuidade do real, mas também na ideia de uma passagem, de uma transposição irredutível.  

Ao cortar, o ato fotográfico faz passar para o outro lado (da fatia); de um tempo 

evolutivo a um tempo petrificado, do instante à perpetuação, do movimento à 

imobilidade, do mundo dos vivos ao reino dos mortos, da luz às trevas, da carne à 

pedra. [...] Cortar o vivo para perpetuar o morto. Com um golpe de bisturi, decapitar 

o tempo, levantar o instante e embalsamá-lo sob (sobre) faixas de película 

transparente, bem achatado e bem a vista a fim de conservá-lo e protegê-lo de sua 

própria perda. Furtá-lo para o revestir melhor e exibi-lo para sempre. Arrancá-lo a 

fuga ininterrupta que o conduziria a dissolução para petrificá-lo de uma vez por 

todas em suas aparências detidas. (DUBOIS, 2003, p. 169). 

 

Baudelaire (2008) que ficou conhecido como o pintor do cotidiano por retratar em 

detalhes a degradação do mundo moderno e a miséria nas grandes cidades apresenta em seu 

poema intitulado “As Janelas” uma reflexão sobre a sensibilidade do olhar, algo tão próprio 

do artista e tão presente nas fotos premiadas do Chico Fotógrafo, como podemos constatar na 



 

80 
 

imagem intitulada “Vivência” que ao ser relacionada propositalmente com poema em questão 

nos põem em perfeito estado de contemplação.  

 

 

Imagem: Vivência – Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

As Janelas 

“Olhando de fora, através de uma janela 

aberta, nunca se vê tantas coisas como  

quando se olha por uma janela fechada. 

Não existe cena mais profunda, 

mais misteriosa, mais fértil, mais tenebrosa, 

mais encantada, que uma janela iluminada 

pela luz do candelabro. 

O que a gente vê com a luz do Sol é sempre 

menos interessante do que o que se passa 

atrás de uma vidraça.  Nesse buraco negro ou 

luminoso a vida passa, alucina e sofre.  

Além das frestas, das sombras do telhado, 

vejo uma mulher antiga, envelhecida, 

sem fortuna, sempre debruçada sobre 

alguma coisa e confinada dentro da casa. 

Observo sua fisionomia, observo sua  

vestimenta, seus gestos, e com esse quase 
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nada, re-escrevo a história dessa mulher, 

ou melhor ainda, 

a sua lenda, que às vezes reconto 

a mim mesmo, em lágrimas. 

Se fosse um pobre velho, eu também teria  

narrado a cena com igual facilidade.  

E deito-me, com orgulho de ter sentido 

a vida e o sofrimento dos outros 

como se fossem meus.  

Pois então, você me dirá: 

“Será que essa lenda é verdadeira?”. 

Que importa que a realidade seja fora 

de mim, se ela me ajuda a viver, a sentir 

o que eu sou e que eu sou?”  

(BAUDELAIRE, 2008, p. 20). 

 

Nesse sentido Martins (2014) explica que a fotografia vai se definindo no 

contemporâneo, como suporte da necessidade de vínculos entre os momentos desencontrados 

do todo impossível, como documento da tensão entre ocultação e revelação, tão característica 

da cotidianidade. Para o autor a fotografia tece uma história, pois tem o mérito de expor a 

evolução tanto de uma cidade quanto de uma cultura e talvez isso tenha impulsionado o 

trabalho do Chico no que tange o número de registros relacionados a cenas do cotidiano, 

arquitetura rural, faces de moradores de rua e natureza como podemos verificar nas imagens: 

Sombrinha e Guarda Chuva; Pau à Pique; Mortes das Árvores e Marvino, apresentadas na 

sequência.  
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Imagem: Sombrinha e Guarda Chuva – Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

 

Imagem: Pau à Pique – Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

 

Imagem: Morte das Árvores – Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  
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Imagem: Marvino – Fonte: Acervo Particular do Chico Fotógrafo  

 

De acordo com Fani (2009) enquanto forma de manifestação do urbano, a paisagem 

urbana tende a revelar uma dimensão necessária da produção espacial, o que implica ir além 

da aparência, essa perspectiva de análise, segunda a autora, já introduziria os elementos da 

discussão do urbano entendido enquanto processo e não apenas forma. Flusser (2011) diz que 

imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se 

encontra lá fora no espaço e no tempo. Para o autor as imagens são, resultado do esforço de se 

abstrair duas das dimensões espácio-temporais, para que se conservem apenas as dimensões 

do plano.   

Imagens não são conjuntos de símbolos com significado inequívocos, como o são as 

cifras: não são “denotativas”. Imagens oferecem aos seus receptores um espaço 

interpretativo: símbolos “conotativos”. [...] O tempo projetado pelo olhar sobre a 

imagem é do eterno retorno. O olhar diacroniza a sincronicidade imaginística por 

ciclos. Ao circular pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para elementos 

preferenciais. Tais elementos passam a ser centrais, portadores preferenciais de 

significados. Deste modo, o olhar vai estabelecendo relações significativas. O tempo 

que circula e estabelece relações significativas é muito específico: tempo de magia. 

(FLUSSER, 2011, p. 22). 
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Relação das exposições datilografadas pelo Chico Fotógrafo: 
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Relação das fotos premiadas: 

 

 

Título da Fotografia: Fugindo da Chuva Exposições 

Salão de Arte Fotográfica de Juiz de Fora Brasil 

28º Salão Internacional de Fotografia - Penã Fotográfica Rosarina Argentina 

CandidMunsterbalzemWedstrudcommissaris Áustria 

2º P.S.M.P Internacional Salon Bhopal 1974 - Photographic of Madhya Pradesh Índia 

Deporfot– 74 África do Sul 

1º Salão Nacional de Fotografia - Sociedade Brasileira de Belas Artes (Rio de 

Janeiro) Brasil 

Salão Interfoto Bordeaux  França 

Photographic Society of Ceylon - 20 Th International Exibition 1974 Sri Lanka 

Foto Clube Buenos Aires - XXIX Salão Internacional Argentina 

Sociedade Fluminense de Fotografia - XXVI Exposição Mundial Brasil 

1º Salão de Arte Fotográfica Internacional - Liberdade (São Paulo) Brasil 

1º Salão de Arte Fotográfica Nacional - Associação Carioca de Fotografia  Brasil 

IlfordPhotographicSociety Alemanha 

FotosalonVitrovice - Ostrava CSSR Polônia 

14 Th Singapore International Student - Salon of Photography - 1976                                                        

(The Photographic Society of Naniang University) 
Singapura 

35 mm 1974 International Salon of Photographiy (Hong Kong) China 

Mostra Internationaledi Fotografia - VI Troféu CITTÀ DI CORATO Itália 
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Título da Fotografia: Temporal Exposições 

2º Salão Nacional de Arte Fotográfica (Londrina) Brasil 

1º Salão de Arte Fotográfica 1975 - Associação Carioca de Fotografia (Rio de 

Janeiro) Brasil 

IlfordPhotographicSociety Alemanha 

FotosalonVitrovice CCSR (Ostrava) Polônia 

CandidMunarterbalzemWedstrudcommissaris Áustria 

7 TH - S.A. International Salon 1974 Argentina 

Foto Clube do Jaú (São Paulo) Brasil 

C.F.F.N.V.R. - Clube Fotográfico Filatélico Numismático (Voltaredonda) Brasil 

Foto Clube Buenos Aires - XXIX Salon Internacional – 1974 Argentina 

SalonInterphoto 525 (Bordeux) França 

17 Zagreb Salon Iugoslávia 

Fotographic Society of Madhya Pradesh (Bhopal) - 2º Salão 1974 Índia 

3º Salão Internacional do Grupo Desportivo da CUF Barreiro Portugal 

Fhotographic Society of Ceylon - 21 Th International Exibition 1975 Sri Lanka 
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Título da Fotografia: Mineiro Exposições 

Participação em 3 Salões Nacionais e 9 Internacionais  ----- 

 

 

Título da Fotografia: Sombrinha e Guarda-Chuva Exposições 

Participação em 2 Salões Nacionais e 2 Internacionais  ----- 
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Título da Fotografia: Sol e Chuva Exposições 

Participação em 1 Salão Internacional -----  

 

  

Título da Fotografia: Marvino Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta  ----- 
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Título da Fotografia: Pau à Pique  Exposições 

Participação em 6 Salões Internacionais e 2 Nacionais   ----- 

 

 

Título da Fotografia: Bonga e Bengala  Exposições 

Participação em 1 Salão Internacional  ----- 
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Título da Fotografia: Bonga 02 Exposições 

Participação em 1 Salão Nacional  ----- 

 

 

Título da Fotografia: Cruzamentos (Inédita) Exposições 

Participação em 1 Salão Nacional  ----- 
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Título da Fotografia: Morte das arvores  Exposições 

Participação em 2 Salão Nacional  ----- 
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Título da Fotografia: RON Exposições 

Participação em 1 Salão Internacional -----  

 

 

Título da Fotografia: RON E CIA (Inédita) Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta -----  
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Título da Fotografia: Casinhas (Inédita) Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta -----  

 

 

Título da Fotografia: EDEL Exposições 

Participação em 1 Salão Internacional e 2 Salões Nacional -----  
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Título da Fotografia: Ciclista  Exposições 

Participação em vários Salões Internacionais (Color ou em Cores) -----  

 

 

Título da Fotografia: Sol Vermelho Exposições 

Participação em muitos Salões Internacionais e Nacionais -----  
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Título da Fotografia: Fugas Cortadas (Inédita) Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta -----  

 

 

Título da Fotografia: Vivência (Inédita) Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta  ----- 
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Título da Fotografia: Soledade (Inédita) Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta  ----- 

 

   

Título da Fotografia: Cartola (Inédita) Exposições 

Não foi identificado o local onde a foto foi exposta -----  
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3.4 O acervo do fotógrafo 

As mais de 30 mil imagens deixadas como herança pelo Chico Fotógrafo e que 

durante anos foram escondidas a sete chaves, representam hoje um rico material iconográfico 

da cidade de Santa Isabel. De valor inestimável as fotos são pistas de um passado que não 

voltará mais, mas que é necessário conhecer para interpretar o presente e o futuro. Burke 

(2003) explica que uma vantagem particular do testemunho de imagens é a de que elas 

comunicam rápida e claramente os detalhes de um processo complexo. 

 
 

Chico Fotógrafo com seu acervo 

Acervo da Família 

 

Suas imagens ajudam a compreender alguns dos principiais acontecimentos da cidade 

na ausência de livros e arquivos, pois possibilitam, como explica Burke (2003) ao citar o 

crítico Roland Barthes, um efeito de realidade, ou seja, no caso de fotografias antigas de 

cidade, por exemplo, especialmente quando elas são ampliadas para preencher uma parede, o 

espectador pode experimentar uma vívida sensação de que ele/ela poderia entrar na fotografia 

e caminhar naquele cenário.  

Só foi possível contabilizar a dimensão do trabalho do Chico Fotógrafo após seu 

falecimento e, mesmo assim, ainda existe um longo trabalho a ser feito no que tange a 

organização do acervo que se encontra desorganizado ou solto, como explica Silva (2008), ao 

dizer que alguns álbuns não atendem ao interesse distinto daquele de ter um lugar onde 
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guardar fotos, para se transformar, nessa situação específica, em depósito desordenado, 

embora possam ser captadas outras lógicas rituais ou ocasionais.  

 
 

Parte do acervo do Chico Fotógrafo em seu quarto 

Acervo da Família 

 

Apesar da família e principalmente dos filhos conhecerem de perto o trabalho do pai 

era muito difícil mensurar o número exato de coisas que ele produzia, pois ele não deixava 

ninguém colocar a mão em nada. Sobre isso Silva (2008) explica que há sempre álbuns que 

estão guardados em caixas, considerados como tais por haver uma consciência de álbum no 

relator.  

Esses casos, encontrado com frequência, remeteram-me à ideia de tesouro, tendo em 

vista que, em geral, essas caixas são guardadas, muitas vezes, como relíquia, às 

vezes com sentido de cofre ou até de urna, onde se depositavam restos. [...] As fotos 

misturadas têm algo encantador, que é o fato de o relato ser montado pelo relator da 

vez que as mostra, com muito mais liberdade que aquelas predeterminadas no álbum 

como livro. Sobre as fotos de caixa, podemos levantar a hipótese de que a oralidade 

– seu conto literário – se sobrepõe ao código visual evidente da fotografia, então 

esse álbum possui a quintessência do álbum, que acaba sendo mais para ser ouvido 

do que visto. (SILVA 2008: p. 44) 

 

 

Segundo seus filhos, Chico sempre comentava que gostaria de dar um destino digno 

para suas fotos, desejo que ele fortemente externou durante uma entrevista ao jornal 

Expressão Popular em março de 2003: 

“Tem que ser um local aonde não exista poeira, onde não exista umidade, a 

temperatura do ambiente tem que ser controlada, e não pode de forma alguma ter 

baratas (que roí fotos e negativos), cupins, formigas, ácaro, etc, tem que quer um 

local adequado para expor as fotos ao público. O que eu tenho em mãos hoje, não 

pertence mais a minha a minha pessoa, é um patrimônio do povo isabelense, é a 
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história da cidade. Hoje em dia com a tecnologia da informática, essas fotos 

poderiam ser todas informatizadas, armazenadas em disquetes para ser apresentadas 

em escolas, palestras, além de ter um local onde as fotos seriam expostas, todas 

catalogadas com datas, informações, etc”.  

 

 

Por ter consciência da importância histórica que suas fotos tinham para a cidade, 

Chico insistiu até onde pode para mantê-las preservadas, mas segundo seus filhos chegou um 

ponto que ele não conseguia fazer isso sozinho e, por isso, passou como já abordado 

anteriormente, a procurar apoio da prefeitura municipal e de órgãos públicos ligados a cultura, 

nunca objetivando lucro, mas sim, uma preservação adequada, algo muito distante do que era 

oferecido até então. Decepcionado e sem apoio Chico chegou a dizer aos seus filhos num 

momento de fúria que preferia ver suas fotos queimadas a vê-las jogadas em caixas em algum 

lugar úmido sem o devido cuidado.   

O acervo do Chico Fotógrafo apresenta em imagens parte do desenvolvimento de 

Santa Isabel, algo que ele cuidadosamente captou através das suas lentes durante muitos anos 

e que hoje é indispensável para compreender como a cidade se organizou. Kossoy (2002) 

alerta que a fotografia conecta-se a uma realidade primeira que a gerou em algum lugar e 

época. Porém, perdendo-se os dados sobre aquele passado, ou melhor, não existindo 

informações acerca do referente que a originou, restaria apenas uma imagem perdida, sem 

identificação, identidade e pior sem história.  

Resgatar os nomes, hábitos e o dia a dia dos moradores que habitaram determinada 

casa que vemos nas antigas fotos das cidade; detalhes sobre a arquitetura das 

edificações, o traçado das ruas, a vegetação ornamental, particularidades acerca das 

atividades do comércio através das placas nas fachadas; os cartazes promocionais 

anunciando algum produto medicinal ou alguma apresentação teatral, o tipo de 

transporte urbano; a calma de certas ruas e o burburinho de outras, a moda, o gesto, 

um certo ritmo no andar, a malícia no olhar..., o comum e o suspeito, o explícito e o 

implícito. (KOSSOY 2002: p. 129) 

 

 

Após a morte do fotógrafo muitas vozes se levantaram e muitas promessas foram 

feitas a família, porém, apenas isso, promessas. Somente em 2010, depois de encontrar em 

estado precário algumas provinhas – fotos pequenas feitas para servirem de amostras antes da 

revelação final – em departamentos da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, a socióloga Yara 

Fernandes Arantes, isabelense e fotógrafa, criou o projeto Núcleo de Memória Visual, visando 

tornar pública a história da cidade através das imagens.  
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Fotografias do Chico 

Acervo da Família 

 

O projeto custeado pela Secretaria Municipal de Cultura em pouco tempo já tinha 

recuperado e digitalizado mais de 10 mil fotos, que foram emprestadas e outras doadas pelos 

munícipes à prefeitura. O Núcleo que desenvolvia paralelamente exposições fotográficas, 

ações educativas nas escolas e entrevistas em vídeo com antigos moradores a fim de preservar 

a história oral, atuava como prestador de serviços ao município e, por isso, devido à falta de 

verbas na pasta da Secretaria encerrou suas atividades em 2014 por não ter o contrato 

renovado.  

Em 2015 a Diretoria de Cultura de Santa Isabel em parceria com a Associação Afro-

Brasileira Nossa Senhora Aparecida, reiniciaram o trabalho de resgate iconográfico e 

histórico da cidade, tendo inicialmente se concentrado na recuperação da galeria de ex-

prefeitos e na coleta de depoimentos de moradores da zona rural que ainda preservam alguns 

costumes tipicamente interioranos, como, por exemplo, as festas em devoção a São Gonçalo.    

Os filhos do Chico Fotógrafo detêm hoje, como apontado por Silva (2008), um 

tesouro, algo tão belo e tão representativo para os isabelenses que não pode mais ficar restrito 

a família e, eles, cientes do desejo do pai, não buscam outra coisa além de um destino para 

aquilo que dizem não ser apenas deles, mas também das pessoas que fizeram e que ainda 

fazem parte da história da cidade, uma história viva, dinâmica e plástica que se modifica 

pensando no futuro, mas que não pode esquecer seu passado. Para isso Kossoy (2002) sugere 

um exercício fascinante de devolver aos rostos e cenários perdidos sua identidade, sua 
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localização, sua referência, resgatando assim a substância documental às representações 

fotográficas daqueles que um dia viveram, amaram e sofreram ou das coisas que foram 

criadas, pensadas, e construídas e que se perderam ou desapareceram.  
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4. Fechando o obturador  

Considerações Finais 

Fisicamente, habitamos um espaço, mas, 

sentimentalmente, somos habitados por uma memória. 

Somos a memória que temos e a responsabilidade que 

assumimos. Sem memória não existimos, sem 

responsabilidade talvez não mereçamos existir.  

José Saramago 

 

Há cerca de 200 anos, tropeiros, imigrantes, escravos e pessoas atraídas pelas minas 

auríferas, durante a corrida do ouro, se embrenharam pela mata deixando por onde passavam 

rastros e trilhas. Trilhas que se estabeleceram com o trotar dos cavalos e pelo incansável 

trânsito de pessoas e animais, como um caminho, em meio à mata, que ligava a província de 

São Paulo ao Rio de Janeiro e Minas Gerais.   

Devido às longas distâncias percorridas por estes desbravadores, foram criados 

inúmeros pontos de parada, que serviam na época para pouso, troca e venda de mercadorias. 

Desse período são os primeiros vestígios que se tem sobre a história da cidade de Santa Isabel, 

tendo ela surgido, segundo documentos encontrados durante esta pesquisa e também pela 

oralidade popular, em um destes pontos, ao redor de uma grande fazenda e de uma pequena 

capelinha construída no alto de um morro.  

De lá para cá, a fazenda se tornou um vilarejo, depois uma freguesia, um distrito e, por 

último uma cidade, como é hoje. Porém, a pergunta que se faz é: Onde estão as informações 

sobre a história dessa cidade? Ciente que a resposta não estava na biblioteca, nas escolas e nas 

repartições públicas, a presente pesquisa, a exemplo dos garimpeiros que passaram por essas 

terras há quase duzentos anos começou a garimpar, indo de lugar em lugar atrás de pistas que 

pudessem permitir a compreensão de como a cidade teria se organizado desde sua fundação. 

A cidade traz, como explica Le Goff (1998) enquanto produção humana, camadas de 

distintas épocas e configura-se como um vasto campo de estudos que permite a compreensão 

de sua própria existência como um artefato humano em um dado local geográfico. Nesse 

sentido, como explica Ambrogi (2015) bens imateriais – objetos, artefatos e lugares, são 
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fugidios como as lembranças e dependem de sua principal estrutura, a memória, para se 

perpetuar, como o lume de uma lamparina.  

 A partir disso, pôde se compreender que conhecer a história da cidade de Santa Isabel 

implicaria em ir além do senso comum, pois, seria necessário embrenhar-se em uma difícil 

missão de reconstituir, dentro de um processo solitário e por vezes exaustivo, uma história 

fragmentada que se encontra mais nas pessoas que moram na cidade, do que propriamente na 

cidade. Faz se aqui uma analogia ao filme “Everything is Iluminated”, no qual são 

apresentadas as trajetórias sociais das pessoas e objetos na reconstrução da memória do lugar.  

 A pesquisa, ao se apropriar do acervo do Chico Fotógrafo, permitiu que fossem 

criados novos caminhos para se investigar diversos aspectos culturais da cidade e estimulou à 

discussão de questões ligadas à identidade. Para Martins (2014) na estética fotográfica, a 

fotografia se propõe a simplicidade das coisas e pessoas fotografadas, das situações sociais 

que são objeto do ato fotográfico, como imagens que tem sentido, o sentido do belo, do 

dramático, do trágico, do poético que efetivamente há no que parece banal, repetitivo e 

cotidiano.  

 A fotografia, segundo Kossoy (2014) é um resíduo do passado, um fragmento da 

realidade que nos oferece um inventário de informações acerca de um determinado momento. 

Nesse sentido, cabe aqui ressaltar, a imensa contribuição histórica que pode ser dada pelo 

acervo do Chico Fotógrafo à cidade de Santa Isabel, tendo em vista que hoje são escassos os 

documentos disponíveis para consulta pública e que se prestam a isso.  

 No que concerne a oralidade, Alberti (2007) lembra que uma das principais vantagens 

da história oral deriva justamente do fascínio do vivido. Para a autora, a experiência histórica 

do entrevistado torna o passado mais concreto, sendo, por isso, atraente na divulgação do 

conhecimento. Destacam-se aqui as incursões realizadas ao município de Jacareí, no Vale do 

Paraíba, onde foi possível, com base nas fotos e nos relatos dos familiares do fotógrafo, 

reconstituir cenas do passado vivenciadas por eles na cidade de Santa Isabel.  

 Tomado isso em maior proporção, as fotografias, atreladas à oralidade, poderiam 

como no projeto “Museu de Rua”, do museólogo Júlio Abe, fornecer subsídios para que os 

habitantes de Santa Isabel pudessem se reconhecer dentro do lugar onde moram, traçando 

assim um paralelo entre presente e passado. De acordo com Burke (2003) as fotografias 
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antigas são especialmente valiosas para a reconstrução histórica e por vezes apresentam 

detalhes que já não podem mais ser vistos.  

 Sendo prioritariamente oral, coube também aos munícipes, serem os eternos guardiões 

da história da cidade, tomando quase como uma missão, repassá-la de geração em geração 

para que ela não se dissipasse. Para Le Goff (1996) a memória, como propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas.  

 Cientes da existência de um acervo fotográfico que pode contribuir com o resgate da 

história da cidade, deve-se, urgentemente, ser empreendidos todos os esforços possíveis para 

que ele seja preservado e não se degrade com o tempo. Para que isso ocorra, não deve ser 

aceito medidas paliativas, que servem mais para florear os discursos políticos, do que 

necessariamente para garantir a preservação do acervo.  

 São necessárias medidas e ações concretas, que a curto prazo permitam a catalogação, 

higienização e digitalização das fotografias e, a longo prazo, seu compartilhamento em uma 

era de virtualidades. Sendo a fotografia, segundo Martins (2010) capaz de tecer uma história e 

para Kossoy (2014) um fragmento real da própria história, acredita-se que o acervo, após ser 

preservado, poderá ser utilizado por escolas, bibliotecas e repartições públicas como uma 

fonte histórica que permitirá conhecer o passado da cidade e tão logo interpretar seu presente.  

 Ao final dessa pesquisa, visando contextualizar historicamente o papel das fotografias 

do Chico Fotógrafo, ressalta-se aqui, as relações entre história, arte e memória, estabelecidas a 

partir da observação das imagens, enquanto objetos visuais que possibilitam um olhar crítico 

sobre a cidade.  

Nesse sentido, o fotógrafo, conseguiu selecionar e capturar um determinado momento 

para eternidade, demonstrando assim que a fotografia não é apenas uma visualização estática 

sem vida, mas sim, um artefato histórico repleto de significados. As fotografias do Chico 

sugerem um novo olhar sobre a história da cidade, uma história que está escondida por trás 

das imagens, e que compreende a análise minuciosa das formas interpessoais e manifestações 

culturais protagonizadas pelas pessoas fotografadas.  
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 Por fim, sabe-se que o registro iconográfico é importante por possibilitar o 

conhecimento do passado e o melhor entendimento do presente, ou seja, por extrair 

fragmentos e vestígios que ajudam a contextualizar o que somos e o que poderíamos ser, 

movendo-se assim sempre na contramão do esquecimento.  
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6. Varal de negativos 

Apêndice 

 

Foto: Velhos armazéns da cidade de Santa Isabel. Ao fundo o patamar do morro onde se situa a Matriz 

Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  

 

 

Foto: Silhueta frontal da velha Igreja do Rosário e São Benedito, com suas vetustas linhas arquitetônicas 

herdadas do passado colonial. Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  
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Foto: Arredores do Mercado em dia de feira. Movimentação diminuta devido à pequenez das funções comerciais 

desempenhadas atualmente pela cidade. Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  

 

 

Foto: Aspecto da cidade e de seu sítio urbano. O eixo do vale é ocupado pela Avenida República; a Matriz está 

colocada em um patamar de morro. Uma topografia amorreada, esculpida em gnaisse, enfeixa a cidade. Acervo 

da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel 
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Foto: O sítio inicial da cidade, correspondente ao velho caminho de Guarulhos, demandava Jacareí, com etapa 

em Santa Isabel. Esta fotografia nos sugere o que poderia ser o núcleo urbano até os fins do século XIX. Acervo 

da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  

 

 

Foto: Um ângulo velho da pequenina cidade, vendo-se a Igreja de São Benedito e do Rosário, com as suas linhas 

arquitetônicas sugestivas. Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  
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Foto: Paisagem atual do velho caminho tropeiro que deu origem à primeira rua da cidade. As escadarias que dão 

acesso ao passeio elevado lembram os barrancos escavados da estrada primitiva. Acervo da Secretaria de Cultura 

do Município de Santa Isabel  

 

 

Foto: A Rua Totó de Assis, que constituiu a principal porção de Santa Isabel até 1900. Acervo da Secretaria de 

Cultura do Município de Santa Isabel  
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Foto: A Avenida da República, construída em 1900, à custa de aterros executados nas várzeas inundáveis do 

Ribeirão Araraquara. Veem-se habitações relativamente modernas, um hotel, vastos muros resguardando 

quintais. Transporte de carvão por animais ou por caminhões: cenas comuns da movimentação atual do pequeno 

centro urbano. Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  

 

 

Foto: Panorama de Santa Isabel, vendo-se no segundo plano a Fábrica de Juta, na Avenida da República, 

construída em terrenos ganhos às antigas várzeas do Ribeirão Araraquara. No primeiro plano, a rua inicial do 

núcleo urbano, traçada na base da encosta, e a escarpa da área alagável antiga, do fundo do vale. Acervo da 

Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  
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Foto: O sólido sobradão do Grupo Escolar de Santa Isabel, um dos melhores edifícios da cidade. Acervo da 

Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  

 

 

Foto: O velho casarão reformado, que até 1900 era o principal edifício da cidade. Atualmente é a Casa Paroquial 

de Santa Isabel. Acervo da Secretaria de Cultura do Município de Santa Isabel  
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Foto: “Quartinhos” de aluguel, dispostos na forma de vila, situados na saída para Nazaré. Trata-se de relíquias 

das antigas funções urbanas de Santa Isabel; aí ficavam os roceiros que aos domingos vinham “ouvir missa e 

fazer o mercado”. Atualmente é a Casa Paroquial de Santa Isabel. Acervo da Secretaria de Cultura do Município 

de Santa Isabel  

 

 

 

 


