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Forjada entre a tradição da produção artesanal de seu fundador e a necessidade de 
se adaptar a um mundo em frenética transformação, a virada do século XIX para o 
XX consolida a qualidade da  produção da Casa da Boia em um momento em que 

as relações de trabalho também são pautas importantes.
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o dia 26 de setembro de 1924 foi instituído pelo 
presidente Arthur da Silva Bernardes o Decreto

nº 4.859 que sancionou o dia 1° de maio como feriado 
nacional dedicado à confraternidade universal dos 

trabalhadores, uma vez que a data era comemorada 
em vários países como uma homenagem ao movimento grevista 
iniciado na cidade de Chicago nos Estados Unidos em 1886.

A data se tornou um marco comemorativo, sendo escolhida para 
o lançamento de medidas na instância federal, como o Decreto
-lei nº 2.162, de 1º de maio de 1940 em que Getúlio Vargas fi xou os 
valores do salário mínimo, e em instância estadual com o lança-
mento de inúmeros projetos pela Câmara dos Vereadores de São 
Paulo que buscaram realizar ações contundentes no mês de maio, 
a exemplo da inauguração da Comissão de Assistência Social do 
Município, criada pelo Decreto n° 1.319 de 04 de abril de 1951.

        Para a Casa da Boia, o mês de maio também é bastante
emblemático, já que foi em 20 de maio de 1898, que o imigrante 
sírio Rizkallah Jorge Tahan fundou a Rizkallah Jorge e Cia, o em-
brião da empresa centenária que em 2021 comemora seus 123 anos. 

Sua administração sempre esteve à cargo da família. Em 1939, 
os fi lhos de Rizkallah que sempre trabalharam e frequentaram a 
loja, se tornaram sócios. Atualmente, seu diretor é Mario Roberto 
Rizkallah, neto do fundador. 

Periodicamente estamos narrando em nossos editoriais, que po-
dem ser encontrados em nossas redes sociais, fragmentos dessa 
história que está intimamente conectada com as diversas transfor-
mações de São Paulo, conhecida como a cidade do trabalho.

N
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        A Fundição
              Nascido na cidade de Alepo, norte da atual 

Síria, Rizkallah aprendeu a fundição de cobre ainda 
jovem no convívio com seu pai. Em geral, as cidades 
do oriente possuíam, além da fi gura do mercador, 
as fi guras dos lojistas e artesãos especializados, 
que compunham grande parte de seus habitantes. 

Esta produção era feita em pequena escala e sua 
continuidade ocorria por meio da hereditariedade, 
já que as especializações tendiam a ser transmiti-
das de pai para fi lho e as ofi cinas eram mantidas 
dentro da mesma família por gerações.

Inserida nesta tradição está a trajetória profi ssio-
nal de Rizkallah Jorge, que aprendeu os misteres da 
fundição de cobre com seu pai, na cidade de onde 
provinham, um dos povoados mais antigos do mun-

do, habitado desde XI a.C, Alepo ou “Halab”, que 
pode signifi car tanto “cobre” ou “ferro” na língua 
amorita, ou “branco” em aramaico. 

Jorge Tahan levava seu fi lho desde criança à sua 
loja no “souk”, uma espécie de mercado a céu aber-
to onde os profi ssionais exerciam suas atividades 
especializadas (DÁBAGE, 2001).

Vista geral da cidade de Alepo, entre o � nal do Séc. XIX e início do XX. 
A cidade natal de Rizkallah Jorge era um importante e desenvolvido centro urbano da Síria já nos idos de 1800. 

Bi
bl

io
te

ca
 d

ig
ita

l d
o 

Co
ng

re
ss

o 
do

s E
sta

do
s U

ni
do

s d
a 

Am
ér

ica

4



  Rizkallah migraria para a América em 1895, 
quando desembarcou no Porto de Santos. Após 
três anos no Brasil, Rizkallah Jorge inaugurou 
seu primeiro empreendimento: uma ofi cina 
que fabricava peças em cobre, latão e bron-
ze, a “Rizkallah Jorge e Cia” que depois fi cou 
popularmente conhecida como Casa da Boia, 
situada atualmente na rua Florêncio de Abreu, 
123, considerado um dos empreendimentos 
mais antigos e tradicionais no comércio de 
metais da cidade de São Paulo. 

O período em que seu comércio foi fundado
consistia em um momento em que havia a dissemi-
nação de novos costumes e hábitos que surgiam à 
medida que se alteravam os princípios de conforto 
em São Paulo. 

Como resultado deste movimento, ocorreram di-
versas modifi cações que se refl etiram nas formas 
de organizar as habitações; surgiam novos postu-
lados sobre quais deveriam ser as condições de
salubridade, de ventilação e de luminosidade. 

Nos anos iniciais de funcionamento, a produção 
do local se restringia a artigos de decoração em
cobre, tais como candelabros e arandelas.

Principalmente a partir de 1903, enretanto, a
produção foi ampliada englobando também
materiais sanitários tais como sifão, boia para caixa 
d’água, canos e caixas de descarga.

Reproduções do Almanak Comercial do Rio de Janeiro (1905)  mostram que empresas concorrentes dedicavam-se a fornecer às indústrias artefato de ferro e bronze. 
As duas últimas imagens, do catálogo da Casa da Boia,  mostram uma produção rica em detalhes, em cobre, voltada prara as residências.
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Setor de fundição da Casa da Boia. Anos 20. O Almanak Administrativo, Mercantil e
Industrial do Rio de Janeiro para 1905 é uma relevante 
fonte para a compreensão da inserção deste co-
mércio sanitário na cidade. A organização sistemá-
tica de anúncios comerciais conforme suas funções 
possibilitam visualizar quais eram as outras empre-
sas que neste mesmo contexto atuavam na produ-
ção destes objetos. 

Interessa notar como os anúncios comerciais
demonstram que nestas industriais a fundição de 
ferro e bronze eram mais usuais que a de cobre, 
e que algumas destas companhias centravam sua 
produção em maquinários utilizados na construção 
e manutenção de ferrovias e para o complexo cafe-
eiro, enquanto que a Rizkallah Jorge Cia produzia 
objetos vinculados ao interior doméstico e aos sis-
temas de iluminação e abastecimento público.      

      Dentre a gama de objetos estão entre eles: 
torneiras de pressão, esguichos, válvulas, grelhas 
para ralo, caixas de descarga, fi ltros, bebedouros, 
chuveiros de cobre, repuxo para jardim, artigos es-
peciais para vapor, como lubrifi cadores, registros, 
balanças de pesos e medidas, peças para fogões, 
cantoneiras, maçanetas, lustres, dobradiças, arti-
gos para vitrines, como expositores niquelados e de 
vidro, armações, prendedores, porta preços, por-
ta colarinhos e camisas, armações para calçados,
chapéus, perfumaria, bengala etc. 

Artigos para tapeçaria, cantos para oleado, bra-
ços para cortina, grades para escritórios e letrei-
ros para grade; artigos para carros, como porcas,
argolas e manilhas e outros diversos como máqui-
nas para macarrão, pés para móveis, sinos para 
Igrejas, cinzeiros, ferros para soldar e correntes.

O processo produtivo dessas peças era particio-
nado em algumas divisões: fundição, tornearia, 
montagem, repuxação e estamparia de metal, 
fabricação de sifão, curvas e canos. 

Na fundição, inicialmente, eram construídos ou 
utilizados  modelos em madeira das peças que se-
riam produzidas, e a partir deles eram confecciona-
dos os moldes que fi cavam com as cavidades dos 
objetos. Dentro dos moldes também eram acres-
cidos os machos, dispositivos responsáveis por

formar os vazios, furos e reentrâncias da peça. 
Posteriormente era acrescido o metal líquido, que 
após solidifi cado passaria por uma limpeza. Na tor-
nearia os objetos poderiam ser confeccionados, ou 
apenas passar por um processo de acabamento, e 
no repuxador as peças eram modeladas a marte-
lo, a frio. Parte dos moldes utilizados na produção 
dessas peças está preservado no Acervo da Casa 
da Boia, e foi objeto de um processo de restaura-
ção supervisionado pela diretora da Casa da Boia 
Cultural, a artista plástica Adriana Rizkallah.
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Ao compreendermos como esse processo de elaboração
funcionava, conseguimos captar o caráter artesanal que era par-
te da confecção de cada uma das peças. Noção que remete à 
concepção do movimento do Arts and Crafts, disseminado por 
William Morris desde a segunda metade do século XIX defenden-
do o artesanato criativo em resposta à mecanização e à produção 
em massa da era industrial, infl uenciado pelas ideias do crítico de 
arte John Ruskin. 

Embasado nessas concepções, foi criado em 1873 o Liceu de
Artes e Ofícios de São Paulo, objetivando promover uma educa-
ção profi ssional, abrigando cursos de desenho com aplicação às 
artes e à indústria, com aula de modelagem em gesso e barro, 
além de aulas de pintura. 

As aulas eram divididas em obras com madeira, obras com fer-
ro e artefatos metálicos, nas últimas os aprendizes eram ensina-
dos em ofi cinas como preparar ligas com cobre e como realizar 
fundição de metais à pressão. No curso de tecnologia e mecânica 
faziam aulas sobre a tecnologia das ferramentas e dos utensílios e 
aprendiam as características dos materiais, como o cobre.

Os antigos moldes de peças usados na fundição, jogados no porão por décadas, foram recuperados pela
artista plástica Adriana Rizkallah, garantido sua preservação. Ao mesmo tempo ganharam novo signi� ca-

do na ambientação da loja, Um processo de integração do passado ao presente.            
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Estrangeiros para
qualifi car a produção

    Havia uma evidente atenção direcionada à qualidade técnica dos produtos 
comercializados na Casa da Boia e uma das vertentes dessa preocupação fez 
com que Rizkallah Jorge contratasse funcionários europeus para modernizar, 
otimizar e ensinar a fabricação de alguns objetos em sua indústria. O artesão 
desejava que sua produção estivesse de acordo com o que era feito nos locais 
considerados precursores no desenvolvimento das técnicas sanitárias, entre 
eles, a Inglaterra.

      Em 1912, o puxador Grosze Nipper foi contratado para trabalhar por um pe-
ríodo de dois anos, por doze mil réis por dia. Nas cláusulas contratuais, fi ca subli-
nhado que Nipper deveria se comprometer a não faltar ao trabalho, salvo caso  
de doença, sendo seu ordenado diário descontado se alegasse outro motivo. 

Ademais, se fosse constatado que sua falta foi ocasionada por ter traba-
lhado em outra fábrica, seria imputada uma multa por rescisão do contra-
to. O contrato descreve qual deveria ser a produção diária do funcionário:

Grosze Nipper para garantia deste contrato, deixará em poder de Rizkallah Jorge 
a importância total dos ordenados do primeiro mês que trabalhar quantia esta que 
� cará em poder de Rizkallah até o vencimento deste contrato, sendo então restituída na
totalidade a Nipper não havendo motivo de quebra deste contrato. 

Caso sejam em parte ou na totalidade quebradas as cláusulas deste contrato 
por Nipper, � ca entendido que a quantia referida nesta cláusula � ca pertencendo a 
Rizkallah Jorge como multa por quebra de contrato e Nipper não terá o direito de 
reclamar a mesma. Nipper quando tiver de repuxar boias compromete-se a repuxar 
10 a 12 dúzias destas de 1/2” por dia, e sendo chuveiros repuxar 45 a 50 destes por dia. 

Nipper obriga-se ainda, a trabalhar com toda a seriedade na casa, fazer o possível 
para o bom andamento do trabalho e terá para o serviço mais fácil um ajudante o 
qual fará todo o serviço como: recoser e cortar chapa, furar chuveiros e limpar conchas 
de balanças e mais serviços conforme o mesmo for ganhando prática. Nipper 
obriga-se a ensinar o dito ajudante de modo que o mesmo � que habilitado a fazer 
qualquer trabalho de repuxador durante o prazo deste contrato.
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Também em 1912, foi contratado igualmente por dois anos, o alemão
Wilhelm Lusting que se comprometeu a melhorar o setor de fundição. Seu
ordenado era de 450 mil réis, no primeiro ano, e 500 mil réis, no segundo e, em 
troca, o mesmo se pactuou ensinar as ligas de metais, fornecer os modelos, 
ensinar como conservá-los, bem como ensinar aos seus aprendizes a como  
“desempenhar os diversos misteres referentes a fundição”  e “a moldar com 
perfeição e rapidez, a concertar o forno e conservá-lo em perfeito estado de 
funcionamento”, isto é, tudo que se referia a fundição.

Ainda constam os documentos relativos ao inglês Frank Edney de Rookery 
Road, Randsworth, que foi contratado para trabalhar como superintendente 
das máquinas por um ano a partir de agosto de 1912. Rizkallah Jorge arcou 
com os custos da passagem do empregado e um ordenado de 7 libras por mês
desde o dia de sua saída de Southampton até à chegada a Santos, e um orde-
nado de 15 libras durante o tempo restante do contrato.

  Depois de um mês trabalhando na fábrica de Rizkallah o funcionário inglês 
escreveu uma carta para seu patrão relatando os equipamentos que fabricou 
neste período, também escreveu que não era mais possível continuar traba-
lhando pelo prazo de um ano como era inicialmente previsto, por motivos
externos a sua vontade: 

“Eu estava muito doente para terminá-las. Eu tive de deixar a fábrica e 
ir para a cama, depois disso eu ainda me sinto incapaz de trabalhar duro 
nesse clima. Eu tentei muito, porém minha saúde está indo contra mim e me 
impondo voltar para casa.”

Em virtude dos movimentos operários e das relações cada vez mais contur-
badas entre capital e trabalho, em especial após as greves de 1917, os centros 
industriais reforçaram a necessidade de criação de um registro unifi cado de 
todos os operários considerados “indesejáveis” para que não fossem contra-
tados pelas indústrias. 

Assim, criaram uma “identifi cação científi ca” individualizada de cadaindiví-
duo, um arquivo que continha informações minuciosas sobre sua vida privada, 
junto de uma fotografi a enumerada por um número de chapa e os funcioná-
rios quando fossem se candidatar a uma vaga, deveriam levar sua fi cha. 
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Exposições
Internacionais

 Neste momento de enormes transformações 
tecnológicas que impactaram o mundo do traba-
lho e o mundo das artes, com proposições de aban-
dono dos ornamentos em favor de uma racionali-
dade técnica, como demonstra a frase de William 
Morris “Nada tenham em suas casas cuja utilida-
de desconheçam ou em cuja beleza não acredi-
tem”, que culminou, por exemplo, na Bauhaus que
postulava a união da tecnologia com a arte, 
valorizando a máquina. 

Desde a Exposição de 1893 em Chicago, a primeira 
a ser iluminada com energia elétrica, as tecnologias 
se impuseram como o caminho para o progresso. 
Nela, um pavilhão inteiro foi dedicado para a eletri-
cidade e expunha as novas invenções da indústria. 

Na sua inauguração em 1° de maio, cem mil 
lâmpadas incandescentes foram acesas
 iluminando a cidade de Chicago.  

Em função da adoção dessa prática, no acervo 
documental da empresa, constam mais de
seiscentas fi chas de funcionários que compreen-
dem o período dos anos de 1920 à 1940, e indicam a 
contratação de alguns desses funcionários no início 
da década de 1910. 

Esses documentos são extremamente ricos para 
as pesquisas, pois neles encontram-se identifi ca-
das a fi liação dos indivíduos, idade, nacionalidade, 
setor para o qual foram contratados, ordenado,
indicação, data da contratação, e, em alguns casos, 
demissão. 

O endereço de residência dos funcionários
também está registrado, informação que nos
permite compreender quais os locais da cidade de 
onde provinham. Informações que nos possibilitam 
compreender em detalhes quais eram as pessoas 
que trabalharam na Casa da Bóia, informações que 
iremos abordar em um próximo editorial.

Os primeiros registros formais de empregados da Casa 
da Boia até o momento recuperados datam do início 

da década de 1910.

Chigado (EUA) em dois momentos fundamentais. 
Empregados na greve de 1886, que impactariam os 

movimentos por direitos trabalhistas  em todo o 
mundo e na Feira Mundial de 1893, que marcou a 

chegada da energia elétrica em grande escala.
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A temática do trabalho esteve presente em uma 
das inúmeras exposições em que o mostruário com 
objetos produzidos na Casa da Boia foi exposto e 
premiado. Esses eventos eram um espaço oportu-
no para a divulgação de empresas e produtos, e 
propiciavam o desenvolvimento de negócios. 

As exposições internacionais buscavam trazer 
novas mercadorias e entretenimentos, além de
divulgar as conquistas científi cas. 

Na edição de 9 de abril de 1911, o jornal Correio 
Paulistano narrou em detalhes as características 
da vitrine apresentada pela Casa da Boia:

... Rizkallah Jorge, mostruário de embuia 
com frisos de “erable”, em forma de quadro, 
forrado de veludo “grenal”, com todos os produ-
tos de latão, cobre e outros metais, dourados e 
niquelados, para agua e gaz. Assenta em caval-
lete da mesma madeira (Exposição de Turim. 
Correio Paulistano. São Paulo. 09 abril 1911).

      Realizada entre abril e outubro de 1911 na cidade 
de Turim, Itália, a “Esposizione Internazionale dell’In-
dustria e del Lavoro”, foi uma grande exposição mun-
dial focada em tecnologias, contando com pavilhões 
dedicados a arte aplicada à indústria e à metalurgia. 

A exposição reuniu mais de 30 países em pavi-
lhões especialmente construídos para abrigar a 
produção tecnológica de cada nação e o Brasil ocu-
pou uma área de 8.000m2 em um pavilhão cons-
truído no Parque Valentino, às margens do rio Po. 

Em uma circular de chamamento aos expositores 
no Estado do Pará, o caráter de abertura de divisas 
comerciais é bastante evidente: 

“Deverão seguir para Turim espécimes de 
todos os nossos produtos naturais, industriais 
e agrícolas; cônscio, porém, das indiscutíveis 
vantagens que resultarão para o nosso Esta-
do, lembro vos a conveniência de andarmos 
à Exposição produtos capazes de despertar o 
interesse dos centros industriais e, portanto, 
estimular um comércio novo que nos traria 
nova fonte de receita. Para respondermos, 
porém, a essa expansão mercantil, que a 
presença dos nossos artigos na Itália, porven-
tura produzisse, seria mister estarmos aptos a 
empreender fornecimentos dos produtos que 
nos fossem pedidos (1910, p.42).
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Levando para a exposição o que de melhor se produzia no país, a missão 
brasileira, contava com a participação da empresa centenária que ainda hoje 
se encontra em plena atividade. 

Nesses 123 anos de funcionamento, a história da Casa da Boia, apresenta uma 
importância por preservar um amplo conjunto de papéis, fotografi as, objetos, 
fi lmes e plantas, por seu edifício sede, tombado pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 
Paulo – Conpresp.

Também por por sua importância para a história da cidade, e por ser incen-
tivadora da preservação de um comércio que valoriza técnicas de produção 
que, embora, sejam feitas em escala, mantém suas características artesanais, 
como as panelas em cobre e pedra sabão, e as miniaturas em cobre e latão, 
produzidas por artesãos em Minas Gerais com técnicas como a fundição, o 
martelado e o repuxo, tão antigas quanto as origens do trabalho em metais. 

A história da empresa traz consigo aspectos da história da arquitetura, do 
urbanismo, da imigração, do comércio e da técnica na cidade de São Paulo. 

O “fazer” artesanal, ainda que com o uso de equuipamentos mecanizados, esteve no DNA da Casa da Boia desde a sua fundação 
e a qualidade de seus produtos voltados à pessoa, ao âmbito residencial, foram os diferenciais que alavancaram a  fama da empresa. 

123 anos depois a Casa da Boia se mantém � el às suas origens. O cobre artesanal, de produção brasileira, ressalte-se, encontra na empresa espaço de destaque. E a qualida-
de, premissa fundamental de Rizkallah Jorge, é condição inegociável há123 anos . 
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Documentos do Acervo Casa da Boia

Contrato de trabalho de Grosze Nipper. 21 de fevereiro de 1912. 

Contrato de serviço de Wilhelm Lusting, assinado em 01 de novembro de 
1912. 

Contrato de serviço de Frank Edney. Assinado por Edney em julho de 1912 e 
por Rizkallah em 27 de agosto de 1912. 

Carta em inglês de Frank Edney. 1912. 
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Diretor: Mario Rizkallah
maio, 2021

Em seus anos pioneiros a visão do empresário Rizkallah Jorge
deu à Casa da Boia um sentido diferente dos concorrentes de então.

Enquanto outros viam na ferrovia e na indústria crescente, a oportunida-
de de expandir sua produção, a Casa da Boia olhava para os moradores e 

para os comerciantes da São Paulo em crescimento.

A qualidade de sua produção foi então fundamental para o 
crescimento da empresa.

Fotos de capa: acervo Casa da Boia.
Encerram

ento: autor desconhecido Acervo Biblioteca M
ário de Andrade.
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